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EIGERSUND KOMMUNE
Planteknisk utvalg

MØTEINNKALLING

Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 12:00

BEFARING:
 Kl 07.30 Avreise fra rådhuset.

Kl 07.50 Sak 208/13
Søknad fra Bettikon AS om bortfall av ulovlighetsgebyr. Bolig gnr. 60 bnr. 
694 - Jan Magnor Andreassen, Terneveien 20 - Hellvik

Kl 08.15 Sak 207/13 Brygger gnr. 52 bnr. 1, 41, 44, 39, 40, 34, 28, 35, 58 - Ege, Langevatnet

Kl 08.55 Sak 201/13
Søknad om dispensasjon - Garasje gnr. 98 bnr. 19 - Jan Erik Grude, 
Eptelandsveien 94 - Ny førstegangsbehandling

Kl 09.25 Sak 210/13 Rammetillatelse til tiltak. Flomvoll ved Lundeåna gnr. 13 bnr. 2441 -  
Svanedal AS, Spinnerigaten. Egersund sentrum.

Kl 09.55 Sak 202/13 Dispensasjon opparbeidelsesplikt - Enebolig - gnr. 18 bnr. 106 - Brit 
Dyrnes Kalstø, Dyrnesveien

Kl 10.10 Sak 211/13 Deling av grunneiendom gnr. 17 bnr. 3 - Jan Steinar Puntervold, 
Kvå/Støen. Klagebehandling.

Kl 10.30 Sak 209/13 Gnr. 12 bnr. 523 - Leif Ove Rødland, Kjærlighetsstien 11. Søknad om 
tillatelse til utvidelse av terrasse og dispensasjon.

Kl 11.00 – 11.30 COWI - Presentasjon av forslag til reguleringsendring vedr. samlevei i 
Hestnes

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

189/13 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 24.09.2013

190/13

Avgjøres av kommunestyret:

Revidering av gebyrforskrifter vann og avløp,

191/13 Revidering av gebyrregulativet for vann- og avløp

192/13
2. gangsbehandling - reguleringsendring for Dyrnes - Kvå gnr. 17 bnr. 13 
m.fl.

193/13
2. gangsbehandling - reguleringsendring for gnr. 47 bnr. 327 m.flere - ny 
enebolig - øst for Nysundfjellet

194/13
2. gangsbehandling av reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 13 - boligområde 
Svånes

195/13 Utbyggingsavtale for Silkemyra, gnr. 60 bnr. 814

196/13 Kunstgressbaner - Brunnmyra, Hellvik og Helleland stadion
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197/13

Avgjøres av utvalget:

Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 27.08.2013

198/13

Søknad om fradeling av parsell med bolig hvor resten av eiendommen 
selges som tilleggsjord til nabobruk - dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel - gnr. 60 bnr. 8 - Ruth Mikalsens dødsbo v/Helen Kvia   2. 
gangs behandling

199/13
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr. 60 bnr. 8, 
555, 562 som tilleggsjord - Ole Tom Dirdal og Ragnhild Helland

200/13
Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg fritidsbolig gnr. 2 
bnr.70 - Anne Grethe Aven, Seksarvik

201/13
Søknad om dispensasjon - Garasje gnr. 98 bnr. 19 - Jan Erik Grude, 
Eptelandsveien 94 - Ny førstegangsbehandling

202/13
Dispensasjon opparbeidelsesplikt - Enebolig - gnr. 18 bnr. 106 - Brit 
Dyrnes Kalstø, Dyrnesveien

203/13
Klage - Fritidsbolig gnr. 62 bnr. 41 - Ahmet Selcuk Kara, Rødlandsveien 
90 - Rødland hyttefelt

204/13
Klage - Tilbygg garasje og takoverbygg/tilbygg bolig gnr. 8 bnr. 215 -
Erling Svensen, Hamraneveien 16 - Eigerøy

205/13
Søknad om bortfall av gebyr - Gnr. 2 bnr. 20 - Anders Myklebust, 
Færevik.

206/13
Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 - Sigrid Berntsen. 
Hellvik, Klagebehandling.

207/13 Brygger gnr. 52 bnr. 1, 41, 44, 39, 40, 34, 28, 35, 58 - Ege, Langevatnet

208/13
Søknad fra Bettikon AS om bortfall av ulovlighetsgebyr. Bolig gnr. 60 
bnr. 694 - Jan Magnor Andreassen, Terneveien 20 - Hellvik

209/13
Gnr. 12 bnr. 523 - Leif Ove Rødland, Kjærlighetsstien 11. Søknad om 
tillatelse til utvidelse av terrasse og dispensasjon.

210/13
Rammetillatelse til tiltak. Flomvoll ved Lundeåna gnr. 13 bnr. 2441 -  
Svanedal AS, Spinnerigaten. Egersund sentrum.

211/13
Deling av grunneiendom gnr. 17 bnr. 3 - Jan Steinar Puntervold, 
Kvå/Støen. Klagebehandling.

212/13 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 24.09.2013

Egersund, 6. september 2013

Navn
Utvalgsleder

Navn
Utvalgsekretær
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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:

- Ingen

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

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje.

Kommunestyremøte 30. september Frist for endring: Fredag 30.august
Partienes gruppemøter
Parti Sted Dag Dato Tid kl.
AP Arbeidernes Hus Torsdag 19.september 19:30
FRP Formannskapssalen, rådhuset Mandag 16.september 18:00
H Formannskapssalen, rådhuset Tirsdag 17.september 18:00
KRF Formannskapssalen, rådhuset Mandag 23.september 19:00
SP Formannskapeten, rådhuset Onsdag 18.september 19:30
SV Formannskapssalen, rådhuset Torsdag 19.september 18:30
V Kulturkontoret, Strandgaten Torsdag 19.september 20:00
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 23.08.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
13/1724
Journalpostløpenr.:
13/22721

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
189/13 Planteknisk utvalg 24.09.2013

Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
24.09.2013
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 24.09.2013:
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Saker fra planteknisk utvalg som 
skal videre til kommunestyrets 
møte 30.09.2013 
 
 
Saksnr. 
Planteknisk 
utvalg 

Saksnr. 

Komm.styret 
Sak 

190/13 46/13 Revidering av gebyrforskrifter vann og avløp, 

191/13 47/13 Revidering av gebyrregulativet for vann- og avløp 

192/13 48/13 
2. gangsbehandling - reguleringsendring for Dyrnes - Kvå gnr. 
17 bnr. 13 m.fl. 

193/13 49/13 
2. gangsbehandling - reguleringsendring for gnr. 47 bnr. 327 
m.flere - ny enebolig - øst for Nysundfjellet 

194/13 50/13 
2. gangsbehandling av reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 13 - 
boligområde Svånes 

195/13 51/13 Utbyggingsavtale for Silkemyra, gnr. 60 bnr. 814 

196/13 52/13 Kunstgressbaner - Brunnmyra, Hellvik og Helleland stadion 

 
 
Vær oppmerksom på at den/de vedlagte saken) skal videre til kommunestyret og de sendes ikke ut til 
kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer dersom de også får saksdokumenter til utvalget, mao de får kun 
det enkelte sett en gang. 
 
Kommunestyret saksdokumenter vil nå bestå av flere ”bunker” som alle sendes ut samtidig. 

- Innkalling og saker som går direkte til kommunestyret, som godkjenning av protokoll, referatsaker, 
vedtak i f etter § 13 samt interpellasjoner. 

- Saker der formannskapet innstiller til kommunestyret. 
- Saker der planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret. 
- Saker der havnestyret innstiller til kommunestyret. 
- Saker der kontrollutvalget innstiller til kommunestyret. 
- Saker der felles brukerutvalg gir uttale til kommunestyret. 
- Ettersendte vedtak fra hovedutvalgene. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  29.07.2013
Arkiv: :FA-M00, FE-231, 
TI-&00
Arkivsaksnr.:
10/1355
Journalpostløpenr.:
13/20982

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

Teknisk avdeling
Seksjon vann og avløp
Annbjørg Elve Skofteland
Vann- og avløpssjef
51 46 83 11
annbjoerg.elve.skofteland@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
190/13 Planteknisk utvalg 24.09.2013

Kommunestyret 30.09.2013

Revidering av gebyrforskrifter vann og avløp, 
  

Sammendrag:                                                                                
Eigersund kommune sin lokale forskrift for vann og avløp er vedtatt av Eigersund 
kommunestyre 22.11.2010.

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune er revidert tekstmessig slik at 
forskriften samsvarer med Gebyrregulativet for vann og avløp i Eigersund kommune.

I tillegg er det tatt inn et punkt (§ 8) som gjelder krav om vannmåler, i henhold til vedtak 
047/10 i kommunestyret. 

§17 KLAGEADGANG; er også rettet. Gebyrfastsettelsen, som er et vedtak som er fattet etter 
forskrift, kan ikke påklages i henhold til Forvaltningsloven § 2.

Saksgang:                                                                                                                      
Forslag til revidering av lokal forskrift legges fram til behandling i Planteknisk utvalg med 
innstilling til kommunestyret.

Kommunestyret har myndighet til å fatte endelig vedtak i saken jfr. Lov om kommunale  
vass- og kloakkavgifter.

Rådmannens forslag til vedtak 29.07.2013:
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:
Lokal forskrift for vann og avløpsgebyrer i Eigersund kommune, datert 25.07.13.
vedtas brukt i Eigersund kommune. 

Kommunestyret vedtar Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune i 
henhold til Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 og 3, samt etter 
Forurensningsforskriften kap. 16.

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune, M-125/10 og KS-071/10

Andre opplysninger / fakta i saken:

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

~ o ~

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
294292 Forskrifter Vann_ og avløpsgebyr 2013_rev.doc

Parter i saken:

Nye opplysninger i saken

Saksutredning:

Vurdering:

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

Internt notat

Forskrifter for vann og avløp

Vår ref.: 10/18197 / 10/1355 / FA-M00, FE-231, TI-&00 Dato: 20.09.2010

Saksbehandler: Annbjørg Elve Skofteland Telefon: 51 46 83 11 Mobiltelefon: 

E-post: annbjoerg.elve.skofteland@eigersund.kommune.no

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I 
EIGERSUND KOMMUNE

Vedtatt av Eigersund kommunestyre den 20.11. 2010 i medhold av lov 31 mai 
1974 om kommunale vass- og kloakkavgifter og foruresningsforskriftens 
kap.16, Kommunale vann- og avløpsgebyrer, endret 1 januar 2007.

GENERELLE BESTEMMELSER

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. 
Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt 
av lokale forskrifter. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter
2. Forurensningsforskriften. Forskrift om begrensning av forurensning 

(forurensningsforskriften) (2004-06-01) 
3. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune (dette dokumentet)
4. Øvrige dokumenter:

- Gebyrregulativ
- Leveringsvilkår – Drikkevann og Avløpstjenester
- Bestemmelser for bruk av vannmålere, FS-060/10, KS-028/10 og M-090/10
- Gjeldende VA-norm med lokale bestemmelser
- KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp: Administrative- og 

Tekniske bestemmelser

§ 1 FORSKRIFTENS FORMÅL

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer 
abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3. 
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Besøksadresse: «Sse_Adr2» Telefon: «Sse_Tlf»
Postadresse: «Soa_Adr», «Soa_Postnr» «Soa_Poststed» Telefaks: «Sse_Fax»
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

§ 3 DEFINISJONER

Abonnent:
 Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og 

bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og 
bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller 
gjennom felles stikkledning.  Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av 
Plan og bygningslovens § 27 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller 
avløpsledning. 

Abonnementsgebyr:
 Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller 

avløpstjenester.

Avløpsledning:     
 Med avløpsledning menes separate ledninger for spillvann og overvann                                                                                  

Bruksareal (BRA) etter NS 3940 (forenklet):
 Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:

- Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og
- Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens 

omsluttede vegger. For detaljer se NS 3940.

Bruksenhet:

 Definert i NS 3940 som ” rom eller en samling rom og åpne deler som sammen 
anvendes i en bestemt hensikt av en bruker, som kan være eier, leier eller annen 
bruksrettshaver” Med bruksenhet menes feks.bolig, seksjonert del av bygning, 
fritidshus, næringseiendom.

Bruksendring:
 Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike bygningstyper, 

som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet.

Bygningstype: 
 Bygningstypen blir fastsatt etter hva bygget skal brukes til, basert på NS 3457.   

Bygg som skal brukes til flere formål skal tildeles bygningstype etter den enheten 
som utgjør størst del av arealet.

Engangsgebyr for tilknytning:
 Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.

Felles privat stikkledning:
 Privat ledning for vann/avløp eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det 

kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning. 

Forbruksgebyr:
 Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert).

Gebyrregulativet:
 Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. 

Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

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

Offentlig virksomhet:
 Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.

Overvannsledning:
 Ledninger for overflatevann (vann fra drenering, taknedløp, sluk i 

gatene o.lign.)

Spillvannsledning:
 Ledninger med kloakkforurenset vann fra boliger og industri.

Stipulert forbruk:
 Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av målt eller stipulert forbruk.

Stikkledniger:
 Privat forbindelsesledd mellom en bygning og offentlig eller privat hovedledningsnett.

Årsgebyr:
 Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller 

avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

VANN- OG AVLØPSGEBYRER

§ 4 GEBYRTYPER

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:
 Engangsgebyr for tilknytning
 Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
 Gebyr for leie av vannmåler
 Gebyr for stenging av vanntilførsel/avslutning av avløpsgebyr

§ 5       ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING

Plikt til å betale engangsgebyr for tilknytning oppstår når en ellers gebyrpliktig eiendom blir 
bebygd, eller når gebyrplikt for bebygd eiendom inntrer etter Lov om kommunale vass- og 
kloakkavgifter § 1 og Forurensningsforskriften § 16-3.
  
Engangsgebyret skal være for alle abonnenter og skal betales ved første gangs tilknytning.

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av 
Gebyrregulativet. Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når 
tilknytningen krever ekstra høye kostnader. (eks. for store bygg) 
Planteknisk utvalg fastsetter avvikende engangsgebyr.
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Besøksadresse: «Sse_Adr2» Telefon: «Sse_Tlf»
Postadresse: «Soa_Adr», «Soa_Postnr» «Soa_Poststed» Telefaks: «Sse_Fax»
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

§ 6      ÅRSGEBYR

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av 
to deler:

 abonnementsgebyr
 forbruksgebyr.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vannløpstjenester skal dekke kommunens 
forventede faste kostnader knyttet til vanntjenester. Resten dekkes inn gjennom 
forbruksgebyret. 

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale avløpstjenester skal dekke kommunens 
forventede faste kostnader knyttet til avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom 
forbruksgebyret. 

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og 
fremkommer av Gebyrregulativet.

Abonnementsgebyr:
 Abonnementsgebyret fastsettes etter den rørdimensjonen som stikkledningen har fra 

påkoblingspunktet på hovedledningen.

Abonnementsgebyret fremkommer av Gebyrregulativet.

Forbruksgebyr:
 Alle abonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk, eller etter stipulert forbruk.

Når forbruket stipuleres fastsettes forbruket etter boligens størrelse. 

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se § 8.

§ 7      LEIE AV VANNMÅLER

For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser.
Kostnader for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten.
Pris for leie av vannmåler fremkommer av Gebyrregulativet.

§ 8      KRAV OM VANNMÅLER

Alle nye bygg skal ha vannmåler installert.
Næringsbygg, både nye og eksisterende næringsvirksomheter, skal ha vannmåler installert.

§ 9 AVVIK I ÅRSGEBYRET

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte 
vannforbruket, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt avløpsmengde (utslipp).  

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker 
fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens 
avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag til forbruksgebyret for avløp basert på de 
forventede ekstrautgiftene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke 
grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene 
fremkommer av kommunens ”Leveringsvilkår for Drikkevann/Avløpstjenester”.
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Besøksadresse: «Sse_Adr2» Telefon: «Sse_Tlf»
Postadresse: «Soa_Adr», «Soa_Postnr» «Soa_Poststed» Telefaks: «Sse_Fax»
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

§ 10 MIDLERTIDIG TILKNYTNING

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann/avløp, men hvor 
bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. 
Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker. 

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende 
regler, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr 
fremkommer av Gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og 
frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For 
øvrig gjelder kommunens gjeldende VA-norm med lokale bestemmelser.

§ 11 PÅLEGG OM UTBEDRING

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg og stikkledninger 
innen angitt frist, og det kan gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når 
fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for 
iverksetting av tiltakene, jfr. det til enhver tid gjeldende regelverk etter forurensingsloven.

Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg og private 
stikkledninger innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom 
forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket.

§ 12 INNBETALING AV GEBYRER

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene i henhold til Gebyrregulativet.

Avlesning av målt vannforbruk/avløpsforbruk foretas én gang pr. år.
Forbruksgebyret betales à konto fordelt over tre terminer basert på fjorårets forbruk.
Avregning skjer fortrinnsvis på første termin (faktura) året etter. 

Dersom abonnentens forbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan 
kommunen endre à konto beløpet. 

§ 13 AVSLUTNING AV ÅRSGEBYRER

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles 
kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når 
melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. 

Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal 
utføres etter kommunens anvisning. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av 
engangsgebyr for tilknytning.
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Besøksadresse: «Sse_Adr2» Telefon: «Sse_Tlf»
Postadresse: «Soa_Adr», «Soa_Postnr» «Soa_Poststed» Telefaks: «Sse_Fax»
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

§ 14 INNKREVING AV GEBYRER

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter ”Lov om pant ” § 6-1. 
Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 15 GEBYRSATSER

Vedtak om gebyrenes størrelse er i henhold til Gebyrregulativet og vedtas av 
kommunestyret, jfr. Forvaltningsloven kap. VII..

§ 16 VEDTAKSMYNDIGHET

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunestyret eller av delegert myndighet.

§ 17 KLAGEADGANG

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. 

Hvis engangsgebyret anses å bli åpenbart urimelig kan planteknisk utvalg fastsette redusert 
gebyr i henhold til § 5.

§ 18 IKRAFTTREDELSE 

Forskriften trer i kraft 01.01.2013.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 29.07.2013
Arkiv: :FA-M00, FE-231, 
TI-&00
Arkivsaksnr.:
10/1355
Journalpostløpenr.:
13/21062

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

Teknisk avdeling
Seksjon vann og avløp
Annbjørg Elve Skofteland
Vann- og avløpssjef
51 46 83 11
annbjoerg.elve.skofteland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
191/13 Planteknisk utvalg 24.09.2013

Kommunestyret 30.09.2013

Revidering av gebyrregulativet for vann- og avløp
  

Sammendrag:
Gebyrregulativer for vann- og avløp er vedtatt av Eigersund kommunestyre den 22.11.10, 
samtidig ved at tilhørende lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr ble vedtatt 

I tilknytning til revidering av gebyrforskriften for vann- og avløp i Eigersund kommune tas 
punktet om klageadgang ut i og med at gebyrfastsettelsen ikke kan påklages.

Gebyrsatsene for leie av vannmåler settes også ned. Leieprisen bør justeres ned i forhold til 
avskrivninger av kostnader fordelt mellom innkjøp av selve målere og programvare for 
forvaltning av vannmålere. Det er pr. 1/8-13 ca. 30 abonnenter som leier vannmåler. 
Leieprisen er i utgangspunkt satt for høyt.

Kostnadsmessig utgjør dette en mindreinntekt til kommunen på kr. 12 000,-

Saksgang:
Forslag til revidering av gebyrregulativet legges fram til behandling i Planteknisk utvalgt med 
innstilling til kommunestyret.
Kommunestyret har myndighet til å fatte endelig vedtak i saken jfr. Lov om kommunale vass-
og kloakkavgifter.

Rådmannens forslag til vedtak 29.07.2013:
Planteknisk utvalg innstiller til kommuestyret:
Gebyrregulativet for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune vedtas brukt i Eigersund 
kommune.

Kommunestyret vedtar gebyrregulativet for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune i 
henhold til Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 og 3, samt etter Forskrift om vann 
og avløpsgebyr i Eigersund kommune.

Eventuell tidligere politisk behandling:
M 054/11;Vedtak: 
Gebyrregulativet for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune vedtas brukt i Eigersund 
kommune.
Kommunestyret vedtar gebyrregulativet for vann- og avløpsgebyr i Eigersund kommune i 
henhold til Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 og 3, samt etter Forskrift om vann 
og avløpsgebyr i Eigersund kommune.
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KS 018/11; Vedtak: 
Gebyrregulativet for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune vedtas brukt i Eigersund 
kommune.
Kommunestyret vedtar gebyrregulativet for vann- og avløpsgebyr i Eigersund kommune i 
henhold til Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 og 3, samt etter Forskrift om vann 
og avløpsgebyr i Eigersund kommune.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Saksbehandlers vurderinger:

Universell utforming:

Økonomiske konsekvenser:
Kostnadsmessig utgjør dette en mindreinntekt på kr. 12 000,- i 2014.

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
294295 Gebyrregulativet_Vann-og avløp 2013-rev.doc

Parter i saken:
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Gebyrregulativ for Vann og avløp i Eigersund kommune
Gebyrer vedtatt med hjemmel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter,

Forurensningsforskriften og Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune.

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§1 Betalingsplikt
Alle eiendommer som er knyttet seg til offentlige vann- og avløpstjenester skal betale gebyr i henhold 
til dette regulativ. Det gis ikke fritak for betaling av gebyr for eiendommer. Unntak er eiendommer 
som har tinglyste avtaler om rett til gratis vann.
Faktura sendes tiltakshaver/hjemmelshaver. 

§ 2 Gebyrberegningstidspunkt
Engangsgebyret for tilknytning beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak om tilkobling til 
offentlige vann/avløpsledninger ved søknad fra ansvarshavende.
Årsgebyrene blir lagt på eiendommen når ledningsanlegget meldes ferdig.    

§ 3 Fakturerings- og betalingstidspunkt
Engangsgebyret faktureres når kommunens vedtak foreligger.
Årsgebyrene faktureres og fordeles på tre terminer i året. For eiendommer som har vannmåler foretas 
avregning på første termin hvert år.

§ 4 Regulering av gebyrsatser
Satsene i gebyrregulativets fastsettes av kommunestyret.
Nye satser som er justert skal kunngjøres jfr. Forvaltningsloven.

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER
Merverdiavgift kommer i tillegg. 

Vann- og avløpsgebyrer Gebyrsats Gebyrsats Merknad
VANN AVLØP

Tilknytningsgebyr

Tilkobling vann – vanlig 
sats 

20 000 Gjelder når bruksarealet er inntil 250 m2

Tilkobling avløp – vanlig 
sats

20 000 Gjelder når bruksarealet er inntil 250 m2

Tilkobling vann – lav sats * 10 000 Gjelder når bruksarealet er inntil 250 m2

Tilkobling avløp – lav sats 
*

10 000 Gjelder når bruksarealet er inntil 250 m2

Tilkobling vann -
arealtillegg 

2 300 Arealtillegg for hver påbegynte 50 m2 

Tilkobling avløp -
arealtillegg 

2 300 Arealtillegg for hver påbegynte 50 m2
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Abonnementsgebyr Gjelder alle abonnenter som har vann / 
avløp

- rørdimensjon V 32 mm 1100 2200 Eks. Bygningstypekoder: 111-193 (Boliger, 
Fritidsbolig) Bygningstypekoder: 241-249 
(Fiskeri- og landbruksbygning) 
Bygningstypekoder: 311-330 (Kontor og 
Forretning)

- rørdimensjon V 40 mm 1600 2400 Eks. Bygningstypekoder: 611-679 (Kultur 
og Undervisning)

- rørdimensjon V 50 mm 2700 4050 Eks.Bygningstypekoder: 511-539  (Hotell 
og Resturant)

- rørdimensjon V 63 mm 3200 4800 Eks. Bygningstypekoder: 311-330 (Kontor 
og Forretning)

- rørdimensjon V 75 mm 3700 5550 Eks. Bygningstypekoder: 411-449 
(Samferdsel og Kommunikasjon)

- rørdimensjon V 90 mm 9200 13800

- rørdimensjon V 110 mm 13500 20250 Eks. Bygningstypekoder: 211-239 (Industri 
og Lager) Eks. Bygningstypekoder: 719-739 
(Helse)

- rørdimensjon V 125 mm 17200 25800

- rørdimensjon V 140 mm 21500 32250

- rørdimensjon V 160 mm 28000 42000 Eks. Bygningstypekoder: 211-239 (Industri 
og Lager)  

- rørdimensjon V 180 mm 35600 53400

- rørdimensjon V 200 mm 43700 65550

- rørdimensjon V 225 mm 55600 83400
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Vannmålerleie, 0-25mm 200

Vannmålerleie, 26-50mm 300

Vannmålerleie, 51-150mm 400

Vannmålerleie, > 151mm 500

Vannagift – variabel del 
etter forbruk/stipulert, pr. 
m3

6,92,- Gjelder for alle med/uten vannmåler 

Avløpsavgift – variabel del 
etter forbruk/stipulert, pr. 
m3

10,16,- Gjelder for alle med/uten vannmåler 

Stengegebyr for vann 
(avløp) (avslutning av 
abonnement)

1 500- Gjelder for stenging av vanntilførsel 
(avslutning av avløpsgebyr)

*) Når det gjelder tilkoblingsavgiftene kommer lav sats til anvendelse på eiendommer der kommunen eller privat 
utbygger har krevd eller krever innbetalt opparbeidelseskostnader for interne permanente tekniske anlegg som er utført 
etter planer godkjent av kommunen.

*) Når det gjelder tilkoblingsavgiftene kommer lav sats også til anvendelse på eiendommer hvor flere grunneiere har 
vært med og bekostet ledingsanlegg som skal overdras til kommunen. Ledningsanlegget skal være prosjektert, godkjent 
og bygget etter kommunens VA-norm og i henhold til skriftlig avtale med kommunen i forkant.

Miljøutvalgets vedtak sak /10
Vedtatt den 00.00.00 av kommunestyret i sak --
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.08.2013
Arkiv: :PL-19970005, 
FA-L12, GBR-17/13
Arkivsaksnr.:
12/860
Journalpostløpenr.:
13/20676

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
192/13 Planteknisk utvalg 24.09.2013

Kommunestyret 30.09.2013

2. gangsbehandling - reguleringsendring for Dyrnes - Kvå 
gnr. 17 bnr. 13 m.fl.
  

Sammendrag:
Eigersund kommune har mottatt forslag til reguleringsendring for del av gnr 17 bnr 13 som 
omhandler justering av parkeringsplass. Rådmannen vurderer at planen ivaretar de viktigste 
hensynene og vil anbefale at planen legges frem for kommunestyret for endelig vedtak med 
de justeringene som er satt i forslag til vedtak.

Saksgang:
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret som fatter vedtak i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 27.08.2013:
Forslag til reguleringsendring for Dyrnes – Kvå gnr.17 bnr.13 m.fl vedtas med følgende 
endringer i bestemmelser:

Bestemmelse
2. § 9.2: ”Før det gis byggetillatelse til nye hytter/naust skal ny avkjørsel/kryss med 

fylkesveien være opparbeidet av tiltakshaver og godkjent av Statens vegesen.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-203/12 Vedtak:

Forslag til reguleringsendring for Dyrnes – Kvå gnr.17 bnr.13 m.fl. med kart og 
bestemmelser datert 19.10.12 vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn som 
fremlagt.
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Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10.

Vedtaket er enstemmig.

ANDRE OPPLYSNINGER / FAKTA I SAKEN:

Planområdet ligger innenfor gul stiplet sirkel

1 BAKGRUNN

1.1 Hensikten med planen
Grunnet ønske om å bygge på eiendom 17/30 i henhold til gjeldende plan, utløses 
rekkefølgekrav i gjeldende plan om opparbeidelse av parkeringsplass. 

I gjeldende plan er det vist felles parkering nord i planområdet på eiendom 16/14, som p.t. 
ikke er opparbeidet. Uenigheter omkring eierskapet til denne eiendommen, har skapt
problemer i forhold til en parkeringsløsning for eiendom 17/30. På grunnlag av dette
er det fremmet ønske om å anlegge parkeringsplass på eiendom 17/13, felles for
eiendommene 17/5, 17/11, 17/13 og 17/30. Godkjent avkjørsel til 16/14 erstattes av
ny avkjørsel til 17/13. Godkjent parkeringsplass i gjeldende plan videreføres i ny plan, men 
med felles avkjørsel med ny parkeringsplass i sør. I planforslaget er det ikke gjort endringer 
utover nevnte forhold i henhold til gjeldende plan. Planbeskrivelsen vil kun beskrive 
virkninger av endrede forhold. 

I planprosessen digitaliseres gjeldende reguleringsplan fra 1996 til sosi-versjon 4.3, samt 
endres etter ny planlov. Det gjøres ingen ytterligere endringer utover gjeldende
plan, med unntak av mindre justeringer i forbindelse med digitalisering av planen.
Reguleringsbestemmelsene omformuleres etter ny planlov.
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1.2 Forslagsstiller og plankonsulent
På vegne av grunneier Jan Sveinung Heskestad, har Kristiansen & Selmer-Olsen as
tatt på seg arbeidet med å utarbeide reguleringsendring for Dyrnes - Kvå gnr. 17 bnr.
13 mfl. i Eigersund kommune.

1.3 Eierforhold
Planområdet omfattes av flere grunneiendommer:
Gnr/Bnr: Navn: Adresse: Poststed:

GBNR Grunneiere
16/6 Andreas og Møyfrid Stokka
16/14 Statens vegvesen Region vest
17/5 Andreas Håland Postboks 132, 4379 EGERSUND
17/9 Henning Håland Stemveien 6, 4370 EGERSUND
17/11 Aud Wenche H. Sandkleiva Hagestien 4B, 4355 KVERNALAND

17/13
Larry Johnsen
Lars Christian Johnsen

17/27 Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4 6863 LEIKANGER
17/30 Jan Sveinung Heskestad Postboks 395 4379 EGERSUND

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

2 PLANPROSESS

2.1 Oppstartsmøte
Det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen i henhold til pbl § 12-8, den
08.03.12. Referat fra oppstartsmøtet er vedlagt reguleringsplanen, se vedlegg 5.

2.2 Varsel om oppstart av planarbeid
Planarbeidet ble varslet med brev til berørte myndigheter, grunneiere og naboer
samt organisasjoner 27.03.12. Samtidig ble planarbeidet annonsert i Dalane Tidende.
Uttalefrist var 08.05.12.

Til varslet er det mottatt 10 forhåndsuttalelser fra myndigheter, organisasjoner og fra
grunneiere. Oppsummering av de viktigste synspunktene til varsel om planoppstart blir kort 
gjengitt med forslagsstillers kommentar og kommunens kommentar.

2.3 Høring og offentlig ettersyn
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 01.03.2013-15.04.2013. I samme 
periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 
tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt <tall> uttalelser. Disse følger saken som 
utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor.

V.
nr

 Fra Innhold/tema J/N/E/O/D

Offentlige merknader

1
Fylkesmannen i Rogaland, 
Miljøvernavdelingen, brev datert 05.03.2013

Ingen merknad O

2
Statens vegvesen Region vest, 
brev av 05.04.2013

Merknad J/E

5
Fiskeridirektoratet, Region Sør, 
brev av 15.04.2013

Ingen merknad O

4 Kystverket vest, brev av 17.04.2013 Ingen merknad E

Side 21 av 707



4

Private merknader

Henning Håland (grunneier 17/9), 
brev av 05.08.2013 

Merknad O

HAVER advokatfirma ANS, 
brev av 09.04.2013

Merknad O

Ove Hjort, brev av 09.04.2013 Merknad O

INNSENDTE MERKNADER
 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler
1 Statens vegvesen Region 

vest
-Planforslaget iveretar de 
merknadene som ble fremmet av 
statens vegvesen i brev datert 
18.04.2012.
-Det påpekes likevel at det må 
presiseres i bestemmelsens § 9.2:
”Før det gis byggetillatelse til nye 
hytter/naust skal ny avkjørsel/kryss 
med fylkesveien være opparbeidet 
av tiltakshaver og godkjent av 
Statens vegesen.
Det må komme tydelig frem i 
bestemmelsen at det ikke er Statens 
vegvesen som skal opparbeide 
avkjørselen. 

O

E

- Kommunens kommentar:
Tas til orientering

- Forslagsstillers kommentar:
Alt arbeid med avkjørsel og parkering 
utføres og betales av grunneiere.

-Kommunens kommentar:
Statens vegvesen sitt krav innarbeides inn 
i bestemmelsens § 9.2 før planen 
kunngjøres.

Private uttaler

1. Henning Håland 
(grunneier 17/9) 

- Uttaler at trafikken i området er 
farlig slik den er nå. Fartsgensen på 
60 km/t blir ikke overholdt. Det har 
vært 3 bilulykker på strekningen. Den 
nye avkjørselen ”kolliderer” med gnr 
17 bnr 11 på motsatt side av 
vegbanen. Reguleringsendringen er 
ikke tilfredsstillende.

O - Forslagstillers kommentar: 
Som eier av gnr 17 bnr 9 har han tinglyst 
rett til å parkere på eiendommen gnr 17 
bnr 11 på ”feil” side av Fv 44. Håland har 
flere ganger uttrykt at han ikke ønsker å 
delta i omsøkt reguleringsarbeid.

- Kommunens kommentar:
Det er i gjeldende reguleringsplan lagt inn 
avkjørsel til gnr 17 bnr 13, men denne skal 
flyttes sørover og treffe ny parkeringsplass 
merket f_P1 som skal betjene 8 
parkeringsplasser.

2. HAVER advokatfirma ANS - Representerer Møyfris Stokka, 
grunneier av gnr 16 bnr 6. Hun er i 
forhandlinger om salg av 
eiendommen til naboene Jane og 
Ivar punterv9oll, eiere av gnr 16 bnr 
5. Disse ønsker ikke at fyllmasse 
skal plasseres inn på gnr 16 bnr 6 i 
forbindelse med etablering av 
parkeringsplass for gnr 17 bnr 13 
m.fl.

O - Forslagstillers kommentar: 
Tiltakshaverene kan forsikre at alt arbeid 
som skal utføres i forbindelse med ny 
avkjørsel og parkeringsplass utelukkende 
skal skje på gnr 17 bnr 13

- Kommunens kommentar:
Det er i henhold til plan- og bygningsloven 
tiltakshavers ansvar og plikt at 
naboeiendommene skal sikres ved arbeid 
som skal utføres på egen eiendom.

3. Ove Hjort - Viser til at Egersund er blitt 
sykkelby og at kommunen vil legge 
forholdene bedre til rette for å bruke 
sykkel som framkomstmiddel i deler 
av kommunen. Ønsker at det blir lagt 
inn gang- og sykkelvei langs den 
sterkt trafikkerte Fv 44 med mye 
store kjøretøy. Gang- og sykkelveien 
bør legges på sjøsiden.

- Forslagstillers kommentar: 
Omsøkt arbeid med flytting av avkjørsel 
innen eiendommen gnr 17 bnr 13 vil ikke 
vanskeliggjøre arbeidet med fremtidig 
gang- og sykkelveg, tvert i mot

- Kommunens kommentar:
Vedrørende gang- og sykkelvei vil dette bli 
fremmet som egen plan en gang i 
fremtiden.
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3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

3.1 Overordnede planer

Kommuneplanens arealdel
I gjeldende kommuneplan for Egersund 2011-2022 -
kystdel er planområdet avsatt til fritidsbebyggelse–
nåværende og fremtidig gangvei langs rv.44. 
Planforslaget vil samsvare med overordnet arealplan.

3.2 Gjeldende reguleringsplaner

14-4 Reguleringsplan for Dyrnes – Kvå:

Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende 
plan fra 1996. Følgende forhold endres i nytt
planforslag:
- Reguleres inn ny parkeringsplass og avkjørsel på 
eiendom 17/13.
- Ny avkjørsel på eiendom 17/13 erstatter godkjent 
(men ikke opparbeidet)
avkjørsel på eiendom 16/14.
- Eksisterende parkeringsrettigheter på godkjent (men 
ikke opparbeidet) parkeringsplass videreføres i ny 
plan.

3.3 Tilgrensende planer
Ikke oppgitt

3.4 Temaplaner
Temakart fra Arealis 

3.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Grenseverdier for støy T-1442
Forholdet til barn og unge T-2/08
Universell utforming T-5/99B
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4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

4.1 Avgrensning av planområdet
Planområdet ligger syd for Egersund sentrum på Kvå, og omfatter areal mellom
Sokndalsveien og sjøen. Samlet planareal er på ca 14 daa, hvorav ca 9 daa er
landareal og 5 daa er sjøareal.

4.2 Landbruk, skog og landskap

Planområdet berører ikke produktive landbruks-
og skogsområder. Landskapet er
sterkt hellende ned mot vannet, med klart 
definert strandsone. Planområdet er
vestvendt og har gode solforhold.

4.3 Bygninger og anlegg
Bebyggelsen rundt planområdet er spredt og
består av enkelte gårdsbruk på østsiden av Sokndalsveien. Nord for planområdet er
det lite eller ingen bebyggelse i strandsonen, mens fra planområdet og sørover er deler av 
strandsonen preget av etablert fritidsbebyggelse og naust. Gjeldende reguleringsplan for 
området legger opp til en tettere utnyttelse av strandsonen med fritidsbebyggelse og naust.
Innenfor planområdet er det en eksisterende hytte med tilhørende anlegg, samt ett
eksisterende naust/båthus.

4.4 Grunnforhold
Løsemassekart fra http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/ viser at arealene i
planområdet består av store deler bart fjell, som stort sett mangler løsemasser, samt 
områder med noe vegetasjon. Det er p.t. ikke kjennskap til at området har ustabile
grunnforhold.

4.5 Trafikkforhold
Planområdet har adkomst fra fylkesvei 44 Sokndalsveien, som er hovedferdselsåren
mellom Egersund og Hauge i Dalane. Sokndalsveien har ÅDT på 2100, og
fartsgrensen på strekningen er 60 km/t. Det er ikke etablert gang- og sykkelvei i
området.

4.6 Barns interesser
Nærmeste barnehage og skole ligger i Egersund sentrum om lag 1,5 km (i luftlinje) nordvest 
for planområdet. Øst for planområdet er store friluftsområder.

4.7 Forurensning, støv og støy
Støy, støv og forurensning genereres i hovedsak fra biltrafikken i Sokndalsveien.

4.8 Kulturminner
Det er ingen kjente funn av fredede kulturminner i planområdet, jf uttalelse fra
Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen i brev av 17.04.12.
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4.9 Teknisk infrastruktur
Offentlig vann og avløp ligger i sjøen sør for planområdet. Det er muligheter for
påkobling i Lervika.
Hytterenovasjon består av en bringeordning, dvs. at hytteeier må selv levere sitt
avfall til utplasserte avfallstativ eller container, returpunkt eller gjenvinningsstasjon.

4.10 Friluftsliv i nærområdet
Øst for planområdet ligger stort friluftsområde med gode turmuligheter, samt gode
friluftsmuligheter i sjø i Lygre, med kort seileavstand ut i Søragabet.

5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

5.1 Arealformål og plankart

Plankartet viser eksakt hvor planområdet befinner seg.

Illustrasjon av parkeringsløsning Ikke i målestokk

Formål Areal (m²)

Fritidsbebyggelse – frittliggende 1196

Kombinert formål - fritidsbolig/naust 1630

Veg 1485

Kjøreveg 29

Annen veggrunn – grøntareal 607

Parkeringsplasser 860

Grønnstruktur 3127

Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 5059

Sum planområdet 13993
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5.2 Plankonsept
Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende plan der det planlegges ny 
parkeringsplass og hvor godkjent avkjørsel flyttes til ny plassering. Utfordringen i plassering 
av ny parkeringsplass P1 er topografien i området. Terrenget er sterkt hellende fra vegen 
ned til sjøen, med gjennomsnittlig stigningsforhold på ca 1:1,9. I eiendomsgrensen mellom 
17/13 og 16/6 er det et lite dalsøkk. Den nye parkeringsplassen må derfor fylles opp i forhold 
til eksisterende terreng. P1 avsluttes mot eksisterende kolle i vest. Parkeringsplass P2 
videreføres fra gjeldende plan som mulig fremtidig parkeringsplass med ny avkjørsel felles 
med P1. Se illustrasjon av parkeringsløsning til høyre.

Planforslaget gjør ingen endringer i henhold til gjeldende plan med tanke på bebyggelsen i 
området. Eksisterende bebyggelse beholdes slik den er, og reguleres med samme omfang 
og høyder som gjeldende plans bestemmelser.

Planforslaget legger ikke opp til egne arealer for barn og unge innenfor planområdet, siden 
planen kun omfatter hytte og naust bebyggelse.

5.3 Avkjørsel
Ny avkjørsel erstatter godkjent avkjørsel i gjeldende plan, og ligger om lag 35 meter
lenger syd for denne. På aktuelle strekning har Sokndalsveien svak stigning mot sør,
med stigningsforhold på ca 1:40. Avkjørselen opparbeides i samme høyde som
Sokndalsveien i påkoblingspunktet, ca kote 25. Utforming av avkjørselen er i henhold
til vegnormalen, med svingradius på 4 meter

Det tilrettelegges for frisikt i avkjørsel med geometri 4 x 100,8 meter. Konsekvens av dette er 
at kollen sør for avkjørselen må beskjæres noe slik at frisiktkravet overholdes.

5.4 Parkeringsplass
Det tilrettelegges for 8 parkeringsplasser på P1, som er felles for eiendommene 17/5,
17/11, 17/13 og 17/30. Nødvendig snuareal er avsatt innenfor parkeringsarealet.
Område avsatt til parkeringsformål omfatter også støttemurer og/eller
skjæring/fyllinger. Se snitt under.

Utsnitt av plan med snitthenvisning
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Terrengsnitt av parkeringsløsning
Ikke i målestokk

Parkeringsplassen P1 fylles opp til ca kote 24.50, og avsluttes mot vest med støttemur.
Muren bygges av naturstein og tilpasses landskapet i området. På det høyeste vil
muren ha en høyde på ca 5 meter. Skjæringer/fyllinger til parkeringsplassen tilsås med 
stedegen vegetasjon slik at disse får en best mulig landskapsmessig tilpasning. 

Parkeringsplass P2 er godkjent parkeringsplass fra gjeldende plan og videreføres som mulig 
fremtidig parkeringsplass. Godkjent avkjørsel stenges, og adkomst til parkeringsplassen blir 
via ny parkeringsplass P1. Det må da anlegges en bro eller fylling over dalsøkket mellom P1 
og P2.

5.5 Universell utforming
Universell utforming vurderes som ikke mulig i forhold til topografien i området. Terrenget fra 
parkeringsplassen og ned til fritidsbolig og naust er meget bratt. Eksisterende sti har p.t. 
noen bratte og ulendte partier, samt mindre trapper. Bestemmelsene åpner for at denne stien 
kan utvides og flyttes noe, slik at adkomst for bevegelseshemmede kan bli noe bedre.

5.6 Rekkefølgekrav
Godkjent avkjørsel til parkeringsplass i gjeldende plan erstattes av ny avkjørsel når
felles parkeringsplass f_P1 er ferdig opparbeidet.
Ny avkjørsel med fylkesveien skal være opparbeidet og godkjent av vegvesenet før
det gis byggetillatelse til nye hytter/naust.

6 VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

6.1 Forholdet til rammer og retningslinjer

Kommuneplanen
Planforslaget er i samsvar med kommunedelplanen for området.

Grenseverdier for støy T-1442
Støy genereres i hovedsak fra Sokndalsveien. Terrenget er nokså bratt fra vegen og ned til 
bebyggelsen. Avstanden til eksisterende hytte er om lag 30 meter fra vegen. Mellom vegen 
og hytta er en liten kolle som i planforslaget beholdes i størst mulig grad. Kollen fungerer 
som en buffersone, med støy dempende effekt for hytta nedenfor. I strandsonen kan det 
bygges inntil 3 naust/hytter. Disse blir liggende 20-25 meter lavere enn veien. Området 
mellom vegen og planlagt byggeområde er friluftsområde bestående av noe vegetasjon. 
Vegetasjonen sammen med stor høydeforskjell vil virke reduserende i forhold til 
støyvirkningen fra vegen på ev. ny bebyggelse. I forhold til eksisterende bebyggelse øst for 
planområdet, kan en ikke se at planlagte tiltak vil generere støy av betydning.

Noen nærmere utredning av støysituasjonen anses ikke som nødvendig i denne 
plansammenheng. Ev. nye naust/hytte bygges i henhold til TEK10 som stiller krav til støy i 
bolig og uteområde. Vi vurderer det som ikke nødvendig å utføre særskilte avbøtende tiltak 
utover dette.

Forholdet til barn og unge T-2/08
Planforslaget avsetter ikke eget areal til barn og unge. Innenfor planområdet er det
en eksisterende hytte, samt område hvor det kan bygges 3 nye hytter/naust.
Utbygging i området utløser ikke krav til at det skal avsettes eget lekeareal. Området
er veldig bratt og ulendt, noe som ikke innbyr til lek. Rundt planområdet er store 
friluftsområder med mange turmuligheter.
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Universell utforming T-5/99B

Universell utforming vurderes som ikke mulig i forhold til planlagte tiltak og topografi i
området. Bestemmelsene åpner for at eksisterende sti ned til hytte kan justeres i plassering i 
terrenget og bredde. Krav til stigningsforhold på 1:20 er ikke realistisk i
området.

7 ROS – ANALYSE

7.1 Springflo
Det kan forekomme springflo i området. I strandsonen reguleres inn brygge og naust/hytte. 
Eksisterende hytte ligger på høyde som ikke er utsatt for normal springflo. Det er ikke 
forbundet noen fare med flom i området. Flomsikring anses derfor som ikke nødvendig.

7.2 Radon
Vi har ikke fått tilgang til ev. tidligere måleresultater fra dette området.
Radonmålinger som er foretatt i Egersund sentrum gir målinger med gode marginer i forhold 
til helseskadelig stråling. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i byggeforskriften 
TEK10, § 13-5: ”Bygning skal prosjekteres og utføres med radon forebyggende tiltak slik at 
innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radon konsentrasjon i inneluft skal ikke 
overstige 200 Bq/m3.”

7.4 Oppsummering av ROS-analyse
ROS-analysen skal gi et representativt bilde av risiko forbundet med fremtidig utbygging i 
området. Vår sårbarhetsvurdering viser at planområdet i liten grad er sårbart overfor 
uønskede hendelser. Se sjekkliste for ROS-analyse i kapittel 4.

7.5 Trafikksikkerhet
Etablering av felles parkeringsplass vil ikke gi noen nevneverdig økning i trafikk i 
området. De som har parkeringsrett på ny parkeringsplass er brukere av fritidsbolig 
og naust, og parkerer langsmed Sokndalsveien i dag. Anleggelse av ny parkeringsplass P1 
vil derfor bedre trafikksikkerheten i Sokndalsveien på aktuelle strekning, ved at man unngår 
parkering langsmed vegen. Ny avkjørsel er utformet i henhold til vegnormal. Avkjørselen har 
en bedre plassering i forhold til kurvatur og siktlinjer i Sokndalsveien enn godkjente avkjørsel 
litt lenger nord. Trafikksituasjonen ved ny avkjørsel er oversiktlig og Sokndalsveien har god 
veibredde i området. 
Det er ikke etablert gang- og sykkelveinett i området. Det er ikke kjennskap til at 
Sokndalsveien på aktuelle strekning brukes av mange fotgjengere i dag. Vegen er svinget og 
har smal vegskulder, så den er dårlig egnet for myke trafikkanter å ferdes på.

7.6 Friluftsområde i sjø
Det planlegges ingen nye tiltak i sjø. Planforslaget viderefører gjeldende plans
utnyttelse av strandsonen med naust/hytte.

7.7 Naturmangfold og landskap
I forhold til naturmangfoldloven § 8-12 vurderer vi at kunnskap om naturmangfold står i 
forhold til inngrepets karakter. Planen har bestemmelser som begrenser naturinngrep til et 
minimum. Revegetering av skjæringer og fyllinger med stedegen vegetasjon reduserer 
landskapsinngrepets synlighet i ettertid. Tiltaket vurderes som lite sett i forhold til å kunne 
bidra til en økt samlet belastning på naturtypen i området.
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Saksbehandlers vurderinger:
Etter gjennomgang og vurdering av innkomne merknader er rådmannen av den oppfatning at 
forslag til reguleringsendring av Dyrnes – Kvå gnr.17 bnr.13 m.fl. kan vedtas med følgende 
endringer i bestemmelser:
§ 9.2: ”Før det gis byggetillatelse til nye hytter/naust skal ny avkjørsel/kryss med fylkesveien 
være opparbeidet av tiltakshaver og godkjent av Statens vegesen.”

Universell utforming:
Viser til vurderingen i planbeskrivelsen

Økonomiske konsekvenser:
Nei

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 Dyrnes – Kvå gnr.17 bnr. Avvises med følgende 
begrunnelse:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
250130 Detaljreguleringsplan for Kvå, gnr. 17 bnr. 13 mfl.
250127 2344 bestemmelser.pdf
250131 2344 plankart A3.pdf
250132 2344 vedlegg 1_illustrasjonsplan.pdf
250133 2344 vedlegg 2_terrengsnitt.pdf

271893
Uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsendring for gnr. 17 bnr. 13 m.fl. vei 
parkering m.m. Dyrnes - Kvå

276980 Uttalelse reguleringsendring Dyrnes - Kvå gnr. 17 bnr. 13 m.fl.

277199
Uttale til reguleringsplan gnr. 17 bnr. 13 m.fl. Dyrnes - Kvå - Lygre i Eigersund 
kommune - offentlig høring og ettersyn

277609 Merknader til reguleringsendring for Dyrnes - Kvå gnr. 17 bnr. 13 m.fl.
278109 Merknad i forbindelse med reguleringsendring for Dyrnes - Kvå, gnr. 17 bnr. 13 m.fl.
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279106 Uttalelse reguleringsendring for Dyrnes - Kvå gnr. 17 bnr. 13 m.fl.
279387 Uttalelse til reguleringsendring for Dyrnes - Kvå gnr. 17 bnr. 13 m.fl.
283482 Vedr. mindre reguleringsendring Dyrnes - Kvå

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 27.03.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Melding om oppstart av reguleringsendring for 
Dyrnes - Kvå gnr. 17 bnr. 13 m.fl.

2 X 11.04.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring for Dyrnes - Kvå gnr. 17 bnr. 
13 m.fl.

3 I 18.04.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til planendring på gnr. 17 bnr. 13 mfl.  
Dyrnes - Kvå

5 I 18.04.2012 Statens vegvesen
Uttale til reguleringsplan - varsel om oppstart av 
reguleringsendring gnr. 17 bnr. 13 m.fl

4 I 23.04.2012 Fiskarlaget Vest
Uttalelse til melding om oppstart av 
reguleringsendring Dyrnes-Kvå, Eigersund

6 I 26.04.2012
region sør 
Fiskeridirektoratet

Vedr. melding om oppstart av reguleringsendring 
- Kvå gnr. 17 bnr. 13 m.fl

7 I 30.04.2012 Kystverket
Uttalelse - melding om oppstart av 
reguleringsendring for Dyrnes - Kvå, gnr. 17 bnr. 
13 m.fl.

9 I 19.10.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Detaljreguleringsplan for Kvå, gnr. 17 bnr. 13 mfl.

10 I 11.01.2013
Haver Advokatfirma 
ANS

Merknad til reguleringsendring for Dyrnes - Kvå 
gnr. 17 bnr. 13 m.fl.

11 U 27.02.2013

WALDELAND MAGNE 
PALMER; 
STOKKA MØYFRID; 
STOKKA ANDREAS; 
SANDKLEIVA AUD 
WENCHE H; 
PUNTERVOLL EDITH; 
PUNTERVOLD JAN 
STEINAR; 
KOLDAL ANJA 
ASTRID; 
JOHNSEN LARS 
CHRISTIAN; 
HÅLAND HENNING; 
HÅLAND ANDREAS; 
HESKESTAD JAN 
SVEINUNG; 
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Reguleringsendring for Dyrnes - Kvå gnr. 17 bnr. 
13 m.fl.-Høring og offentlig ettersyn

12 U 27.02.2013

Haver Advokatfirma 
ANS; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
region sør 
Fiskeridirektoratet; 
Statens vegvesen; 

Reguleringsendring for Dyrnes - Kvå gnr. 17 bnr. 
13 m.fl.-Høring og offentlig ettersyn
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Fiskarlaget Vest; 
Kystverket; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Rogaland 
fylkeskommune

14 I 05.03.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til offentlig ettersyn av 
reguleringsendring for gnr. 17 bnr. 13 m.fl. vei 
parkering m.m. Dyrnes - Kvå

15 I 05.04.2013 Henning Håland
Uttalelse reguleringsendring Dyrnes - Kvå gnr. 17 
bnr. 13 m.fl.

16 I 05.04.2013 Statens vegvesen
Uttale til reguleringsplan gnr. 17 bnr. 13 m.fl. 
Dyrnes - Kvå - Lygre i Eigersund kommune -
offentlig høring og ettersyn

17 I 09.04.2013
Haver Advokatfirma 
ANS

Merknader til reguleringsendring for Dyrnes - Kvå 
gnr. 17 bnr. 13 m.fl.

18 I 09.04.2013 Ove Hjort
Merknad i forbindelse med reguleringsendring for 
Dyrnes - Kvå, gnr. 17 bnr. 13 m.fl.

19 I 15.04.2013 Fiskeridirektoratet
Uttalelse reguleringsendring for Dyrnes - Kvå 
gnr. 17 bnr. 13 m.fl.

20 I 17.04.2013 Kystverket Vest
Uttalelse til reguleringsendring for Dyrnes - Kvå 
gnr. 17 bnr. 13 m.fl.

21 I 07.05.2013
Jan Sveinung 
Heskestad m.fl.

Vedr. mindre reguleringsendring Dyrnes - Kvå

Parter i saken:
            
N HESKESTAD JAN 

SVEINUNG
POSTBOKS 395 4379 EGERSUND

N HÅLAND ANDREAS POSTBOKS 132 4379 EGERSUND
N HÅLAND HENNING STEMVEIEN 6 4373 EGERSUND
N JOHNSEN LARS 

CHRISTIAN
LEIL. 4 D,STORGATA 
61

4307 SANDNES

N KOLDAL ANJA 
ASTRID

SOKNDALSVEIEN 
341

4372 EGERSUND

N PUNTERVOLD JAN 
STEINAR

HÅLANDSVEIEN 79 4372 EGERSUND

N PUNTERVOLL EDITH HEGGDALSVEIEN 
335

4372 EGERSUND

N ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE

Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER

N ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE

Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER

N SANDKLEIVA AUD 
WENCHE H

HAGESTIEN 4 B 4355 KVERNALAND

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST

Askedalen 4 6863 LEIKANGER

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST

Askedalen 4 6863 LEIKANGER

N STOKKA ANDREAS HEGGDALSVEIEN 
310

4372 EGERSUND

N STOKKA MØYFRID HEGGDALSVEIEN 
310

4372 EGERSUND
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N WALDELAND MAGNE 
PALMER
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1 BAKGRUNN OG RAMMER FOR PLANARBEIDET 

1.1 Bakgrunn 

1.1.1 Forslagsstiller og planlegger 
På vegne av grunneier Jan Sveinung Heskestad, har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på seg arbeidet 
med å utarbeide reguleringsendring for Dyrnes - Kvå gnr. 17 bnr. 13 mfl. i Eigersund kommune.   

1.1.2 Hensikten med planarbeidet 
Grunnet ønske om å bygge på eiendom 17/30 i henhold til gjeldende plan, utløses rekkefølgekrav i 
gjeldende plan om opparbeidelse av parkeringsplass. I gjeldende plan er det vist felles parkering nord i 
planområdet på eiendom 16/14, som p.t. ikke er opparbeidet. Uenigheter omkring eierskapet til 
denne eiendommen, har skapt problemer i forhold til en parkeringsløsning for eiendom 17/30. På 
grunnlag av dette er det fremmet ønske om å anlegge parkeringsplass på eiendom 17/13, felles for 
eiendommene 17/5, 17/11, 17/13 og 17/30. Godkjent avkjørsel til 16/14 erstattes av ny avkjørsel til 
17/13. Godkjent parkeringsplass i gjeldende plan videreføres i ny plan, men med felles avkjørsel med 
ny parkeringsplass i sør.  

I planforslaget er det ikke gjort endringer utover nevnte forhold i henhold til gjeldende plan. 
Planbeskrivelsen vil kun beskrive virkninger av endrede forhold. 

I planprosessen digitaliseres gjeldende reguleringsplan fra 1996 til sosi-versjon 4.3, samt endres etter 
ny planlov. Det gjøres ingen ytterligere endringer utover gjeldende plan, med unntak av mindre 
justeringer i forbindelse med digitalisering av planen. Reguleringsbestemmelsene omformuleres etter 
ny planlov.  

1.1.3 Plandokumentene 
Plandokumentene inneholder følgende: 

1. Plankart, datert 19.10.12 
2. Reguleringsbestemmelser, dater 19.10.12 
3. Planbeskrivelse med vedlegg, datert 19.10.12 

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

1.1.5 Eierforhold 
Planområdet omfattes av flere grunneiendommer:  
Gnr/Bnr: Navn: Adresse: Poststed: 
17/13 Larry Johnsen 

Lars Christian Johnsen 
Viggo Hansteensvei 29 
Leil. 4D, Storgata 61 

4307 SANDNES 
4307 SANDNES 

17/9 Henning Håland Stemveien 6 4370 EGERSUND 
17/11 Aud Wenche H. Sandkleiva Hagestien 4B 4355 KVERNALAND 
17/30 Jan Sveinung Heskestad Postboks 395 4379 EGERSUND 
17/27 
16/14 

Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER 

17/5 Andreas Håland Postboks 132 4379 EGERSUND 
16/6 Andreas og Møyfrid Stokka Heggdalsveien 310 4370 EGERSUND 
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1.2 Overordnet planverk  

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

1.2.2 Kommuneplan 
Hele planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til fritidsbebyggelse– nåværende og LNF-
område – nåværende. Planforslaget vil samsvare med overordnet arealplan.  

1.2.3 Reguleringsplan 
Planområdet er tidligere regulert i eldre reguleringsplan fra 1996. Planforslaget er en 
reguleringsendring av gjeldende plan fra 1996. Følgende forhold endres i nytt planforslag: 

- Reguleres inn ny parkeringsplass og avkjørsel på eiendom 17/13. 
- Ny avkjørsel på eiendom 17/13 erstatter godkjent (men ikke opparbeidet) avkjørsel på 

eiendom 16/14. 
- Eksisterende parkeringsrettigheter på godkjent (men ikke opparbeidet) parkeringsplass 

videreføres i ny plan.   

2 PLANPROSESS 

2.1 Oppstartsmøte 
Det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen i henhold til pbl § 12-8, den 08.03.12. Referat fra 
oppstartsmøtet er vedlagt reguleringsplanen, se vedlegg 5.  

2.2 Kunngjøring 
Planarbeidet ble kunngjort med brev til berørte myndigheter, grunneiere og naboer samt 
organisasjoner 27.03.12. Samtidig ble planarbeidet annonsert i Dalane Tidende. Uttalefrist var 
08.05.12.  

Til varslet er det mottatt 10 forhåndsuttalelser fra myndigheter, organisasjoner og fra grunneiere. 
Nedenfor følger en oppsummering av de viktigste synspunktene til varsel om planoppstart: 

- Utforming av ny avkjørsel skal utføres i henhold til vegnormal. Rekkefølgekrav om 
godkjenning av vegvesenet før byggetillatelse kan gis.  

- Tvist om eierskap til eiendom 16/14 mellom Statens vegvesen og eier av 16/6. 
- Eiendom 16/6 ønsker parkeringsrettighet lik dagens situasjon. 
- Eiendom 17/9 har opparbeidet og godkjent parkeringsplass på eiendom 17/11. Ønsker ikke 

parkeringsplass på 17/13. 
 

For nærmere redegjørelser av innkomne uttaleser, se i vedlegg 4 til planforslaget. 

3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

3.1 Avgrensning av planområdet 
Planområdet ligger syd for Egersund sentrum på Kvå, og omfatter areal mellom Sokndalsveien og 
sjøen. Samlet planareal er på ca 14 daa, hvorav ca 9 daa er landareal og 5 daa er sjøareal. 
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Arealbruk 
Kilde: http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/ 

3.2 Landbruk, skog og landskap 
Planområdet berører ikke produktive landbruk- og skogsområder. Landskapet er sterkt hellende ned 
mot vannet, med klart definert strandsone. Planområdet er vestvendt og har gode solforhold.  

 

3.3 Bygninger og anlegg 
Bebyggelsen rundt planområdet er spredt og består av enkelte gårdsbruk på østsiden av 
Sokndalsveien. Nord for planområdet er det lite eller ingen bebyggelse i strandsonen, mens fra 
planområdet og sørover er deler av strandsonen preget av etablert fritidsbebyggelse og naust. 
Gjeldende reguleringsplan for området legger opp til en tettere utnyttelse av strandsonen med 
fritidsbebyggelse og naust.   

Innenfor planområdet er det en eksisterende hytte med tilhørende anlegg, samt ett eksisterende 
naust/båthus.  

3.4 Grunnforhold 
Løsemassekart fra http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/ viser at arealene i planområdet består av store 
deler bart fjell, som stort sett mangler løsemasser, samt områder med noe vegetasjon. Det er p.t. 
ikke kjennskap til at området har ustabile grunnforhold.  

3.5 Trafikkforhold 
Planområdet har adkomst fra fylkesvei 44 Sokndalsveien, som er hovedferdselsåren mellom Egersund 
og Hauge i Dalane. Sokndalsveien har ÅDT på 2100, og fartsgrensen på strekningen er 60 km/t. Det 
er ikke etablert gang- og sykkelvei i området. 

3.6 Barns interesser 
Nærmeste barnehage og skole ligger i Egersund sentrum om lag 1,5 km (i luftlinje) nordvest for 
planområdet. Øst for planområdet er store friluftsområder. 

3.7 Forurensning, støv og støy 
Støy, støv og forurensning genereres i hovedsak fra biltrafikken i Sokndalsveien.  

3.8  Kulturminner 
Det er ingen kjente funn av fredede kulturminner i planområdet, jf uttalelse fra Rogaland 
fylkeskommune, kulturseksjonen i brev av 17.04.12.  

3.9 Teknisk infrastruktur 
Offentlig vann og avløp ligger i sjøen sør for planområdet. Det er muligheter for påkobling i Lervika. 
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Hytterenovasjon består av en bringeordning, dvs. at hytteeier må selv levere sitt avfall til utplasserte 
avfallstativ eller container, returpunkt eller gjenvinningsstasjon.  

3.10 Friluftsliv i nærområdet 
Øst for planområdet ligger stort friluftsområde med gode turmuligheter, samt gode friluftsmuligheter 
i sjø i Lygre, med kort seileavstand ut i Søragabet.  

4 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 
Det er tatt en gjennomgang på temaet i form av en sjekkliste.  

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 
  Ja/Nei Merknad 
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? JA Sjønær bebyggelse 

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)   
Infrastruktur  Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende 

transportårer, utgjøre en risiko for området?  
  

-hendelser på veg NEI  
-hendelser på jernbane NEI  

-hendelser på sjø/vann/elv NEI  
-hendelser i luften NEI  

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

  

-utslipp av giftige gasser/væsker NEI  
-utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker NEI  

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

  

-elektrisitet NEI  
-teletjenester NEI  
-vannforsyning NEI  
-renovasjon/spillvann NEI  

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:    
-påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? NEI  

-er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?  NEI  
Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, 
syklende og kjørende innenfor området: 

  

-til skole/barnehage? NEI  
-til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? NEI  
-til forretning etc.? NEI  
-til busstopp? NEI  

Brannberedskap  Planområdet kan nås med 
brannbil fra Sokndalsveien 
og med brannbåt fra sjøen. 

-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  
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Illustrasjon av parkeringsløsning 
Ikke i målestokk 

-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  

5 PLANFORSLAGET 

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

 

 

 

 

 

5.2 Plankonsept 
Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende plan der det 
planlegges ny parkeringsplass og hvor godkjent avkjørsel flyttes til ny 
plassering.  Utfordringen i plassering av ny parkeringsplass P1er 
topografien i området. Terrenget er sterkt hellende fra vegen ned til 
sjøen, med gjennomsnittlig stigningsforhold på ca 1:1,9. I 
eiendomsgrensen mellom 17/13 og 16/6 er det et lite dalsøkk. Den nye 
parkeringsplassen må derfor fylles opp i forhold til eksisterende terreng. 
P1 avsluttes mot eksisterende kolle i vest. Parkeringsplass P2 
videreføres fra gjeldende plan som mulig fremtidig parkeringsplass med 
ny avkjørsel felles med P1. Se illustrasjon av parkeringsløsning til høyre. 

Planforslaget gjør ingen endringer i henhold til gjeldende plan med tanke 
på bebyggelsen i området. Eksisterende bebyggelse beholdes slik den er, 
og reguleres med samme omfang og høyder som gjeldende plans 
bestemmelser.  

Planforslaget legger ikke opp til egne arealer for barn og unge innenfor 

planområdet, siden planen kun omfatter hytte og naust bebyggelse.  

 

Sosikode Formål (sosikode) Areal 
(kvm) 

1121 Fritidsbebyggelse – frittliggende 1196 
1900 Kombinert formål - fritidsbolig/naust 1630 
2010 Veg 1485 
2011 Kjøreveg 29 
2019 Annen veggrunn – grøntareal 607 
2082 Parkeringsplasser 860 
3001 Grønnstruktur 3127 
6720 Friluftsområde i sjø og vassdrag med 

tilhørende strandsone 
5059 

 Sum planområdet 13993 
Utsnitt av plankart 
Ikke i målestokk 
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Terrengsnitt av parkeringsløsning 

Ikke i målestokk 

5.2.1 Avkjørsel 
Ny avkjørsel erstatter godkjent avkjørsel i gjeldende plan, og ligger om lag 35 meter lenger syd for 
denne. På aktuelle strekning har Sokndalsveien svak stigning mot sør, med stigningsforhold på ca 1:40. 
Avkjørselen opparbeides i samme høyde som Sokndalsveien i påkoblingspunktet, ca kote 25. 
Utforming av avkjørselen er i henhold til vegnormalen, med svingradius på 4 meter  

Det tilrettelegges for frisikt i avkjørsel med geometri 4 x 100,8 meter. Konsekvens av dette er at 
kollen sør for avkjørselen må beskjæres noe slik at frisiktkravet overholdes.  

5.2.2 Parkeringsplass 
Det tilrettelegges for 8 parkeringsplasser på P1, som er felles for eiendommene 17/5, 17/11, 17/13 og 
17/30. Nødvendig snuareal er avsatt innenfor parkeringsarealet. Område avsatt til parkeringsformål 
omfatter også støttemurer og/eller skjæring/fyllinger. Se snitt under. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parkeringsplassen P1 fylles opp til ca kote 24.50, og avsluttes mot vest med støttemur. Muren bygges 
av naturstein og tilpasses landskapet i området. På det høyeste vil muren ha en høyde på ca 5 meter. 
Skjæringer/fyllinger til parkeringsplassen tilsås med stedegen vegetasjon slik at disse får en best mulig 
landskapsmessig tilpasning.  
 
Parkeringsplass P2 er godkjent parkeringsplass fra gjeldende plan og videreføres som mulig fremtidig 
parkeringsplass. Godkjent avkjørsel stenges, og adkomst til parkeringsplassen blir via ny 
parkeringsplass P1. Det må da anlegges en bro eller fylling over dalsøkket mellom P1 og P2. 

5.2.3 Universell utforming 
Universell utforming vurderes som ikke mulig i forhold til topografien i området. Terrenget fra 
parkeringsplassen og ned til fritidsbolig og naust er meget bratt. Eksisterende sti har p.t. noen bratte 
og ulendte partier, samt mindre trapper. Bestemmelsene åpner for at denne stien kan utvides og 
flyttes noe, slik at adkomst for bevegelseshemmede kan bli noe bedre.  

5.3 Rekkefølgekrav 
Godkjent avkjørsel til parkeringsplass i gjeldende plan erstattes av ny avkjørsel når felles 
parkeringsplass f_P1 er ferdig opparbeidet.  

Ny avkjørsel med fylkesveien skal være opparbeidet og godkjent av vegvesenet før det gis 
byggetillatelse til nye hytter/naust.  
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6 VIRKNINGER AV PLANEN 

6.1 Forholdet til rammer og retningslinjer 

6.1.1 Kommuneplanen 
Planforslaget er i samsvar med kommunedelplanen for området.  

6.1.2 Grenseverdier for støy T-1442 
Støy genereres i hovedsak fra Sokndalsveien. Terrenget er nokså bratt fra vegen og ned til 
bebyggelsen. Avstanden til eksisterende hytte er om lag 30 meter fra vegen. Mellom vegen og hytta 
er en liten kolle som i planforslaget beholdes i størst mulig grad. Kollen fungerer som en buffersone, 
med støy dempende effekt for hytta nedenfor.  

I strandsonen kan det bygges inntil 3 naust/hytter. Disse blir liggende 20-25 meter lavere enn veien. 
Området mellom vegen og planlagt byggeområde er friluftsområde bestående av noe vegetasjon. 
Vegetasjonen sammen med stor høydeforskjell vil virke reduserende i forhold til støyvirkningen fra 
vegen på ev. ny bebyggelse.  

I forhold til eksisterende bebyggelse øst for planområdet, kan en ikke se at planlagte tiltak vil 
generere støy av betydning.  

Noen nærmere utredning av støysituasjonen anses ikke som nødvendig i denne plansammenheng. Ev. 
nye naust/hytte bygges i henhold til TEK10 som stiller krav til støy i bolig og uteområde. Vi vurderer 
det som ikke nødvendig å utføre særskilte avbøtende tiltak utover dette.  

6.1.3 Forholdet til barn og unge T-2/08 
Planforslaget avsetter ikke eget areal til barn og unge. Innenfor planområdet er det en eksisterende 
hytte, samt område hvor det kan bygges 3 nye hytter/naust. Utbygging i området utløser ikke krav til 
at det skal avsettes eget lekeareal. Området er veldig bratt og ulendt, noe som ikke innbyr til lek. 
Rundt planområdet er store friluftsområder med mange turmuligheter.  

6.1.4 Universell utforming T-5/99B 
Universell utforming vurderes som ikke mulig i forhold til planlagte tiltak og topografi i området. 
Bestemmelsene åpner for at eksisterende sti ned til hytte kan justeres i plassering i terrenget og 
bredde. Krav til stigningsforhold på 1:20 er ikke realistisk i området.    

6.2 ROS – analyse 

6.2.1 Springflo 
Det kan forekomme springflo i området. I strandsonen reguleres inn brygge og naust/hytte. 
Eksisterende hytte ligger på høyde som ikke er utsatt for normal springflo. Det er ikke forbundet 
noen fare med flom i området. Flomsikring anses derfor som ikke nødvendig.   

6.2.2 Radon 
Vi har ikke fått tilgang til ev. tidligere måleresultater fra dette området. Radonmålinger som er 
foretatt i Egersund sentrum gir målinger med gode marginer i forhold til helseskadelig stråling. Det er 
entydige krav til Radon for boligbebyggelse i byggeforskriften TEK10, § 13-5: ”Bygning skal prosjekteres 
og utføres med radon forebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radon 
konsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3.” 
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6.2.3 Oppsummering av ROS-analyse 
ROS-analysen skal gi et representativt bilde av risiko forbundet med fremtidig utbygging i området. 
Vår sårbarhetsvurdering viser at planområdet i liten grad er sårbart overfor uønskede hendelser. Se 
sjekkliste for ROS-analyse i kapittel 4.  

6.3 Trafikksikkerhet 
Etablering av felles parkeringsplass vil ikke gi noen nevneverdig økning i trafikk i området. De som har 
parkeringsrett på ny parkeringsplass er brukere av fritidsbolig og naust, og parkerer langsmed 
Sokndalsveien i dag. Anleggelse av ny parkeringsplass P1 vil derfor bedre trafikksikkerheten i 
Sokndalsveien på aktuelle strekning, ved at man unngår parkering langsmed vegen. Ny avkjørsel er 
utformet i henhold til vegnormal. Avkjørselen har en bedre plassering i forhold til kurvatur og 
siktlinjer i Sokndalsveien enn godkjente avkjørsel litt lenger nord. Trafikksituasjonen ved ny avkjørsel 
er oversiktlig og Sokndalsveien har god veibredde i området.  

Det er ikke etablert gang- og sykkelveinett i området. Det er ikke kjennskap til at Sokndalsveien på 
aktuelle strekning brukes av mange fotgjengere i dag. Vegen er svinget og har smal vegskulder, så den 
er dårlig egnet for myke trafikkanter å ferdes på.  

6.4 Friluftsområde i sjø 
Det planlegges ingen nye tiltak i sjø. Planforslaget viderefører gjeldende plans utnyttelse av 
strandsonen med naust/hytte.  

6.5 Naturmangfold og landskap 
I forhold til naturmangfoldloven § 8-12 vurderer vi at kunnskap om naturmangfold står i forhold til 
inngrepets karakter. Planen har bestemmelser som begrenser naturinngrep til et minimum. 
Revegetering av skjæringer og fyllinger med stedegen vegetasjon reduserer landskapsinngrepets 
synlighet i ettertid. Tiltaket vurderes som lite sett i forhold til å kunne bidra til en økt samlet 
belastning på naturtypen i området.  

 

 

Kristiansen & Selmer-Olsen AS 19.10.12 
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Reguleringsbestemmelser for 
 

KVÅ, GNR. 17 BNR. 13 MFL 
EIGERSUND KOMMUNE  
PlanID – 
 
Datert: 19.10.2012 
Sist revidert: - 
Vedtatt av Eigersund kommunestyre den        i sak    / 
 

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

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

� Fritidsbebyggelse – frittliggende 
� Fritidsbolig/naust 

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, pkt. 2) 
� Veg 
� Avkjørsel 
� Annen veggrunn – grøntareal 
� Parkeringsplasser 

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

- Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5, pkt. ) 
� Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

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

§ 3 Felles bestemmelser 

3.1 Støy 
Det skal fremlegges dokumentasjon på at nye boliger tilfredsstiller kravene til grenseverdier for støy i 
henhold til Miljøverndepartementets retningslinje T-1442. Eventuelle avbøtende tiltak skal skisseres.  

3.2 Radon 
Det skal fremlegges dokumentasjon på at nye boliger tilfredsstiller krav til radon, og eventuelle 
forebyggende tiltak skal utføres som nedfelt i forskriftene til TEK10.  

3.3 Gjerder 
Gjerder tillates i alminnelighet ikke oppført.  
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Når særlige grunner tilsier det, eller når gjerde inngår som et vesentlig ledd i bygningers gruppering 
og utforming, kan kommunen tillate inngjerding av inntil 200 kvm grunn. Gjerde av netting som er 
nødvendig som hegn om beitemark, tillates. 

3.4 Vegetasjon 
Eksisterende vegetasjon må bevares mest mulig. 

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

4.1 Fritidsbebyggelse – frittliggende, FF 
Innenfor området skal oppføres hytte. Det kan bygges fritidsbolig med tilhørende uthus med maks 90 
kvm BYA. Hyttene skal bygges innenfor det byggeområdet som er vist på planen, og med samme 
møneretning.  

Det er anledning for hytter som ligger til vann å anlegge naust/brygge innenfor planområdet. Det er 
ikke anledning til å innrede naust til boligformål. Naust skal utformes som tradisjonelle naust med 
takvinkel i intervallet 35-45 grader, og maks gesimshøyde 2,5 meter. Grunnflate må ikke overstige 30 
kvm.  

Bebyggelsen skal mest mulig underordne seg naturpreget i området, med en enkel og god utforming, 
materialvalg og mørk fargevirkning. Farger på bygningene eller gjenstander på eller ved bygningene 
kan kreves endret hvis den anvendte farge fører til at bebyggelsen virker dominerende i landskapet.  

Hovedhus og uthus skal ha mest mulig ensartet og sammenhengende form, farge og materialvalg. 
Høyde på hus og grunnmur skal holdes så lav som mulig. Kjeller tillates ikke, hvis det fører til at 
bygningens totale høyde derved blir større. Dersom det bygges på pilarer, og disse har en høyde på 
0,5 meter eller mer, skal åpningen mellom disse kles med bord eller på annen passende måte.  

Eksisterende vegetasjon som skjermer hyttene, bør bevares. 

Toalettet skal ligge under samme tak som hytta. Det skal installeres biologisk toalett med min. 2 
kammer eller kan kobles til offentlig vann/avløpsnett.  

Det skal på egen grunn eller tinglyst plass i felles parkering anlegges min.1,5 parkeringsplass pr. hytte. 
Parkeringsplass og adkomst skal anlegges samtidig med at eiendommen bebygges. 

4.2 Fritidsbolig/naust, F/N 
I området kan det oppføres inntil 3 naust/hytter. Bygningene skal ha form og utseende som 
tradisjonelle naust/sjøboder med takvinkel i intervallet 35-45 grader, og maks gesimshøyde 3,5 meter 
målt i forhold til planert terreng. Grunnflaten må ikke overstige 60 kvm. Nye bygninger skal tilpasses 
nåværende naust. 

Det er ikke tillatt å innlegge vann i naust/hytte med mindre det foreligger godkjent utslippstillatelse 
eller kan kobles til offentlig vann og avløpsnett. Biologisk toalett med min. 2 kammer skal nyttes. 

Det skal på egen grunn eller tinglyst plass i felles parkering anlegges min.1,5 parkeringsplass pr. hytte. 
Parkeringsplass og adkomst skal anlegges samtidig med at eiendommen bebygges. 
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§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2) 

5.1 Parkeringsplasser, f_P 
Parkeringsplassen f_P1 er felles for eiendommene gnr. 17 bnr. 5, 11, 13 og 30. Området omfatter 
parkeringsareal, skjæring/fylling og støttemur. Fyllinger skal dekkes med jord, tilsås og beplantes, og 
skjæringer skal så langt som mulig dempes og tilsås.  

Parkeringsplassen P2 er mulig fremtidig parkeringsplass og har adkomst fra f_P1. 

5.2 Avkjørsel, f_AV 
Avkjørselen er felles for f_P1 og P2. 

5.3 Annen veggrunn – grøntareal, o_AVG 
Området omfatter sideareal til fylkesveg, skråninger til fylkesveg og siktområder ved avkjørsel.  

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

6.1 Grønnstruktur, GR 
Områdene er åpent for allmennheten. Det er ikke tillatt med tiltak som kan forringe områdets 
kvaliteter. 

Innenfor området GR1 er det tillatt å etablere 1,5 meter bred sti fra f_P1 til FF1 og F/N1.  

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

7.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag, FR 
Innenfor området er det ikke anledning til å danne virksomhet eller anlegge kaier eller andre anlegg 
som etter kommunens skjønn er til hinder for områdets bruk som friluftsområde sjø. 

I sjøområder skal tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser godkjennes av 
havnemyndigheten i Eigersund kommune. 

Tiltak i sjø må dimensjoneres slik at den tåler den aktiviteten som er i leden.  

§ 8 Hensynssoner (PBL 12-6) 

8.1 Frisiktsone H140 
Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon som er høyere enn 0,5 meter 
over tilstøtende vegers nivå.  

§ 9 Rekkefølgebestemmelser 
 
9.1 Når f_AV1 er ferdig opparbeidet, skal godkjent avkjørsel på gnr. 16 bnr. 14 stenges. 
 
9.2 Før det gis byggetillatelse til nye hytter/naust skal ny avkjørsel/kryss med fylkesveien være 

opparbeidet og godkjent av Statens vegvesen.  
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet 

Sendt: 05.03.2013 
Til:  Til registrering (arkivet) 
Kopi: 
Emne: VS: Uttale til offentlig ettersyn av reguleringsendring for gnr/bnr 17/13 m.fl. veg parkering m.m. 
Dyrnes - Kvå, Eigersund kommune 
________________________________________________________________ 

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: 5. mars 2013 09:56
Til: Sentralbordet
Kopi: firmapost-vest@vegvesen.no; firmapost@rogfk.no
Emne: Uttale til offentlig ettersyn av reguleringsendring for gnr/bnr 17/13 m.fl. veg parkering m.m. 
Dyrnes - Kvå, Eigersund kommune

Eigersund kommune                                                             

Stavanger 05.03.2013

Vår ref:  12/3737
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Deres ref: 13/6147 / 12/860

Uttale til offentlig ettersyn av reguleringsendring for gnr/bnr 17/13 m.fl. veg 
parkering m.m. Dyrnes - Kvå, Eigersund kommune

Fylkesmannen legger kommunens vurderinger i saken til grunn, og har som en følge av dette 
ingen vesentlige merknader.

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 
<file:///C:\Users\morten.sageidet\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%2
0Files\Content.Outlook\4WTXP62G\www.fylkesmannen.no\rogaland>
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.08.2013
Arkiv: :FA-L12, GBR-
47/327, PL-
Arkivsaksnr.:
12/2391
Journalpostløpenr.:
13/22746

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
193/13 Planteknisk utvalg 24.09.2013

Kommunestyret 30.09.2013

2. gangsbehandling - reguleringsendring for gnr. 47 bnr. 
327 m.flere - ny enebolig - øst for Nysundfjellet
  

Sammendrag:
Prosjektil Areal AS har på vegne av Eivind Omdal utarbeidet reguleringsendring gnr. 47 bnr. 
327 m/fl-øst for Nysundfjellet med hensikt å kunne etablere en ny bolig på eiendommen hvor 
det i dag står en garasje. Planforslaget ble 1. gangsbehandlet i planteknisk utvalg 
11.06.2013, sak 156/13 og lagt ut på høring i tidsperioden 28.06.13-23.08.13. Det er ikke 
kommet inn vesentlige merknader som tilsier at planforslaget må endres og legges ut på ny 
høring og offentlig ettersyn.Rådmannen anbefaler derfor at reguleringsendring for ny 
enebolig-gnr 47 bnr 327 m.fl.-øst for Nysundfjellet vedtas med plankart og bestemmelser 
datert xxx vedtas som fremlagt.

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

Rådmannens forslag til vedtak 27.08.2013:
Forslag til reguleringsendring for ny enebolig-gnr 47 bnr 327 m. fl.-øst for Nysundfjellet med 
plankart og bestemmelser datert 19.03.2013 vedtas med følgende endringer:

Plankart

1. Byggegrense mot felles avkjørsel merket f_Veg skal ha en minimumsavstand på 4 meter.

2. Planlagt bebyggelse skal påføres i form av maks tillatt bebygd areal, med maks tillatt 
mønehøyde og møneretningen skal påføres.

Bestemmelser

3. Bestemmelsene skal justeres i henhold til justert plankart og bruk av materialtype skal 
gjengis.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12
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Eventuell tidligere politisk behandling:

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.

ANDRE OPPLYSNINGER / FAKTA I SAKEN:

1. INNLEDNING OG BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET
En ønsker å endre gjeldende reguleringsplan for deler av gnr 47 bnr 50, 53 og 63-øst for 
Nysundfjellet for å kunne etablere en ekstra enebolig liggende innenfor stiplet rektangel vist 
på kartet:
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2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

2.1 Kommuneplan/kommunedelplan

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med 
overordnete planer.
Planområdet er avsatt til eksisterende boliger i 
gjeldende kommunedelplan for Eigersund vedtatt i 
2011.

2.2 Reguleringsplan

Området er i gjeldende reguleringsplan, 
reguleringsplan for deler av gnr. 47 bnr. 50, 53 
og
63, øst for Nysundfjellet, regulert til 
boligbebyggelse.

3. PLANPROSSESS

3.1 Oppstartsmøte
Det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen i hht pbl § 12-8, den 23.11.12. Referat fra 
oppstartsmøtet er vedlagt planforslaget. 

3.2. Varsel om regulering
Varsel om oppstart av planarbeid ble ved brev sendt til grunneiere, naboer, statlige og 
regionale myndigheter 05.12.12 og annonsert i Dalane Tidende og kommunens hjemmeside 
med frist for uttalelse 11.01.13.

3.3 Høring og offentlig ettersyn
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 28.06.13-23.08.13. I samme periode 
ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 
m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. 
Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor.
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INNSENDTE MERKNADER

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

Offentlige merknader

1
Rogaland fylkeskommune, 
regionalplanseksjonen,
Brev datert 12.08.2013

Merknad O

2 Statens vegvesen Ingen merknad O

3 Merknad

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Rogaland fylkeskommune, 
regionalplanseksjonen

- Er positiv til planforslaget og 
fortetting med en bolig i området. 
Plasseringen av boligen gir et godt 
utgangspunkt med hensyn til 
solforhold, utsikt og utearealer. Pga 
av bratt tomt anbefales det å stille 
krav til skånsom terrengbearbeiding 
slik at uteoppholdsareal får en noe 
slakere helning.

- Kan være hensiktsmessig å gi noen 
føringer for boligen i form av taktype, 
møne- eller gesimsretning og 
materialbruk

O Plankontorets kommentar:
Tas til orientering

- Før reguleringsendringen kunngjøres  
må følgende punkter etterfølges:
Møneretning påføres plankartet 
Planlagt bebyggelse vises med juridiske 
linjer.
Byggegrensen mot felles veg merket 
f_veg skal ha en minimumsavstand på 4 
meter.  Materialbruk beskrives i 
besemmelsene

2. Teknisk avdeling ved 
seksjon vei og utemiljø

- Avkjørsel fra kommunal vei bør 
være 90º. Forslag på plantegning 
viser avkjørsel på skrå. Dette er 
en dårlig løsning som gir 
vanskelige siktforhold. Avkjørsel 
bør endres.
- Selv om det er privat vei 
anbefales det at det etableres en 
felles snuplass.
- Planbestemmelsene § 3.7 
tilgjengelighetskrav. Kan 
vanskelig se at viste plan 
tilfresstiller tilgjengelighetskrav 
etter teknisk forskrift. Veien er 
ikke påført noen form for 
målsetting. 
Stigningsforhold vises heller ikke.

Plankontorets kommentar:
- Det vises til at avkjørselen er bygget 
etter gjeldende reguleringsplan.  Det vil 
være urimelig i denne omgang å kreve 
opparbeidelse av felles avkjørsel etter 
kommunens norm for etablering av kun en 
bolig.
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

Planområdet befinner seg sørøst for Eigerøy bru og like nord for Gamle Eigerøyveien. Gamle
Eigerøyveien er en kommunal veg. Området utgjør ca. 6,9 daa. Innenfor foreslått 
planområde er det i dag 3 boliger samt garasje/uthus/anneks til bolig.
Området grenser til Gamle Eigerøyveien som strekker seg fra Eigerøyveien på vestsiden av 
Lauåstunnelen til Eigerøyveien på østsiden av tunnelen. Mot nord grenser området til 
eksisterende boligområde.
Fra området til Egersund sentrum er det ca 2,3 km. Til togstasjonen er det en avstand på ca. 
1,3 km. Nærmeste bussholdeplass ligger ca 180 meter unna.

Innenfor en radius på ca 1-1,5 km befinner det seg 5 barnehager, 1 barneskole, 2 
ungdomsskoler og 1 videregående skole. Det ligger også idrettsanlegg og treningssenter 
innenfor en radius på 2 kilometer.
Terrenget skråner kraftig mot sør og vest, og gir derfor gunstige forhold med tanke på sol.
Fra planområdet har en også synskontakt til sjøen og Eigerøy.
Eigerøy fyr ligger ca en mil fra planområdet. Her er det flotte turområder. Man kan også 
benytte seg av turvegen langs den gamle jernbanen.

5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Hensikten med planarbeidet er å bygge på ubebygd tomt.

Planområdet er i dag bebygd med 3 bolighus med tilhørende garasjer. På tomt 47/327 står
det i dag kun en garasje, og ingen bolig. Denne tomten ønskes bebygd med en enebolig.

Bebyggelse
Totalt inneholder hele planområdet 4 boligtomter. 3 av disse er bebygd. Den siste ubebygde
tomten vil romme en enebolig med byggegrense 15 meter fra senter veg. I gjeldende plan er
byggegrensen fra senter veg satt til 20 meter, da Gamle Eigerøyveien tidligere var en
fylkesveg.
Eksisterende bebyggelse består av eneboliger og er utformet med både saltak og valmet tak.
Ny bolig skal tilpasses eksisterende bebyggelse estetisk. For å utnytte solforholdene på best
mulig måte trekkes ny bolig lengst mulig mot nord.
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Maksimalt tillatt kotehøyde er fastsatt i plankartet. Det legges til grunn at boligene bygges
med saltak eller valmet tak.
Det åpnes for carport eller garasje. Disse tilpasses bolig, og kan bygges sammen med bolig
under forutsetning av at branntekniske krav er sikret.
Veranda/altan el.lign. tillates etablert med inntil 2 meter utenfor byggegrense.

Bebygd areal skal ikke overstige 25 %.

Lekeplass
Like nord for gnr. 47 bnr. 326 ligger det en lekeplass. Denne er på ca. 350 m². Normen tilsier
at det for hver 20 boenhet skal finnes en nærlekeplass på 50-100 m². Det anses derfor
rimelig at en ny bolig kan tilknyttes denne uten at det utløses krav om en ny.

Uteoppholdsareal
Det er ikke avsatt felles uteoppholdsareal. Det anses heller ikke å være behov for dette da
eiendommene er store, og planområdet ligger i tilknytning til lekeplass. Boligene har for øvrig 
utearealene vendt mot sør. Dette gir igjen gode private uteoppholdsareal.

Barn/unge
Det legges vekt på å sikre gode utearealer for barn og unge. Eiendommene i dette området
er store. Det gir grobunn for lek i hagen samt mulighet for å nytte den eksisterende
lekeplassen som grenser til planområdet. I planen er det avsatt et område med formål
gangveg. Denne er med på å sikre tilgjengeligheten for barn og unge fra planområdet til
lekeplassen i nord.

Veger/parkering/adkomst
Innenfor planområdet er vegene felles for beboerne i området. Det legges til grunn at
eksisterende adkomstveg fra Gamle Eigerøyveien reguleres slik den er i dag.
Parkering skjer på egen eiendom. Planen følger parkeringskravene i gjeldende normer.

Trafikkstøy
Ettersom det kun er snakk om en ekstra bolig, vil ikke dette utløse noen vesentlig form for
økning av trafikken, ei heller økt støynivå. Gamle Eigerøyveien har ingen
gjennomgangstrafikk. Trafikken begrenses derfor til beboere langs vegen og deres
besøkende.
Vann og avløp
Området er tilknyttet vann og avløp.
Renovasjon
Søppeldunker plasseres på egen tomt og settes ut til kommunal veg på tømmedagen.
Radon
I alle nye boliger som oppføres, stilles det krav om at bygning skal prosjekteres og utføres
med radonforebyggende tiltak, jfr. TEK10 § 13-5. Det trengs derfor ikke sikres i
bestemmelsene.

Sol og skygge
Tomtene ligger sør- og vestvendt og har gode solforhold. Det bratte terrenget kan være
utfordrende for å få til et godt og brukbart uteområde, men tiltak kan gjøres for å få et
velegnet uteareal. Det legges derfor vekt på god utforming av tomten for å sikre at
uteoppholdsarealet får god kvalitet.

Planen åpner for å bygge en bolig på den tomten som i dag står ubebygd. Byggegrensen 
foreslås redusert fra 20 meter til 15 meter fra senterlinje kommunal veg.
Det legges til rette for gode uteoppholdsareal. Trafikkøkningen som skjer som følge
av én ny bolig, anses ikke som så omfattende i den grad at støyskjermingstiltak må
gjøres.
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6. PLANENS KONSEKVENSER
Planforslaget omfatter gnr. 47 bnr. 326, 327, 425, 426 og 63.
Planen inneholder eksisterende boligområde med 3 boliger. Det søkes nå om å bygge på
ubebygd tomt. Siden det kun er snakk om en ekstra bolig, vil det ikke utløse trafikkøkning av
stor betydning. Det anses derfor ikke som nødvendig å utarbeide en støyvurdering i dette
tilfellet.
Gamle Eigerøyveien er en forholdsvis lite trafikkert veg uten fortau. Den benyttes
hovedsakelig av beboerne i området og er stengt for gjennomgangskjøring. Det er likevel
viktig at barn kommer seg trygt til skolen. Skoleelevene i området har rett på skolebuss.
Barna slipper dermed å ferdes langs vegen for å komme seg til skolen.
Nærmeste idrettanlegg, butikker og lignende ligger innenfor en radius på ca. 1-1,5 km fra
planområdet. Det antas at beboerne i området benytter bil for å gjøre nødvendige ærend.
Planområdet ligger i et forholdsvis bratt terreng. Det vil derfor være krevende å tilpasse
området universelt.
Det er ingen spesielle problemer knyttet til verken økonomi eller gjennomførbarhet.

7. SAKSBEHANDLERS VURDERINGER:
Rådmannen vurderer at fremlagt forslag til reguleringsendring i hovedsak ivaretar de 
hensynene som er sentrale i forhold til denne type fortetting av eksisterende boligområder. 
En har vurdert det dit hen at det er mindre endringer som må foretas før planen kan 
godkjennes. Følgende må avstand fra felles avkjørsel til byggegrensen være 4 meter. Det 
bør ikke etableres bygg nærmere avkjørselen og spesielt ikke der vegen gjør en kurvatur. En 
er og av den oppfatning at planforslaget bør være såpass detaljert at planlagt bebyggelse 
skal vises på plankart i form av plassering, størrelse (BYA) og påføres møneretning. Dette 
for å sikre at ny bebyggelse tilpasses omkringliggende bebyggelse i form av volum og 
plassering. Materialbruk skal i tillegg beskrives i bestemmelsene, og det må i hovedsak være 
samstemt med eksisterende bebyggelse. 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt med de endringene som fremkommer i 
fremlegg til vedtak.

Universell utforming:

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
276265 03 - Planbeskrivelse.pdf
276263 01 - Plankart_190313.pdf
276264 02 - Bestemmelser.pdf
276272 10 - ROS sjekkliste.pdf

292138
Uttalelse - høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring gnr. 47 bnr. 327 m.flere -
ny enebolig øst for Nysundfjellet

293674 Kommentarer til detaljreguleringsplan for Gnr 47 Bnr 327 m/fl.

295450
Reguleringsplansendring gnr. 47 bnr. 327 m.fl. - ny enebolig Nysundfjellet - høring 
og offentlig ettersyn

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 05.12.2012 Prosjektil
Melding om igangsetting av reguleringsarbeid -
deltaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m.fl.

2 I 10.12.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsplan gnr. 47 bnr. 327 
m.flere - ny enebolig øst for Nysundfjellet

3 I 19.03.2013 Prosjektil
Forslag til detaljreguleringsplan gnr. 47 bnr. 327 
m.fl.

5 U 30.05.2013
Prosjektil; 
Rogaland 
fylkeskommune

Varsel/informasjon om befaring

10 X 24.06.2013
Grete Stuen; 
Dag Kjetil Tonheim

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
gnr. 47 bnr. 327 m.flere - ny enebolig øst for 
Nysundfjellet

9 N 24.06.2013
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
gnr. 47 bnr. 327 m.flere - ny enebolig øst for 
Nysundfjellet

8 U 24.06.2013

Mattilsynet; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Dalane energi IKS; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Statens vegvesen; 
Eigersund politistasjon; 
Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS; 
Dalane Miljøverk

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
gnr. 47 bnr. 327 m.flere - ny enebolig øst for 
Nysundfjellet

7 U 24.06.2013

AARSLAND TERJE; 
TORJUSEN ERIK; 
SKADBERG ANDREAS; 
SEGLEM VIGDIS; 
OLSEN ØRNULF 
NÆVDAL; 
OLSEN ASBJØRN 

Reguleringsendring gnr. 47 bnr. 327 m.flere - ny 
enebolig øst for Nysundfjellet
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JOHANNES; 
NODLAND OTTO; 
MONG ELI ANN 
BERTELSEN; 
MALMEI SISSEL JUNE; 
JACOBSEN HEGE; 
JACOBSEN EBBA 
HELENA; 
HETLAND JONAS; 
HETLAND JONAS; 
GRIMSRUD RENATE; 
GRIMSRUD GLENN; 
EIGERSUND 
KOMMUNE

11 I 27.06.2013 Statens vegvesen
Uttalelse - høring og offentlig ettersyn -
reguleringsendring gnr. 47 bnr. 327 m.flere - ny 
enebolig øst for Nysundfjellet

12 N 16.07.2013 Grete Stuen
Kommentarer til detaljreguleringsplan for Gnr 47 
Bnr 327 m/fl.

13 I 12.08.2013
Rogaland 
fylkeskommune

Reguleringsplansendring gnr. 47 bnr. 327 m.fl. -
ny enebolig Nysundfjellet - høring og offentlig 
ettersyn

Parter i saken:
            
N EIGERSUND 

KOMMUNE
Postboks 580 4379 EGERSUND

N GRIMSRUD GLENN NYSUNDVEIEN 9 4373 EGERSUND
N GRIMSRUD RENATE NYSUNDVEIEN 9 4373 EGERSUND
N HETLAND JONAS GAMLE 

EIGERØYVEIEN 78
4373 EGERSUND

N HETLAND JONAS GAMLE 
EIGERØYVEIEN 78

4373 EGERSUND

N JACOBSEN EBBA 
HELENA

BØNESSTRANDEN 61 5155 BØNES

N JACOBSEN HEGE BØNESSTRANDEN 61 5155 BØNES
N MALMEI SISSEL JUNE GAMLE 

EIGERØYVEIEN 77
4373 EGERSUND

N MONG ELI ANN 
BERTELSEN

GAMLE 
EIGERØYVEIEN 73

4373 EGERSUND

N NODLAND OTTO NYSUNDVEIEN 15 4373 EGERSUND
N OLSEN ASBJØRN 

JOHANNES
NYSUNDVEIEN 13 A 4373 EGERSUND

N OLSEN ØRNULF 
NÆVDAL

NYSUNDVEIEN 13 B 4373 EGERSUND

N SEGLEM VIGDIS NYMANSVEIEN 167 4015 STAVANGER
N SKADBERG 

ANDREAS
GAMLE 
EIGERØYVEIEN 69

4373 EGERSUND

N TORJUSEN ERIK NYSUNDVEIEN 11 4373 EGERSUND
N AARSLAND TERJE GAMLE 

EIGERØYVEIEN 77
4373 EGERSUND
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Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., 

Eigersund kommune 

 

SAKEN GJELDER 

 

Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 

m/fl., Eigersund kommune. 

 

GJELDENDE PLANER 

 

Området er i gjeldende reguleringsplan, reguleringsplan for deler av gnr. 47 bnr. 50, 53 og 

63, øst for Nysundfjellet, regulert til boligbebyggelse. I kommuneplanen for Eigersund 

kommune er området disponert som bolig.  

 

Det er ikke fremsatt krav om konsekvensutredning i arbeid med reguleringen. 

 

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

  
Planområdet befinner seg sørøst for Eigerøy bru og like nord for Gamle Eigerøyveien. Gamle 

Eigerøyveien er en kommunal veg. Området utgjør ca. 6,9 daa. Innenfor foreslått 

planområde er det i dag 3 boliger samt garasje/uthus/anneks til bolig.   

 

Området grenser til Gamle Eigerøyveien som strekker seg fra Eigerøyveien på vestsiden av 

Lauåstunnelen til Eigerøyveien på østsiden av tunnelen. Mot nord grenser området til 

eksisterende boligområde.  

 

Fra området til Egersund sentrum er det ca 2,3 km. Til togstasjonen er det en avstand på ca. 

1,3 km.  Nærmeste bussholdeplass ligger ca 180 meter unna.  
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Innenfor en radius på ca 1-1,5 km befinner det seg 5 barnehager, 1 barneskole, 2 

ungdomsskoler og 1 videregående skole. Det ligger også idrettsanlegg og treningssenter 

innenfor en radius på 2 kilometer.  

 

Terrenget skråner kraftig mot sør og vest, og gir derfor gunstige forhold med tanke på sol. 

Fra planområdet har en også synskontakt til sjøen og Eigerøy.  

 

Eigerøy fyr ligger ca en mil fra planområdet. Her er det flotte turområder. Man kan også 

benytte seg av turvegen langs den gamle jernbanen.  

 

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

Hensikten med planarbeidet er å bygge på ubebygd tomt.  

 

Planområdet er i dag bebygd med 3 bolighus med tilhørende garasjer. På tomt 47/327 står 

det i dag kun en garasje, og ingen bolig. Denne tomten ønskes bebygd med en enebolig. 

 

Arealoppstilling 

Områder Formål Areal i dekar 
Bebyggelse og anlegg Bolig 6,03 

Samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur 

Kjøreveg, felles 

Gangareal 

Annen veggrunn, grøntareal 

0,33 

0,06 

0,44 

Totalt:   6,86 
 

Bebyggelse 

Totalt inneholder hele planområdet 4 boligtomter. 3 av disse er bebygd. Den siste ubebygde 

tomten vil romme en enebolig med byggegrense 15 meter fra senter veg. I gjeldende plan er 

byggegrensen fra senter veg satt til 20 meter, da Gamle Eigerøyveien tidligere var en 

fylkesveg.  

 

Eksisterende bebyggelse består av eneboliger og er utformet med både saltak og valmet tak. 

Ny bolig skal tilpasses eksisterende bebyggelse estetisk. For å utnytte solforholdene på best 

mulig måte trekkes ny bolig lengst mulig mot nord. 

 

Maksimalt tillatt kotehøyde er fastsatt i plankartet. Det legges til grunn at boligene bygges 

med saltak eller valmet tak.  

 

Det åpnes for carport eller garasje. Disse tilpasses bolig, og kan bygges sammen med bolig 

under forutsetning av at branntekniske krav er sikret. 

 

Veranda/altan el.lign. tillates etablert med inntil 2 meter utenfor byggegrense.  

 

Side 69 av 707



3 

 

Bebygd areal skal ikke overstige 25 %. 

 

Lekeplass 

Like nord for gnr. 47 bnr. 326 ligger det en lekeplass. Denne er på ca. 350 m². Normen tilsier 

at det for hver 20 boenhet skal finnes en nærlekeplass på 50-100 m². Det anses derfor 

rimelig at en ny bolig kan tilknyttes denne uten at det utløses krav om en ny.  

 

Uteoppholdsareal 

Det er ikke avsatt felles uteoppholdsareal. Det anses heller ikke å være behov for dette da 

eiendommene er store, og planområdet ligger i tilknytning til lekeplass. Boligene har for 

øvrig utearealene vendt mot sør. Dette gir igjen gode private uteoppholdsareal.  

 

Barn/unge 

Det legges vekt på å sikre gode utearealer for barn og unge. Eiendommene i dette området 

er store. Det gir grobunn for lek i hagen samt mulighet for å nytte den eksisterende 

lekeplassen som grenser til planområdet.  I planen er det avsatt et område med formål 

gangveg. Denne er med på å sikre tilgjengeligheten for barn og unge fra planområdet til 

lekeplassen i nord. 

 

Veger/parkering/adkomst 

Innenfor planområdet er vegene felles for beboerne i området. Det legges til grunn at 

eksisterende adkomstveg fra Gamle Eigerøyveien reguleres slik den er i dag.  

 

Parkering skjer på egen eiendom. Planen følger parkeringskravene i gjeldende normer. 

 

Trafikkstøy 

Ettersom det kun er snakk om en ekstra bolig, vil ikke dette utløse noen vesentlig form for 

økning av trafikken, ei heller økt støynivå. Gamle Eigerøyveien har ingen 

gjennomgangstrafikk. Trafikken begrenses derfor til beboere langs vegen og deres 

besøkende.  

 

Vann og avløp 

Området er tilknyttet vann og avløp.  

 

Renovasjon 

Søppeldunker plasseres på egen tomt og settes ut til kommunal veg på tømmedagen.  

 

Radon 

I alle nye boliger som oppføres, stilles det krav om at bygning skal prosjekteres og utføres 

med radonforebyggende tiltak, jfr. TEK10 § 13-5. Det trengs derfor ikke sikres i 

bestemmelsene. 
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Sol og skygge 

Tomtene ligger sør- og vestvendt og har gode solforhold. Det bratte terrenget kan være 

utfordrende for å få til et godt og brukbart uteområde, men tiltak kan gjøres for å få et 

velegnet uteareal. Det legges derfor vekt på god utforming av tomten for å sikre at 

uteoppholdsarealet får god kvalitet. 

 

KUNNGJØRING AV PLANOPPSTART 

 

Oppstartsmøte for planarbeidet ble holdt den 23.11.12. Varsel om igangsatt planarbeid ble 

sendt ut ved brev den 05.12.12. Frist for kommentarer ble satt til 11.01.13. Oppstart ble 

varslet i Dalane tidende og på kommunens nettside. 

Følgende innspill kom inn i forbindelse med varslingen: 

 

1. Brev fra Rogaland fylkeskommune, datert 10.12.12 

Generelt vil fylkesrådmannen anbefale at en fortetting i etablerte boligområder skjer 

gjennom en oppdatering av gjeldende plan eller et naturlig avgrenset delområde for 

å sikre bokvaliteter.  

 

Ved planlegging av boligområder skal det legges til rette for gode uteoppholdsareal, 

med gode sol- og støyforhold. Dersom det er behov for støytiltak, må dette sikres i 

bestemmelsene.  

 

Kommentar: 

Denne reguleringssaken er i og for seg ikke en fortettingssak. Planen åpner for å 

bygge en bolig på den tomten som i dag står ubebygd. Byggegrensen foreslås 

redusert fra 20 meter til 15 meter fra senterlinje kommunal veg.  

 

Det legges til rette for gode uteoppholdsareal. Trafikkøkningen som skjer som følge 

av én ny bolig, anses ikke som så omfattende i den grad at støyskjermingstiltak må 

gjøres.  

 

2. Brev fra nabo Ebba Jackobsen, datert 10.01.13 

Gangvegen fra Nysundveien over gnr. 47 bnr. 63 og 53 til Gamle Eigerøyveien må 

inngå i reguleringen. 

 

Kommentar:  

Det er bare deler av gangvegen det vises til, som er innenfor planområdet. Den delen 

som passerer lekeplassen, tas derfor ikke med som en del av reguleringsarbeidet. 

Innenfor planforslaget er et mindre areal avsatt til gangveg.  
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PLANENS KONSEKVENSER 

 

Planforslaget omfatter gnr. 47 bnr. 326, 327, 425, 426 og 63.   

Planen inneholder eksisterende boligområde med 3 boliger. Det søkes nå om å bygge på 

ubebygd tomt. Siden det kun er snakk om en ekstra bolig, vil det ikke utløse trafikkøkning av 

stor betydning. Det anses derfor ikke som nødvendig å utarbeide en støyvurdering i dette 

tilfellet.  

 

Gamle Eigerøyveien er en forholdsvis lite trafikkert veg uten fortau. Den benyttes 

hovedsakelig av beboerne i området og er stengt for gjennomgangskjøring. Det er allikevel 

viktig at barn kommer seg trygt til skolen. Skoleelevene i området har rett på skolebuss. 

Barna slipper dermed å ferdes langs vegen for å komme seg til skolen.  

 

Nærmeste idrettanlegg, butikker og lignende ligger innenfor en radius på ca. 1-1,5 km fra 

planområdet. Det antas at beboerne i området benytter bil for å gjøre nødvendige ærend. 

 

Planområdet ligger i et forholdsvis bratt terreng. Det vil derfor være krevende å tilpasse 

området universelt.  

 

Det er ingen spesielle problemer knyttet til verken økonomi eller gjennomførbarhet.  

 

 

Stavanger, den 19.03.13 
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Tegnforklaring:

Revisjoner

Saksbehandling

2. gangs behandling i planutvalget

Kommunestyrets vedtak:

1. gangs behandling i planutvalget

Utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet:

NORD

Plan nr.:

 
       

Dato Sign.

05m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m

Planlegger:

Saksbeh.:

Dato

1:500

Tegner:

Ekvidistanse 1 m.

Målestokk:

Endring til plan nr.

Eigersund kommune

 MSS

MSS

19.03.13

Detaljreguleringsplan for gnr. 47 bnr. 327 m/fl.

Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5)

Juridiske linjer og punkt PBL2008

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveg

Gangveg

Planens begrensning

Formålsgrense

Byggegrense

Bebyggelse som inngår i planen

Boligbebyggelse

Frisiktslinje
Annen veggrunn, grøntareal

Hensynssoner (PBL2008 §12-6)

Frisikt

MH Maksimalt tillatt kotehøyde, bebyggelse

Hensynssonegrense
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BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 47 BNR. 327 
M/FL., EIGERSUND 
 
Dato for godkjenningsvedtak:   

Dato: 19.03.13   
 
§ 1 FORMÅL 
 
Området reguleres til følgende arealbruksformål: 

I. Bebyggelse og anlegg 

II. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

§ 2 FELLESBESTEMMELSER. 
 

§ 2.1 Prinsippene bak universell utforming skal søkes ivaretatt så langt det er praktisk mulig. 

 
§ 3  BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
Frittliggende boligbebyggelse 
 
§ 3.1     I  området kan det oppføres eneboliger med tilhørende anlegg. 

    
§ 3.2    Tillatt bebygd areal BYA skal ikke overstige 25 % av tomtas nettoareal.  

 
§ 3.3    Krav til antall parkeringsplasser framgår av kommunens til enhver tid gjeldende 

parkeringsnorm. 

 
§ 3.4   Maksimal byggehøyde er angitt i plankart. Takvinkel skal ikke overstige 45°. Boligene 

skal bygges med saltak eller valmet tak.  

 

§ 3.5 Veranda/altan el.lign. tillates etablert med inntil 2 meter utover regulert byggegrense. 

 

§ 3.6   Utforming av garasje/carport/bod o.l. skal tilpasses boligen. Garasje/carport/bod o.l. 

kan plasseres utenfor byggegrense. Garasje kan plasseres inntil 1 meter fra og parallelt 

med regulert vegside. Garasje kan bygges sammen med boligen under forutsetning av 

at branntekniske krav sikres.  

 

§ 3.7 Tilgjengelighetskrav skal ivaretas i henhold til teknisk forskrift. 

 

§ 3.8 Situasjonskart som følger byggemeldingen skal vise disponering av hele tomta med 

plassering av bolig, garasje, uteboder, plassering av søppeldunker, høyder på 

ferdigformet terreng, forstøtningsmurer osv. 

 

§ 3.9 Det stilles estetiske krav til utforming av bygninger, og feltet skal være i harmoni med 

omgivelsene og omkringliggende bebyggelse. 

 
§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
§ 4.1 Regulert felles kjøreveg f_Veg er felles for tomtene innenfor reguleringsplanen. 

 
§ 5 HENSYNSSONER 
 

§ 5.1   I  frisiktsoner skal det være fri sikt i en høgde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.  
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 

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

EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE 
VURDERING 

JA/NEI MERKNAD 
Naturgitte Er området utsatt for snø- eller steinskred? N  
forhold Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? N  
 Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? N  
 Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket 

bekk? 
N  

 Er området utsatt for høy vannstand, bølgeslag m.v.? N  
 Er det radon i grunnen? N  
 Konsekvenser for 3. part? N  
 Annet (angi) N  
Infrastruktur  Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på 

nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området?  
  

 -hendelser på veg N  
 -hendelser på jernbane N  
 -hendelser på sjø/vann/elv N  
 -hendelser i luften N  
 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i 

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

  

 -utslipp av giftige gasser/væsker N  
 -utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare 

gasser/væsker 
N  

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

  

 -elektrisitet N  
 -teletjenester N  
 -vannforsyning N  
 -renovasjon/spillvann N  
 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:    
 -påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? N  
 -er det spesiell klatrefare i forbindelse med 

master?  
N  

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

  

 -til skole/barnehage? N  
 -til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? N  
 -til forretning etc.? N  
 -til busstopp? N  
 Brannberedskap   
 -omfatter området spesielt farlige anlegg? N  
 -har området utilstrekkelig brannvannforsyning 

(mengde og trykk)? 
N  

 -har området bare en mulig atkomstrute for 
brannbil? 

J  

Tidligere  Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? N  
bruk -gruver: åpne sjakter, steintipper etc. N  
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 -militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer 
etc. 

N  

 -industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering  N  
 -annet (angi) 

 
  

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

N  

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

N  

 Annet (angi)   

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger N  
- er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? N  
- finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

N  
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________________________________________________________________ 

Fra:  Espen Hyggen 
Sendt: 16.07.2013 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: 
Emne: Kommentarer til detaljreguleringsplan for Gnr 47 Bnr 327 m/fl. 
________________________________________________________________ 

 Etter gjennomgang av planen har Teknisk avdeling v/ seksjon vei og utemiljø følgende kommentarer:

-          Avkjørsel fra kommunal vei bør være 90º. Forslag på plantegning viser avkjørsel på skrå. Dette er en 
dårlig løsning som gir vanskelige siktforhold. Avkjørsel bør endres.

-          Selv om det er privat vei anbefales det at det etableres en felles snuplass. 

-          Planbestemmelsene § 3.7 tilgjengelighetskrav. Kan vanskelig se at viste plan tilfresstiller 
tilgjengelighetskrav etter teknisk forskrift. Veien er ikke påført noen form for målsetting. Stigningsforhold 
vises heller ikke. 

Vennlig hilsen

Espen Hyggen, rådgiver vei og trafikksikkerhet

EIGERSUND KOMMUNE - TEKNISK AVDELING

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

Telefon 51 46 83 29 Mobil 926 17 214
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FYLKESRÅDMANNEN
 Regionalplanavdelingen

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

Eigersund kommune
Plankontoret
Postboks 580
4379 EGERSUND 12.08.2013

Deres ref.: 13/18289 / 12/2391 Saksbehandler: Gareth Doolan Saksnr. 12/22212-5
Direkte innvalg: 51516691 Løpenr. 48411/13

Arkivnr. FR-RB EIG
Nysundsfjellet

SVAR - EIGERSUND KOMMUNE - GNR.47 BNR.327 M.FL -
REGULERINGSPLANSENDRING -
NY ENEBOLIG - NYSUNDFJELLET - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

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

Fylkesrådmannen har vurdert saken som regional planmyndighet.

Bakgrunn
Henvendelsen gjelder offentlig høring av reguleringsforslag for fortetting av et villastrøk øst 
for Nysundfjellet med en enebolig. 

Fylkesrådmannens vurdering

Fylkesrådmannen er positiv til planforslaget som innebærer en stedstilpasset fortetting. 

Plassering av den nye boligen på en sørvendt tomt gir et godt utgangspunkt for å sikre 
gode solforhold, utsikt og utearealer. Tomten er relativt bratt og vi vil dermed anbefale at 
det stilles krav til skånsom terreng bearbeiding slik at uteoppholdsarealer får en noe 
slakere helning. 

Det kan være hensiktsmessig å gi noen føringer om boligens formspråk. Taktype, inkludert 
møne- eller gesimsretning, og materialbruk vil være vesentlige elementer her.   

Ut over dette har vi ingen vesentlige merknader til planen slik den foreligger.

Med hilsen
 Regionalplanseksjonen

Gareth Doolan         Knut Torkildsen Slettebak 
rådgiver rådgiver
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Fylkesmannen i Rogaland
Statens vegvesen
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  27.08.2013
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-21/13
Arkivsaksnr.:
10/1026
Journalpostløpenr.:
13/17929

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
194/13 Planteknisk utvalg 24.09.2013

Kommunestyret 30.09.2013

2. gangsbehandling av reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 13 -
boligområde Svånes
  

Sammendrag:
Eigersund kommune har mottatt forslag til reguleringsendring for del av reguleringsplan 
Svanes gnr 21 bnr 13 med flere for justering av krav til utnyttelsesgrad (BYA) og 
bygningshøyder, samt justering av byggegrenser og tomtegrenser i plankartet Området er 
under utbygging hvor 8 boliger av 13 er oppført eller er under oppføring. Det er gitt 
dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan for byggemeldte boliger både når det gjelder 
utnyttelsesgrad, plassering av hus på tomta og byggehøyder. Endringene som foreslås er i 
tråd med de dispensasjoner som allerede er gitt i området. Rådmannen er i sterk tvil i forhold 
til de foreslåtte endringene, men ut i fra at 8 av 13 boliger er bygd vil dette i hvert fall føre til 
likebehandling innforbi feltet. Planforslaget ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn i 
perioden 20.03.2013-01.05.2013. Det kom inn 3 uttalelser til planforslaget.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør om forslaget til reguleringsendringen kan legges frem for 
kommunestyret for endelig vedtak.

Rådmannens forslag til vedtak 27.08.2013:
Planteknisk utvalg anbefaler at forslag til reguleringsendring for Svanes - gnr 21 bnr 13 
m.fl.med kart og bestemmelser datert 19.10.12 vedtas som fremlagt

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12.

Eventuell tidligere politisk behandling:

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.
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---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-204/12 Vedtak:

Forslag til reguleringsendring for Svanes - gnr 21 bnr 13 m.fl med kart og 
bestemmelser

datert 19.10.12 vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn med følgende endringer:
Kart

1. Adkomst til kommunalteknisk anlegg merket f_KA1 må sikres i tråd med 
kravene fra fagseksjonen.

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

Vedtaket er enstemmig.

1. ANDRE OPPLYSNINGER / FAKTA I SAKEN:

Planendringen ligger innenfor hvit stiplet sirkel
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1.1 Bakgrunn

1.1.1 Forslagsstiller og planlegger
På vegne av Byggmestrene Larsen & Bjørkeland AS og Aktiv Eiendomsutvikling Dalane AS, 
har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på seg arbeidet med å utarbeide detaljreguleringsplan 
for Svanes gnr. 21 bnr. 13 i Eigersund kommune. 

1.1.2 Hensikten med planarbeidet

Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende plan fra 2005 – sist revidert 2010. 

Planområdet er under utbygging, hvorav 8 av 13 tomter p.t. er godkjent byggemeldt. Disse 8 
boligene er enten ferdig oppført eller er under oppføring. Godkjente boliger er søkt etter 
dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, både når det gjelder utnyttelsesgrad, plassering 
av hus på tomta og byggehøyder. Dispensasjonssøknadene begrunnes med at etterspørsel 
etter bolig med alt på en flate er økende. Grunnet lav maksimal mønehøyde, kan det ikke 
bygges bolig med ”vanlig” loft, samt at kjeller ikke er egnet til beboelsesrom da maks 1 meter 
av grunnmuren kan være synlig. I tillegg stemmer ikke satte kotehøyder i gjeldende plan med 
faktisk terreng, noe som gjør at det ikke kan bygges hus i tråd med 
reguleringsbestemmelsene. 

Innenfor planområdet gjenstår 5 ubebygde tomter; tomt nr. 1, 3, 4, 5 og 13.

Utbyggig av området er vanskelig å gjennomføre innenfor gitte rammer i gjeldende 
reguleringsplan. Reguleringsendringen omfatter justering av krav til utnyttelsesgrad (BYA) og 
bygningshøyder, samt justering av byggegrenser og tomtegrenser i plankartet. Endringene er 
i tråd med de dispensasjoner som allerede er gitt i området. 

Det er ikke foretatt noen endringer i trafikkforhold inkl. avkjørsler og frisiktsoner, 
reguleringsformål eller planens begrensning i forhold til gjeldende reguleringsplan for 
området, med unntak av nødvendige justeringer i forhold til digitalisering av plankartet til 
sosi-versjon 4.3.

1.1.3 Eierforhold
Planområdet omfattes av flere grunneiendommer: 

GBNR. Eiere

21/78
21/77
21/76
21/81
21/82
21/80
21/13

ANNE ELISABETH SVANES

21/79
KRAHNER CHRISTINE ERIKA
KRAHNER SYLVIO

21/29 SVANES THOR ÅGE

21/2 GRASTVEIT JOHN

21/58 STATENS VEGVESEN REGION VEST

21/83
HANNE BAARDSEN
KJETIL HÅTVEIT EIDSVAAG
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1.1.4 Konsekvensutredning
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 
Konsekvensutredninger med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 
omfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

2. PLANPROSESS

2.1 Oppstartsmøte
Det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen i hht pbl § 12-8, den 10.11.11. Referat fra 
oppstartsmøtet er vedlagt planforslaget. 

2.2. Varsel om regulering
Varsel om oppstart av planarbeid ble ved brev sendt til grunneiere, naboer, statlige og 
regionale myndigheter 08.07.2011 og annonsert i Dalane Tidende og kommunens 
hjemmeside med frist for uttalelse 28.08.2011.

2.3 Høring og offentlig ettersyn
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra <dato> til <dato>. I samme periode 
ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 
m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. 
Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor.

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

Offentlige merknader
Eigersund kommune. Felles brukerutvalg, datert 
11.04.2013

Merknader
N/O

Statens vegvesen Region vest, brev datert 
24.04.2013

Ingen merknader
O

Rogaland Fylkeskommune. 
Regionalutviklingsavdelingen, datert 04.04.2013

Merknad N/O

2.3 Innsendte merknader

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler
1. Eigersund kommune. 

Felles brukerutvalg
-På generelt grunnlag bør det 
ved etablering av lekeplasser 
anlegges minimum sandkasser, 
huskestativ og klatreapperat med 

rutsjebane.

O Forslagsstillers kommentar:
-Reguleringsbestemmelsene stiller 
ingen minimumskrav til hvilke type 
lekeapparater som skal etableres på 
lekeplassen, kun at den skal 
opparbeides med lekeapparater.

Kommunens kommentar:
innspillet er tilstrekkelig kommentert 
av forslagsstiller

2. Rogaland 
Fylkeskommune. 
Regionalutviklingsavdel
ingen,

-Viser til tidligere innspill 
angående viktigheten av 
estetiske hensyn i sakens 
anledning og vil bemerke at det 
er svært uheldig at det er foretatt 
så mange dispensasjoner fra en 

O Forslagsstillers kommentar:
-Plassering av nye boliger er nøye 
regulert vist med begrensede 
byggeområder på hver tomt. Grunnen 
til at man gikk vekk fra kotehøyde som 
vist i gjeldende plan, var at det var at 
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relativt ny plan. Dette uten 
helhetsvurderinger knyttet til 
utnyttelse og 
bebyggelsesstruktur, med 
utgangspunkt i områdets 
naturgitte forhold og karakter, 
som ville ha vært gjenstand for 
grundig vurdering ved vedtak av 
gjeldende plan for området.
Illustrerende material viser en 
utvikling som synes basert på 
tilfeldighet. 
Videre er dispensasjonene brukt 
som strukturernde element i det 
pågående planarbeidet uten en
vurdering av hvordan de 
gjenstående tomtene bør bygges
ut for å sikre området en best
mulig estetisk helhetsvirkning.
Det anbefales at arbeidet drøfter 
muligheten for å styre høyde og 
plassering. Med hensikt om å 
sikre gjennomførbarhet og 
forutsigbarhet i planvedtak ift. 
byggehøyde kan kotehøyde
angis med utgangspunkt i 
innmålte høyder og deretter 
byggehøyder, antall etasjer osv.
Landskapet samt utbygde og 
godkjente byggetiltak gir detaljert 
forutsetning for tilpasning av den 
framtidige bygningsmassen. 
Reguleringsprosessen gir 
mulighet for en reell
gjennomgang av forutsetningene, 
mulighetene og virkningene ved 
omregulering.

-En bør også ta en gjennomgang 
av takform, takvinkel og møne-
/gesimsretnings betydning for 
bebyggelsens samlede uttrykk og 
konsekvensene av å sikre disse i 
planen.

-Fylkesrådmannen kan ikke se at 
adkomst er tilstrekkelig sikret til 
fellesområdet for
kommunalteknisk anlegg merket 
f_KA1 i tråd med vedtaket. En vil 
anbefale at adkomst sikres i plan 
via en kobling som er regulert 
med offentlig eller felles eierform, 
fortrinnsvis som 
samferdselsanlegg. Ift framtidig 
drift og vedlikehold av anlegget 

det ikke var gjennomførbart å bygge 
et normalt hus innenfor gitte rammer i 
planen. Angitte kotehøyder stemte 
ikke med faktisk terreng i området. 
Med bakgrunn i dette ble det gjort en 
avveining hvor man i stedet valgte gå 
for maks mønehøyde i meter over 
planert terreng. Dersom det er 
ønskelig å gå tilbake til kotehøyder, er 
dette ok, men det må da settes 
høyder som er gjennomførbare. 
Høydene bør settes med 
utgangspunkt i innmålte høyder på 
den enkelte boligtomt. 

- P.t. er boligfeltet utbygd med 8 av 13 
tomter. De ubygde tomtene ligger i 
nordlige del av feltet. En kan ikke se 
det som nødvendig å endre på krav til 
takform, takvinkel og møneretning. 
Boligfeltet oppleves i dag som luftig 
med fine huser.

- Kommunalteknisk anlegg skal være 
et privat anlegg felles for boligene i 
området og har privat adkomst. En 
kan ikke se at adkomsten må 
tilstrekkelig sikres i planen. Om 
nødvendig kan det inngås en 
privatrettslig avtale med grunneier 
21/13 som sikrer veirett for beboere i 
området til renseanlegget utover det 
som er sikret i formålet f_KA1. 
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bør det vurderes om felles 
eierform er det rette for et slikt 
anlegg.
Foreslåtte endringer til BYA og 
byggehøyde synes ikke å ha 
negativ virkning på sol- og
skyggeforhold for 
uteoppholdsarealer til 
nabobebyggelse.

Kommunens kommentar:
En er av samme oppfatning som 
fylkesrådmannen vedrørende den 
utbyggingen som har pågått i området 
uten det er tatt hensyn til gjeldende 
reguleringsplan. Gjeldende 
reguleringsplan ble i sin tid utarbeidet 
av samme utbygger som har ansvar 
for oppføring av dagens boliger i 
området. En stiller seg dermed 
undrende til hva som har skjedd 
underveis og at samme utbygger ikke 
klarte å følge intensjonene med 
reguleringsplanen den selv var med 
på å utforme.

Likevel velger en å anbefale at 
reguleringsendringen blir vedtatt slik 
at nåværende utbygging blir i trå med 
en gyldig reguleringsplan og juridisk 
bindende som sådann.

3. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

3.1 Overordnet planverk 

3.1.1 Kommuneplan
I kommuneplanens arealdel av 2007-2019 for Egersund sentrum, er planområdet regulert til 
”B2 Boligområde – fremtidig” og ”LNF-område - nåværende”. Kommuneplanens arealdel 
består av kart og utfyllende bestemmelser. Planforslaget er utarbeidet i henhold til 
overordnet plan for området.

3.2 Gjeldende reguleringsplaner

3.2.1 Reguleringsplan
Planområdet omfattes av gjeldende reguleringsplan for Svanes gnr. 21 bnr. 13 mfl. av 
05.04.05, rev. 17.04.10. Planen regulerer området til byggeområde for eneboliger, 
landbruksområde, offentlige trafikkområder, høyspenningsanlegg, privat veg, felles avkjørsel, 
kommunaltekniske anlegg, friluftsområde land og felles lekeareal for barn. Planforslaget er 
en endring av gjeldende reguleringsplan.
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Prioriterte naturtyper
Kilde: http://www.temakart.-rogaland.no  

4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET - EKSISTERENDE FORHOLD

4.1 Beliggenhet og avgrensning av planområdet
Planområdet ligger ca 8 km sør for Egersund sentrum på søndre Svånes, og det totale 
planområdet utgjør ca 31,1 daa. Planen omfatter nytt boligområde i tilknytning til 
eksisterende spredte boligbebyggelse. Det legges ikke opp til endringer i eksisterende 
vegnett i området. Nærmeste barnehage og skole ligger i Egersund sentrum.

4.2 Landbruk, skog og landskap
Planområdet berører landbruk og 
skogområder. Landskapet i området er 
småkupert, med hellende terreng ned mot 
sjøen. Planområdet ligger ca 400 meter fra 
sjøen. 
Planområdet grenser i nord mot tidligere 
registrert nasjonalt verdifullt kulturlandskap, 
klasse 2, jfr www.temakart-rogaland.no. 
Området består av større naturbeite. Se 
kartillustrasjon til venstre.
Sør for planområdet er overflatedyrka jord i 
tilknytning til eksisterende gårdsbruk. Skogen 
innenfor planområdet er definert som uproduktiv. 
Løsmassekart fra www.arealisNGU.no viser at arealene i planområdet er tynn morenemasse.

4.3 Eksisterende bygninger og anlegg
I og rundt planområdet er eksisterende boliger i form av gårdstun og spredte eneboliger. 
Eksisterende boligeiendommer berøres ikke vesentlig av endringen. Utbyggingen av 
planområdet er påbegynt hvor 8 av 13 boligtomter er oppført eller under oppføring.

4.4 Trafikkforhold
Adkomst til planområdet er fra fylkesvei 44 Sokndalsveien via Søndre Svanesvei som er en 
privat veg. Fartsgrensen på fylkesveien på aktuelle strekning er 60 km/t, og med en ÅDT på 
1700. Det er ikke etablert gang- og sykkelvei langsmed fylkesveien eller Søndre Svanesvei.

4.5 Barns interesser
Nærmeste skole og barnehage ligger i Egersund sentrum ca 8 km nord for planområdet. Der 
er ingen offentlige lekeplasser i nærhet til planområdet.

4.6 Forurensning, støv og støyforhold
Det er p.t. ikke kjennskap til noen forurensningskilder i området som det må utføres 
avbøtende tiltak til. Temaene støv og støy dreier seg i denne sammenheng fra biltrafikken på 
fylkesveien. Planlagte boligområde ligger ca 250 meter fra fylkesveien.

4.7 Kulturminner
Vest for planområdet er det påvist funn av flere gravfelt og gravminner. Det er ikke registrert 
automatisk vernede kulturminner innenfor planområdet, jf. www.askeladden.no.

4.8 Teknisk infrastruktur
Eksisterende vann og avløpsnett ligger i Søndre Svanesvei. 

Side 87 av 707



Gjeldende reguleringsplan fra 2005 – rev. 2010. Reguleringsplanforsalg av 2012.

Boligrenovasjon i Eigersund kommune består av en henteordning og bringeordning. Visse 
avfallstyper hentes av DIM, mens bestemte avfallstyper leveres til gjenvinningsstasjon eller 
returpunkt.

5. BESKRIVELSE  AV PLANFORSLAGET

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

Sosikode Formål (sosikode) Areal (kvm)
1111 Boligbebyggelse – frittliggende 14382
1510 Energianlegg 87

1610 Lekeplass 565
1560 Øvrige kommunaltekniske anlegg 229

2010 Veg 2157
2011 Kjøreveg 2492

2019 Annen veggrunn – tekniske anlegg 1912
5130 Friluftsformål 2770
5110 Landbruksformål 6475

Sum planområdet 31069

5.2 Plankonsept
Planforslaget er en endring av gjeldende reguleringsplan, hvor endringene omfatter kun 
mindre justeringer innenfor byggeområdet BF1, både i plankart og bestemmelser.  

Gjeldende plans intensjon om landskapstilpasset småhusbebyggelse, minst mulig synlighet 
fra sjøen og med en best mulig utsikt fra den enkelte bolig er videreført i planforslaget. 

I det følgende er en beskrivelse av de endringer som er foretatt:

Side 88 av 707



5.4 Justering av byggegrenser 
Det er foretatt en mindre justering av byggegrensene for alle tomtene med unntak av for tomt 
nr. 1, 2, 8 og 12 som er i henhold til gjeldende plan. For de tomtene som allerede er utbygd
er byggegrensen justert slik at huset ligger innenfor grensen, med unntak av garasjene som
kan plasseres i strid med byggegrensen. 

Byggegrense mot veg er tatt ut av plankartet og erstattet med bestemmelse § 7.4 som stiller 
krav til avstand mellom garasje og vegen. Byggegrenser mot veg er min. 5 meter, og mot 
tomtegrense er den 4 meter.

Endring av byggegrensene opprettholder gjeldende plans intensjon om sik-sak virkning 
mellom husene, samt at hver enkelt bolig skal ha best mulig utsikt.

5.5 Byggeområde BF2
Grenser for byggeområde BF2 ved lekeplassen er justert slik at disse går parallelt med 
eiendomsgrensene. Avstand fra eiendomsgrense er 5 meter mot øst og 10 meter mot nord. 

5.6 Kommunalteknisk anlegg
Adkomst til felles kommunalteknisk anlegg er sikret i plankartet, ved at det er lagt inn et 3 
meter bredt belte mellom BF3 og tomt nr. 11 i BF1. Nye tomtegrenser for tomt nr. 11 i BF1 
og BF3 går i formålsgrensene til KA1.

5.7 Endringer i reguleringsbestemmelsene
Bestemmelsene fra gjeldende plan er tilpasset reguleringsformål i henhold til ny planlov (PBL 
2008).  Endringene i bestemmelsene omfatter kun bestemmelser knyttet til byggeområde 
BF1, samt mindre endringer i KA1 og for hensynssone høyspent.

5.8 Utnyttelsesgrad
Det er gjort en endring i utnyttelsesgraden for tomtene 5, 7, 8, 9, 10, 11 og 13. For tomt nr. 9, 
10 og 11 er maksimalt tillatte bebygde areal endret fra 100 kvm til 120 kvm. For tomt nr. 5, 7, 
8 og 13 er maksimalt tillatt BYA endret fra 100 kvm til 140 kvm. For tomt nr. 1, 2, 3, 4, 6 og 
12 er maksimalt tillatt BYA uendret fra gjeldende plan, og står som 140 kvm. Se 
bestemmelsens § 7.2, 1.ledd.

I tillegg er garasjens størrelse er justert fra 24 kvm til 40 kvm BRA. Dette gjør det mulig å 
sette opp en dobbelgarasje på tomtene. Se bestemmelsens § 7.4, 1.ledd.

Endringen i bebygd areal utgjør en økning av utnyttelsesgraden for tomt nr. 9, 10 og 11 med 
ca 3 % BYA og for tomt nr. 5, 7, 8 og 13 med ca 6-9 %. 

5.9 Byggehøyder
Oppgitte kotehøyder for maksimal tillatte mønehøyde for boligene i gjeldende plan erstattes 
med maksimalt tillatte møne- og gesimshøyde over planert terreng. Begrunnes med at 
oppgitte kotehøyder ikke stemmer med faktisk terreng i området. Boligene på tomtnr. 9, 10 
og 11 har maks møne-/gesimshøyde på 7 meter, mens de øvrige boligene i planområdet har 
maks møne-/gesimshøyde på 8 meter. Se § 7.3, 2.ledd.

Oppgitte kotehøyder for garasjen, erstattes også med maksimalt tillatte møne-/gesimshøyde. 
Maksimal tillatt møne-/gesimshøyde er 4,5 meter over planert terreng. Se § 7.4, 3.ledd.
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5.10 Kommunalteknisk anlegg: 
Oppgitte kotehøyde for maksimal tillatte mønehøyde erstattes med maksimal tillatte 
mønehøyde over planert terreng. Se bestemmelsens § 8.1.

5.11 Høyspentanlegg:
Gjeldende plans bestemmelse om byggeforbudssone på 7,5 meter til hver side av 
høyspentlinjen er tatt ut av bestemmelsen. Begrunnes med at aktuelle høyspentlinje er lagt i 
jordkabel gjennom planområdet, og derfor vurderes byggeforbudet ikke lenger som relevant i 
aktuelle område.

5.12 Uteoppholdsareal
Planlagte boliger i området er frittliggende eneboliger. Tomtene har ulik størrelse fra 613 kvm 
til 1378 kvm. Hver enebolig har privat uteoppholdsareal på egen grunn tilknyttet boligen. 
Nedenfor følger tabell som viser uteoppholdsareal og maksimalt bebygd areal (bolig + 
garasje) for den enkelte tomt innenfor området BF1. 

Oppgitt areal for uteopphold er i hovedsak det areal som er mest solrikt og best egnet til 
hageareal for den enkelte tomt. Annet areal omfatter gårdsplass, sidearealer og annet 
kjøreareal på tomten. 

Tomt
nr.

Areal
(kvm)

BYA
(kvm)

Ute-
oppholds-

areal
(kvm)

Annet
areal
(kvm)

1 688 180 350 158
2 934 180 430 324

3 708 180 350 178
4 840 180 450 210

5 815 180 450 185
6 976 180 420 376

7 1060 180 570 310
8 1006 180 570 256
9 1333 160 650 523

10 1378 160 900 318
11 1176 160 420 596

12 864 180 420 264
13 613 180 250 183

Slik tabellen viser har alle tomtene rikelig med uteoppholdsareal, og oppfyller minstekravet 
satt i kommuneplanens bestemmelser på 150 kvm uteoppholdsareal pr. boenhet.

5.13 Teknisk infrastruktur

5.13.1 Vannforsyning og avløpsforhold
Planområdet ligger umiddelbart inntil trasé for vannforsyning/avløp i området, og forholdet er 
dermed uproblematisk.
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5.13.2 Avfallshåndtering
Det er ikke lagt opp til en samlet avfallshåndtering for boligene i BF1. Hver bolig har egne 
søppelstativer. Søppelsekker settes ut til Søndre Svanesvei, etter avtale med DIM på 
hentedagen. Det er lagt opp til snuhank i enden av f_AV1 og f_AV2, dimensjonert slik at 
søppelbilen kan snu inne på planområdet.

5.13.3 Enøk og energiløsninger
Det er ikke grunnlag for kollektive energiløsninger for 13 spredte eneboliger. Likeledes er det 
ikke noe offentlig tilbud om fjernvarme eller tilsvarende i området. Hver bolig må forholde seg 
til krav til alternativ oppvarming i byggeforskriftene.

5.14 Rekkefølgekrav
Planområdet er p.t. utbygd med 8 av 13 tomter. Det vil si at alle rekkefølgekrav allerede er 
innfridd. Opparbeidelse av vegkrysset Søndre Svanesvei – fylkesvei 42 er ferdig etablert i 
henhold til gjeldende reguleringsplan og vegnormal. 

De interne adkomstveiene, AV1, AV2 og AV3 også er ferdig opparbeidet i henhold til 
gjeldende plan. Vann og avløpsanlegg er ferdig opparbeidet og godkjent av Eigersund 
kommune. 

Felles lekeplass er ferdig opparbeidet med lekeapparater. Alle nye boliger i området har 
strømtilførsel via jordkabel.

6 VIRKNINGER AV PLANEN

6.1 Forholdet til rammer og retningslinjer

6.1.1 Kommuneplanen 
Planforslaget er i samsvar med kommunedelplanen for området. 

Kommuneplanen stiller krav til at det skal avsettes min. 150 kvm til uteoppholdsareal for hver 
bolig i område. Slik tabell på side 9 viser er alle tomtene i byggeområde BF1 godt innenfor 
dette kravet. Uteoppholdsarealene for de ulike boligene er plassert slik at de er mest mulig 
solrike, med best mulig utsikt og noe skjermet fra nabohusene. Tross oppjustering av 
maksimalt tillatte bebygd areal i forhold til gjeldende plan, har den enkelte bolig store gode 
uteoppholdsarealer i tilknytning til boligen.

6.1.2 Grenseverdier for støy T-1442
Det er p.t. ikke kjennskap til noen forurensningskilder i området som det må utføres 
avbøtende tiltak til. Ev. støykilder vil være biltrafikk på fylkesveien. Planlagte nye boliger er 
plassert ca 250 meter fra vegen. Med bakgrunn i at forholdet er avklart i gjeldende plan, og 
at endringer i planforslaget ikke vil generere mer støy til området, vil planforslaget ikke ha 
innvirkning på forhold vedrørende støy.

6.1.3 Forholdet til barn og unge T-2/08
Planforslaget legger ikke til rette for flere boligenheter i planområdet. Det er avsatt areal til 
felles lekeplass for alle boligene i BF1, som utgjør et areal på ca 0,6 daa. Lekeplassen har 
en sentral plassering i boligområdet. I nærmiljøet er det ingen etablerte lekeplasser, men 
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derimot store friluftsarealer som kan brukes til ulike uteaktiviteter. De endringene som 
foreslås innenfor byggeområde BF1 vil ikke ha negative konsekvenser for forhold 
vedrørende barn og unge. 

6.1.4 Universell utforming T-5/99B
PBL 2008 og TEK10 gir bestemmelser som angår universell utforming i og rundt bygninger. 
Bestemmelsens § 10 stiller krav til at veier, stier og andre fysiske tiltak inkl. boliger skal så 
langt som mulig tilfredsstille krav til universell utforming. Endringene som foreslås vil ikke ha 
innvirkning på forhold vedrørende universell utforming.

6.2 ROS – analyse

6.2.1 Radon
Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i byggeforskriften TEK10, vedtatt i 2010. 
Radonmålinger som er foretatt i Egersund generelt gir målinger med gode marginer i forhold 
til helseskadelig stråling. Radon anses således ikke å være et stort problem.

6.2.2 Høyspent magnetfelt
Faresone – høyspent vest i planområdet omfatter byggeforbudssone for siste stolpe på 
høyspentlinja. Gjennom planområdet går høyspentlinja videre i jordkabel. Høyspent i 
jordkabel reduserer magnetfelt over bakken, noe som frigir areal til uteopphold og 
utbyggingsarealer. Bestemmelsenes § 19 stiller krav til at bolighus ikke kan plasseres 
nærmere enn 18 meter fra høyspentlinje. Dette er ivaretatt i plankart og vist med 
hensynssone høyspent, samt byggegrense for aktuelle tomter.

6.2.3 Adkomst for brannbil
Til nye boliger i området er det kun mulig adkomst for brannbil fra Søndre Svanesvei. Fra 
fylkesveien kan derimot planområdet betjenes med brannbil fra både Sokndal og Egersund 
siden.

6.2.4 Oppsummering av ROS-analyse
ROS-analysen skal gi et representativt bilde av risiko forbundet med fremtidig utbygging i 
området. Vår sårbarhetsvurdering viser at planområdet i liten grad er sårbart overfor 
uønskede hendelser. Se sjekkliste for ROS-analyse i kapittel 4.

6.3 Trafikksikkerhet
Søndre Svanesvei er hovedadkomstveien til området og har regulert bredde på 4 meter. På 
strekningen fra fv. 44 Sokndalsveien og frem til og med første bolig (tomtnr. 1) i BF1, skal det 
opparbeides fartshumper jf. bestemmelsens § 15.2. Det er planlagt 13 boenheter innenfor 
BF1. Begrunnet antall boenheter i området samt fartsreduserende tiltak på veien, anses det 
ikke nødvendig å etablere separat gang- og sykkelvei fra boligområde BF1 til fylkesvei 44. 
Endringene som foreslås i planforslaget vil ikke ha konsekvenser for trafikksikkerheten i 
området.

6.3.1 Avkjørsler og kryss
Krav til frisikt i kryss og avkjørsler er avklart i gjeldende plan. Frisiktsonene fremkommer av 
plankartet. Siden planområdet er under utbygging er alle rekkefølgekrav knyttet til avkjørsler 
og kryss innfridd. Avkjørslene og frisiktsoner er opparbeidet i henhold til vegnormal. Krysset 
mellom Søndre Svanesvei og fylkesvei 44 er dimensjonert til 10 x 163 meter, og avkjørsel til 
eksisterende bolighus i nord er 4 x 123 m. Frisikt for interne avkjørsler på Søndre Svanesvei 
er dimensjonert til 4 x 30 meter.
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6.1.2 Forholdet til kollektivtrafikk
Holdeplass med bussforbindelse til Egersund sentrum og Sokndal er ved fylkesvei 44, i 
umiddelbar nærhet til krysset Søndre Svanesvei/ Fylkesvei 44. Avstanden fra nærmeste 
boligtomt (tomt nr. 1) i BF1 og fylkesvei 44 er ca 250 meter. Det er ikke gjort endringer i 
forholdet til kollektivtrafikk i henhold til gjeldende plan. Endringene som foreslås i 
planforslaget har ingen konsekvenser for forholdet til kollektivtrafikken.

6.4 Estetikk og byggeskikk
Innenfor området BF1 er det planlagt frittliggende eneboligbebyggelse. Utbyggingen i 
området er en fortetting med eneboligtomter i et område som tidligere var preget av spredt 
gårdsbebyggelse. Planforslaget legger opp til gode landskapstilpassede boliger, hvor hver 
enkelt enebolig har god utsikt, samt at bebyggelsen er lite synlig fra omkringliggende 
områder og sjøen. Materialbruk, skala og høyder på boligene er tilpasset landskapet og 
omkringliggende bebyggelse. 

Planforslaget øker utnyttelsesgraden (BYA) for noen av tomtene i forhold til gjeldende plan, 
se pkt. 5.2.2. Økning av BYA begrunnes med at etterspørselen etter boliger med alt på ett 
plan er økende. Planområdet anses å være godt egnet for denne type bebyggelse, da 
terrenget er svakt stigende mot nordøst. 

Planforslaget endrer maks tillatte møne- gesimshøyde for bolig og garasje, fra kotehøyde 
oppgitt i gjeldende plan til henholdsvis 8/7 og 4,5 meter over gjennomsnitt planert terreng. 
Begrunnes med at oppgitte kotehøyder i gjeldende reguleringsplan ikke stemmer med faktisk 
terreng i området. På flere av tomtene kan det av den grunn ikke bygges hus med en etasje 
uten å overstige maksimal kotehøyde. Terrenget i bakkant av bebyggelsen i BF1 er stigende, 
slik at økning i mønehøyde ikke vil gi silhuettvirkning. Grunnet hellende terreng vil 
bebyggelsen ikke skygge nevneverdig for hverandre. Husene på tomt nr. 9, 10 og 11 har 
maks tillatte møne- gesimshøyde 7 meter som er 1 meter lavere enn for de øvrige, samt at 
de har lavere takvinkel. Se vedlagte fotoillustrasjon og snitt. 

Bebyggelsen innenfor planområdet er underordnet landskapet i form, farge og materialbruk. 
Plassering og høyder på husene vil ikke skape silhuettvirkning. Endringene som foreslås i 
planforslaget anses ikke å ha negativ innvirkning på estetiske forhold og byggeskikk i 
området.

Saksbehandlers 
kommentar:
Dette bildet viser hva 
som er utbygd og 
planlagt bebyggelse. 
Det vil være feil å si at 
bebyggelsen er 
tilpasset landskapet 
eller lite synlig fra 
omkringliggende 
områder. Intensjonen 
med gjeldende 
reguleringsplan var at 
bebyggelsen skulle 
ligge lavt i terrenget, 
være tilpasset 
landskapet og luft 
mellom bebyggelsen
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Volumet på bebyggelsen, høyden og grunnflaten, plasseringen og de ulike takformene får 
feltet til å virke noe kaotisk og gir helt klart negativ virkning hva angår estetikk og opplevelse 
av området. Etter saksbehandlers vurdering er utbyggingen av dette feltet et uheldig 
eksempel på hvordan boligområder ikke bør se ut. Spesielt i et så sårbart landskap som 
Svanes.

Intensjonen med den opprinnelige reguleringsplanen var at bebyggelsen skulle være så lav 
som mulig og tilpasses landskapet siden det ligger på et høydedrag. En er usikker på om det 
kan sies at feltet er blitt slik det var tenkt.

Snitt:

6.5 Landskap og kulturlandskap
Planområdet er en del av et definert regionalt kulturlandskap, Svånes, jf. Temakart 
Rogaland. Landskapet er småkupert med variasjon mellom beitemark og skog, og med bart 
fjell ned mot sjøen. Landskapet rundt planområdet er preget av jordbruksarealer, da i 
hovedsak innmarksbeite og skog. Det er lite overflatedyrka mark i og rundt planområdet. 
Boligområdet ligger i et lite dalsøkk, godt skjermet for innsyn fra omkringliggende bebyggelse 
og friluftsområder, men har samtidig flott utsikt ut mot sjøen. Boligene er lite synlige fra 
sjøen, da det mellom byggeområdet og sjøen er en naturlig terrengrygg som skjermer 
bebyggelsen innenfor. Økning i utnyttelsesgrad og byggehøyder for planlagte boliger i BF1, 
vil ikke gi økt fjernvirkning eller silhuettvirkning. 
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Foreslåtte endringer vurderes ikke å bidra til en økt samlet belastning på landskapsbildet i 
området. Se vedlagte fotoillustrasjon.

6.6 Naturmangfold
I forhold til naturmangfoldloven § 8-12 vurderer vi at kunnskap om naturmangfold står i 
forhold til inngrepets karakter. Området befinner seg i etablert boligområde og er en ren 
fortetting i området.  Tiltaket vurderes som lite sett i forhold til å kunne bidra til en økt samlet 
belastning på naturtypen i området.

6.7 Friluftsinteresser
Rundt planområdet er det store friluftsområder som er åpne for allmennheten. Økning i 
byggehøyde og utnyttelsesgrad vil ikke gjøre bebyggelsen mer synlig fra omkringliggende 
friluftsområder. Foreslåtte endringer anses ikke å ha negativ innvirkning på friluftsinteressene 
i området. Se vedlagte fotoillustrasjon.

6.8 Kulturminner på land og i sjø
Det er ikke påvist funn av automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet, jf. 
www.askeladden.no. Bestemmelsenes § 9 stiller imidlertid krav til at steingjerder, bakkemurer 
og tilsvarende skal bevares i størst mulig grad. Foreslåtte endringer i planforslaget har ingen 
konsekvenser for kulturminner i området.

6.9 Forholdet til naboer
Da reguleringsplanen ble vedtatt i 2005 var det en grunneier som la til rette for 13 nye 
eneboligtomter på sin eiendom, gnr. 21 bnr. 13. Etter den tid er enkelte av tomtene blitt solgt 
og skilt ut fra hovedbruket med egne gårds og bruksnumre. 

Nye boliger benytter samme adkomstvei, Søndre Svanesvei, som eksisterende boliger i 
området. Eksisterende boliger vil ikke oppleve økt trafikkbelastning på og i nærheten av sine 
eiendommer, da de har separat avkjørsel fra Søndre Svanesvei lenger nede enn planlagte 
boliger. Planen fremmes i forståelse med grunneier 21/48, som får utvidet sin eiendom mot 
øst og nord med henholdsvis 5 og 10 meter. Endringene som foreslås vil ikke gi økte 
konsekvenser for naboene til utbyggingen utover gjeldende plan. 

Vurdering og konklusjon
Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av den konkrete utbyggingen i området som ikke var 
i trå med gjeldende reguleringsplan og dermed krevde dispensasjon i forhold til kotehøyder 
og størrelse på bebyggelsen.
Dette var en uheldig utvikling med tanke på at gjeldende reguleringsplan var forholdsvis ny 
av dato og utarbeidet med hensyn til landskapstilpasning og estetikk. I følge forslagsstiller 
var ikke gjeldende reguleringsplan gjennomførbar da det la begrensninger for utbygger sine 
ønsker om boligenes utforming.
Rådmannen har i denne saken lagt vekt på at området er nesten ferdig utbygd på grunnlag 
av gitte dispensasjoner. Det vil derfor være naturlig å endre reguleringsplanen slik at den er i 
trå med denne utbyggingen for å unngå senere dispensasjoner. 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget for Svanes -
gnr 21 bnr 13 m.fl med kart og bestemmelser datert 19.10.12 vedtas. 

Økonomiske konsekvenser:
Ikke kjent med noen spesielle forhold.
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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:
Forslag til reguleringsendring for Svanes - gnr 21 bnr 13 m.fl med kart og bestemmelser 
datert 19.10.12 vedtas med følgende endringer:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12.

~ o ~
Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg
250072 2288 planbeskrivelse.docx
250074 2288 plankart_hele A1.pdf
250073 2288 bestemmelser.docx
250075 2288 plankart_utsnitt.pdf
250076 2288 snitt_vedlegg1.pdf
250077 2288 vedlegg 4_kommentarer til innspill.docx
250078 2288-Soldiagram.pdf
250079 2288 fotoillustrasjon_vedlegg3.pdf

276790
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 13 -
boligområde Svånes

276940 Uttalelse - reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 13 - boligområde Svånes
281489 Uttalelse reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 13 - boligområde Svånes
297204 Vedr. reguleringsplan for Svanes gnr- 21 bnr. 13

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 08.10.2008
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsplan Svanes - gnr. 21 bnr. 
13 - mindre vesentlig reguleringsendring -

34 I 08.10.2008
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsplan Svanes - gnr. 21 bnr. 
13 - mindre vesentlig reguleringsendring -

35 I 09.12.2008 Statens Vegvesen Søndre Svanesvei - skolebuss
2 I 09.12.2008 Statens Vegvesen Søndre Svanesvei - skolebuss

3 I 25.09.2009 Larsen & Bjørkeland AS
Søknad om mindre vesentlig reguleringsendring, 
reguleringsendring for Svanes

4 I 25.09.2009 Larsen & Bjørkeland AS Mindre reguleringsendring  - boligområde Svanes

5 I 02.02.2010
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Oversendelse av justert reguleringsplan og 
justerte bestemmelser - reguleringsplan for gnr. 
21 bnr. 13 m.fl., Svanes

7 I 16.02.2010 Larsen & Bjørkeland AS Snitt tegning - Svanes
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6 I 19.04.2010
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Justert reguleringsplan og justerte bestemmelser 
- reguleringsplan for gnr. 21 bnr. 13 m.fl., Svanes

8 U 10.05.2010 Larsen & Bjørkeland AS Reguleringsendring - Svanes

10 U 12.05.2010

VARTDAL NORA ELIN; 
VARTDAL JARLE; 
THUNESTVEDT EGIL; 
THUNESTVEDT ANNE 
K SVANES; 
SVANES THOR ÅGE; 
SVANES SVEIN 
HARALD; 
SVANES ANNE 
ELISEBETH; 
SLEVELAND IVAR; 
SLEVELAND 
GUNNVOR B KRONE; 
REIME JAN; 
PUNTERVOLL TERJE; 
GRASTVEIT JOHN; 
ELLERTSEN KJETIL; 
ELLERTSEN ANJA

Til uttalelse - mindre endring av reguleringsplan  
for gnr. 21 bnr. 13 - boligområde Svanes

9 U 18.05.2010

kulturavd Rogaland 
fylkeskommune; 
Dalane Energi; 
Dalane Miljøverk IKS; 
Barnas representant v/ 
Åshild Slettebø; 
Kommuneoverlege  v/ 
Bjarne Rosenberg; 
Seksjon vann- og avløp 
v/ Magne Torgersen; 
Seksjon vei- og utemiljø 
v/ Torbjørn 
Corneliussen; 
Statens Vegvesen 
Region Vest; 
planavd Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Til uttalelse - mindre endring av reguleringsplan  
gnr. 21 bnr. 13 - boligområde Svanes

12 X 20.05.2010 Gjeldende reguleringsplan sist revidert 06.03.07

13 I 02.06.2010 Larsen & Bjørkeland AS
Vedr. søknad om reguleringsendring gnr. 21 bnr. 
13, Svanes

14 I 17.06.2010 Statens vegvesen
Uttalelse - mindre endring av reguleringsplan  
gnr. 21 bnr. 13 - boligområde Svanes

36 I 20.06.2010 Ivar Sleveland
Ang. reguleringsplan gnr. 21 bnr. 13, Søndre 
Svanes

15 I 22.06.2010
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 13 -
boligområde Svanes

16 I 15.07.2010 Larsen & Bjørkeland AS
Vedr. reguleringsplan for gnr. 21 bnr. 13 m. fl. 
Svanes - oversendelse av justerte bestemmelser

20 I 03.08.2010 Larsen & Bjørkeland AS Elektromagnetisk felt - Søndre Svanes
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17 I 04.08.2010 Ivar Sleveland
Merknad til reguleringsendring boligområde 
Svanes gnr. 21 bnr. 13

21 X 04.08.2010
Gjeldende reguleringsbestemmelser vedtatt 
14.05.07

22 X 04.08.2010
Forslag til reguleringsbestemmelser Svanes 
04.08.10.doc

19 X 04.08.2010 Forslag til reguleringsendring
18 X 04.08.2010 Gjeldende reguleringsplan vedtatt 14.05.07

23 U 09.08.2010

VARTDAL NORA ELIN; 
VARTDAL JARLE; 
THUNESTVEDT EGIL; 
THUNESTVEDT ANNE 
K SVANES; 
SVANES THOR ÅGE; 
SVANES SVEIN 
HARALD; 
SVANES ANNE 
ELISEBETH; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
SLEVELAND IVAR; 
SLEVELAND 
GUNNVOR B KRONE; 
REIME JAN; 
PUNTERVOLL TERJE; 
GRASTVEIT JOHN; 
ELLERTSEN KJETIL; 
ELLERTSEN ANJA

Varsel/informasjon om befaring gnr. 21 bnr. 13, 
boligområde Svanes

24 U 02.12.2010

VARTDAL NORA ELIN; 
VARTDAL JARLE; 
THUNESTVEDT EGIL; 
THUNESTVEDT ANNE 
K SVANES; 
SVANES THOR ÅGE; 
SVANES SVEIN 
HARALD; 
SVANES ANNE 
ELISEBETH; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
SLEVELAND IVAR; 
SLEVELAND 
GUNNVOR B KRONE; 
REIME JAN; 
PUNTERVOLL TERJE; 
GRASTVEIT JOHN; 
ELLERTSEN KJETIL; 
ELLERTSEN ANJA; 
Dalane Energi; 
Seksjon vann- og avløp 
v/ Magne Torgersen; 
Seksjon vei- og utemiljø 

Mindre reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 13 -
boligområde Svanes - vedtak
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v/ Torbjørn 
Corneliussen; 
Ivar Sleveland; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Larsen & Bjørkeland AS

25 I 05.07.2011
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Melding om mindre reguleringsendring for gnr. 21 
bnr. 13 - boligområde Svanes

26 I 13.07.2011 Statens vegvesen
Uttale til melding om mindre reguleringsendring 
gnr. 21 bnr. 13 - Svanes

27 X 16.08.2011
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
melding om mindre reguleringsendring for gnr.21 
bnr.13 - boligområde Svanes

28 I 20.09.2011
BR- representant i 
plansaker

Uttalelse til mindre reguleringsendring for gnr. 21 
bnr. 13 boligområde Svanes

29 I 08.11.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 13 -
Svanes

30 I 15.11.2011
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Melding om oppstart av detaljregulering for gnr. 
21 bnr. 13 - boligområdet Svanes

31 I 23.11.2011 Statens vegvesen
Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering  
gnr. 21 bnr. 13

32 X 09.12.2011
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 13 - boligområde 
Svanes

33 I 20.12.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - melding om oppstart av 
detaljregulering gnr. 21 bnr. 13, boligområde 
Svanes

37 I 03.05.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Detaljreguleringsplan for Svanes gnr. 21 bnr. 13 
m.fl.

38 I 18.10.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Forslag til reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 13 mfl.  
- boligområde Svånes

40 U 03.12.2012

VARTDAL NORA ELIN; 
VARTDAL JARLE; 
THUNESTVEDT EGIL; 
THUNESTVEDT ANNE 
K SVANES; 
SVANES THOR ÅGE; 
SVANES SVEIN 
HARALD; 
SVANES ANNE 
ELISEBETH; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
SLEVELAND IVAR; 
SLEVELAND 
GUNNVOR B KRONE; 
REIME JAN; 
PUNTERVOLL TERJE; 
GRASTVEIT JOHN; 

Varsel/informasjon om befaring
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ELLERTSEN KJETIL; 
ELLERTSEN ANJA

41 U 18.03.2013

VARTDAL NORA ELIN; 
VARTDAL JARLE; 
THUNESTVEDT EGIL; 
THUNESTVEDT ANNE 
K SVANES; 
SVANES THOR ÅGE; 
SVANES SVEIN 
HARALD; 
SVANES ANNE 
ELISEBETH; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
SLEVELAND IVAR; 
SLEVELAND 
GUNNVOR B KRONE; 
REIME JAN; 
PUNTERVOLL TERJE; 
GRASTVEIT JOHN; 
ELLERTSEN KJETIL; 
ELLERTSEN ANJA

Høring og offentlig ettersyn av reguleringsendring 
for gnr. 21 bnr. 13-boligområde-Svånes

42 U 18.03.2013

Bjarne Rosenblad; 
Roger Tengsareid; 
Annbjørg Elve 
Skofteland; 
Jone Chr. Omdal; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Dalane energi IKS; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Dalane Miljøverk

Høring og offentlig ettersyn av reguleringsendring 
for gnr. 21 bnr. 13-boligområde-Svånes

45 I 08.04.2013
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 13 -
boligområde Svånes

46 I 24.04.2013 Statens vegvesen
Uttalelse reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 13 -
boligområde Svånes

48 I 14.08.2013
Kristiansen & Selmer 
Olsen AS

Vedr. reguleringsplan for Svanes gnr- 21 bnr. 13

Parter i saken:
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Nye opplysninger i saken

Saksutredning:

Vurdering:

Innstilling til vedtak:

            
N ELLERTSEN ANJA SØNDRE SVANESVEI 

4
4370 EGERSUND

N ELLERTSEN KJETIL SØNDRE SVANESVEI 
4

4370 EGERSUND

N GRASTVEIT JOHN LØVÅSVEIEN 3 4380 HAUGE I 
DALANE

N PUNTERVOLL TERJE HEGGDALSVEIEN 
296

4370 EGERSUND

N SLEVELAND 
GUNNVOR B KRONE

SØNDRE SVANESVEI 
13

4370 EGERSUND

N SLEVELAND IVAR SØNDRE SVANESVEI 
13

4370 EGERSUND

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST

Askedalen 4 6863 LEIKANGER

N SVANES ANNE 
ELISEBETH

SØNDRE SVANESVEI 
15

4370 EGERSUND

N SVANES SVEIN 
HARALD

SØNDRE SVANESVEI 
2

4370 EGERSUND

N SVANES THOR ÅGE POSTBOKS 459 4379 EGERSUND
N THUNESTVEDT ANNE 

K SVANES
KLIPPERVEIEN 12 4370 EGERSUND

N THUNESTVEDT EGIL KLIPPERVEIEN 12 4370 EGERSUND
N VARTDAL JARLE SØNDRE SVANESVEI 

1
4370 EGERSUND

N VARTDAL NORA ELIN SØNDRE SVANESVEI 
3

4370 EGERSUND

VASSBØ REINERT RISBAKKEN 11 4389 VIKESÅ
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Detaljreguleringsplan for 

SVANES GNR. 21 BNR. 13 MFL.

EIGERSUND KOMMUNE
Plan ID -

Plankart datert 19.10.12

Sist revidert: -
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PLANBESKRIVELSE
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Vedlegg 5: Referat fra oppstartsmøtet, datert 10.11.11

Vedlegg 6: Kopi av kunngjøring (annonse, brev og adresseliste)

1 BAKGRUNN OG RAMMER FOR PLANARBEIDET

1.1 Bakgrunn

1.1.1 Forslagsstiller og planlegger

På vegne av Byggmestrene Larsen & Bjørkeland AS og Aktiv Eiendomsutvikling 

Dalane AS, har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på seg arbeidet med å utarbeide 

detaljreguleringsplan for Svanes gnr. 21 bnr. 13 i Eigersund kommune. 

1.1.2 Hensikten med planarbeidet

Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende plan fra 2005 – sist revidert 2010. 

Planområdet er under utbygging, hvorav 8 av 13 tomter p.t. er godkjent 

byggemeldt. Disse 8 boligene er enten ferdig oppført eller er under oppføring. 

Godkjente boliger er søkt etter dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, både når 

det gjelder utnyttelsesgrad, plassering av hus på tomta og byggehøyder. 

Dispensasjonssøknadene begrunnes med at etterspørsel etter bolig med alt på en 

flate er økende. Grunnet lav maksimal mønehøyde, kan det ikke bygges bolig med 

”vanlig” loft, samt at kjeller ikke er egnet til beboelsesrom da maks 1 meter av 

grunnmuren kan være synlig. I tillegg stemmer ikke satte kotehøyder i gjeldende plan 

med faktisk terreng, noe som gjør at det ikke kan bygges hus i tråd med 

reguleringsbestemmelsene. 

Innenfor planområdet gjenstår 5 ubebygde tomter; tomt nr. 1, 3, 4, 5 og 13.

Utbyggig av området er vanskelig å gjennomføre innenfor gitte rammer i gjeldende 

reguleringsplan. Reguleringsendringen omfatter justering av krav til utnyttelsesgrad 

(BYA) og bygningshøyder, samt justering av byggegrenser og tomtegrenser i 

plankartet. Endringene er i tråd med de dispensasjoner som allerede er gitt i 

området. 

Det er ikke foretatt noen endringer i trafikkforhold inkl. avkjørsler og frisiktsoner, 

reguleringsformål eller planens begrensning i forhold til gjeldende reguleringsplan for 

området, med unntak av nødvendige justeringer i forhold til digitalisering av 

plankartet til sosi-versjon 4.3.

1.1.3 Plandokumentene

Plandokumentene inneholder følgende:

1. Plankart, datert 19.10.12 Side 105 av 707



2. Reguleringsbestemmelser, datert 19.10.12

3. Planbeskrivelse med vedlegg, datert 19.10.12

1.1.4 Konsekvensutredning

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

Konsekvensutredninger med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under 

forskriftens omfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 
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1.1.5 Eierforhold

Planområdet omfattes av flere grunneiendommer: 

Gnr./Bnr. Navn

21/78

21/77

21/76

21/81

21/82

21/80

21/13

ANNE ELISABETH SVANES

21/79 KRAHNER CHRISTINE ERIKA

KRAHNER SYLVIO

21/29 SVANES THOR ÅGE

21/2 GRASTVEIT JOHN

21/58 STATENS VEGVESEN REGION VEST

21/83
HANNE BAARDSEN

KJETIL HÅTVEIT EIDSVAAG

1.2 Overordnet planverk 

1.2.1 Plan- og bygningsloven

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

utføres i henhold til denne. Planforslaget er en detaljreguleringsplan. 

1.2.2 Kommuneplan

I kommuneplanens arealdel av 2007-2019 for Egersund sentrum, er planområdet 

regulert til ”B2 Boligområde – fremtidig” og ”LNF-område - nåværende”. 

Kommuneplanens arealdel består av kart og utfyllende bestemmelser. Planforslaget 

er utarbeidet i henhold til overordnet plan for området. 

1.2.3 Reguleringsplan

Planområdet omfattes av gjeldende reguleringsplan for Svanes gnr. 21 bnr. 13 mfl. av 

05.04.05, rev. 17.04.10. Planen regulerer området til byggeområde for eneboliger, 

landbruksområde, offentlige trafikkområder, høyspenningsanlegg, privat veg, felles 

avkjørsel, kommunaltekniske anlegg, friluftsområde land og felles lekeareal for barn. 

Planforslaget er en endring av gjeldende reguleringsplan. 

2 PLANPROSESS

2.1 Oppstartsmøte

Det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen i hht pbl § 12-8, den 10.11.11. 

Referat fra oppstartsmøtet er vedlagt planforslaget. 

2.2 Kunngjøring
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Prioriterte naturtyper

Kilde: http://www.temakart.-

rogaland.no

Igangsettelse av planarbeid ble kunngjort i Dalane Tidende. Hjemmelshavre, 

rettighetshavere, naboer, fagmyndigheter og organisasjoner ble varslet med brev av 

08.07.11. Frist for innspill til varsel om igangsetting av planarbeid ble satt til 28.08.11. 

Til varselet er det mottatt 3 merknader fra myndigheter og organisasjoner. Nedenfor 

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

- Ikke økt skyggelegging for private og/eller felles uteoppholdsareal. 
- Ivareta estetiske hensyn.
- Landskapstilpasset bygningsmasse, samt tilpasset eksisterende bebyggelse i 

og ved planområdet. 

Første varsling gjaldt mindre reguleringsendring. Grunnet ytterligere justeringer i 

plankart og bestemmelser, medførte krav til ny melding om reguleringsendring. Nytt 

oppstartsvarsel ble sendt ut 15.11.11, med høringsfrist 19.12.11. 

Til nytt varsel er det mottatt 3 merknader fra myndigheter og organisasjoner. Det 

fremkom ingen nye momenter etter nytt varsel. Alle innkomne innspill tas med i det 

videre planarbeidet. 

For nærmere redegjørelser av innkomne uttalelser, se vedlegg 4 til planforslaget.

3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

3.1 Avgrensning av planområdet

Planområdet ligger ca 8 km sør for Egersund sentrum på søndre Svånes, og det 

totale planområdet utgjør ca 31,1 daa. Planen omfatter nytt boligområde i 

tilknytning til eksisterende spredte boligbebyggelse. Det legges ikke opp til endringer 

i eksisterende vegnett i området. Nærmeste 

barnehage og skole ligger i Egersund 

sentrum. 

3.2 Landbruk, skog og landskap

Planområdet berører landbruk og 

skogområder. Landskapet i området er 

småkupert, med hellende terreng ned mot 

sjøen. Planområdet ligger ca 400 meter fra 

sjøen. 

Planområdet grenser i nord mot tidligere registrert nasjonalt verdifullt kulturlandskap, 

klasse 2, jfr www.temakart-rogaland.no. Området består av større naturbeite. Se 

kartillustrasjon til venstre.

Sør for planområdet er overflatedyrka jord i 

tilknytning til eksisterende gårdsbruk. Skogen 

innenfor planområdet er definert som 
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Løsmassekart fra www.arealisNGU.no viser at arealene i planområdet er tynn 

morenemasse. 

3.3 Bygninger og anlegg

I og rundt planområdet er eksisterende boliger i form av gårdstun og spredte 

eneboliger. Eksisterende boligeiendommer berøres ikke vesentlig av endringen. 

Utbyggingen av planområdet er påbegynt hvor 8 av 13 boligtomter er oppført eller 

under oppføring. 

3.4 Trafikkforhold

Adkomst til planområdet er fra fylkesvei 44 Sokndalsveien via Søndre Svanesvei som 

er en privat veg. Fartsgrensen på fylkesveien på aktuelle strekning er 60 km/t, og 

med en ÅDT på 1700. Det er ikke etablert gang- og sykkelvei langsmed fylkesveien 

eller Søndre Svanesvei.  

3.5 Barns interesser

Nærmeste skole og barnehage ligger i Egersund sentrum ca 8 km nord for 

planområdet. Der er ingen offentlige lekeplasser i nærhet til planområdet.

3.6 Forurensning, støv og støyforhold

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

avbøtende tiltak til. Temaene støv og støy dreier seg i denne sammenheng fra 

biltrafikken på fylkesveien. Planlagte boligområde ligger ca 250 meter fra fylkesveien. 

3.7 Kulturminner

Vest for planområdet er det påvist funn av flere gravfelt og gravminner. Det er ikke 

registrert automatisk vernede kulturminner innenfor planområdet, jf. 

www.askeladden.no. 

3.8 Teknisk infrastruktur

Eksisterende vann og avløpsnett ligger i Søndre Svanesvei. 

Boligrenovasjon i Eigersund kommune består av en henteordning og bringeordning. 

Visse avfallstyper hentes av DIM, mens bestemte avfallstyper leveres til 

gjenvinningsstasjon eller returpunkt.

Side 109 av 707



4 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE
Det er tatt en gjennomgang på temaet i form av en sjekkliste. 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering

Ja/Nei Merknad

Er området utsatt for snø- eller steinskred? NEI

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

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

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

Er det radon i grunnen? - Ikke påvist 

helseskadelig 

radonstråling i 

området

Naturgitte

forhold

Annet (angi)

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nær-

liggende transportårer, utgjøre en risiko for området? 

-hendelser på veg NEI

-hendelser på jernbane NEI

-hendelser på sjø/vann/elv NEI

-hendelser i luften NEI

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i 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: 

-påv irkes området av magnetisk felt fra el.linjer? - Nærhet til 

høyspenningsanlegg

-er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? NEI

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for 

gående, syklende og kjørende innenfor området:

-til skole/barnehage? NEI

-til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? NEI

-til forretning etc.? NEI

-til busstopp? NEI

Brannberedskap

-omfatter området spesielt farlige anlegg? NEI

-har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde 

og trykk)?

NEI

Infrastruktur 

-har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? JA via Søndre 

Svanesvei

Er området påv irket/forurenset fra tidligere v irksomheter?Tidligere 

-gruver: åpne sjakter, steintipper etc. NEI
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-militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. NEI

-industriv irksomhet, herunder avfallsdeponering NEI
bruk -annet (angi) NEI

Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for 

usikker is?

NEI

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare 

(stup etc.)

NEI

Omgivelser

Annet (angi) NEI

Sabotasje og terrorhandlinger

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

Ulovlig 

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

5 PLANFORSLAGET

5.1 Arealformål og plankart

Plankartet viser eksakt hvor planområdet befinner seg. 

Sosikode Formål (sosikode) Areal 

(kvm)

1111 Boligbebyggelse – frittliggende 14382

1510 Energianlegg 87

1610 Lekeplass 565

1560 Øvrige kommunaltekniske anlegg 229

2010 Veg 2157

2011 Kjøreveg 2492

2019 Annen veggrunn – tekniske anlegg 1912

5130 Friluftsformål 2770

5110 Landbruksformål 6475

Sum planområdet 31069

5.2 Plankonsept

Planforslaget er en endring av gjeldende reguleringsplan, hvor endringene omfatter 

kun mindre justeringer innenfor byggeområdet BF1, både i plankart og 

bestemmelser. 

Gjeldende plans intensjon om landskapstilpasset småhusbebyggelse, minst mulig 

synlighet fra sjøen og med en best mulig utsikt fra den enkelte bolig er videreført i 

planforslaget. 

I det følgende er en beskrivelse av de endringer som er foretatt:

5.2.1 Endringer i plankartet
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Gjeldende reguleringsplan fra 2005 – rev. 

2010. 

Reguleringsplanforsalg av 2012.

Justering av byggegrenser 

Det er foretatt en mindre justering av byggegrensene for alle tomtene med unntak 

av for tomt nr. 1, 2, 8 og 12 som er i henhold til gjeldende plan. For de tomtene som 

allerede er utbygd er byggegrensen justert slik at huset ligger innenfor grensen, med 

unntak av garasjene som kan plasseres i strid med byggegrensen. 

Byggegrense mot veg er tatt ut av plankartet og erstattet med bestemmelse § 7.4 

som stiller krav til avstand mellom garasje og vegen. Byggegrenser mot veg er min. 5 

meter, og mot tomtegrense er den 4 meter.

Endring av byggegrensene opprettholder gjeldende plans intensjon om sik-sak 

virkning mellom husene, samt at hver enkelt bolig skal ha best mulig utsikt. 

Byggeområde BF2

Grenser for byggeområde BF2 ved lekeplassen er justert slik at disse går parallelt med 

eiendomsgrensene. Avstand fra eiendomsgrense er 5 meter mot øst og 10 meter mot 

nord. 

Kommunalteknisk anlegg

Adkomst til felles kommunalteknisk anlegg er sikret i plankartet, ved at det er lagt inn 

et 3 meter bredt belte mellom BF3 og tomt nr. 11 i BF1. Nye tomtegrenser for tomt nr. 

11 i BF1 og BF3 går i formålsgrensene til KA1. 

5.2.2 Endringer i reguleringsbestemmelsene

Bestemmelsene fra gjeldende plan er tilpasset reguleringsformål i henhold til ny 

planlov (PBL 2008).  Endringene i bestemmelsene omfatter kun bestemmelser knyttet 

til byggeområde BF1, samt mindre endringer i KA1 og for hensynssone høyspent.

Utnyttelsesgrad

Det er gjort en endring i utnyttelsesgraden for tomtene 5, 7, 8, 9, 10, 11 og 13. For 

tomt nr. 9, 10 og 11 er maksimalt tillatte bebygde areal endret fra 100 kvm til 120 

kvm. For tomt nr. 5, 7, 8 og 13 er maksimalt tillatt BYA endret fra 100 kvm til 140 kvm. 
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For tomt nr. 1, 2, 3, 4, 6 og 12 er maksimalt tillatt BYA uendret fra gjeldende plan, og 

står som 140 kvm. Se bestemmelsens § 7.2, 1.ledd.

I tillegg er garasjens størrelse er justert fra 24 kvm til 40 kvm BRA. Dette gjør det mulig 

å sette opp en dobbelgarasje på tomtene. Se bestemmelsens § 7.4, 1.ledd.

Endringen i bebygd areal utgjør en økning av utnyttelsesgraden for tomt nr. 9, 10 og 

11 med ca 3 % BYA og for tomt nr. 5, 7, 8 og 13 med ca 6-9 %. 

Byggehøyder

Oppgitte kotehøyder for maksimal tillatte mønehøyde for boligene i gjeldende plan 

erstattes med maksimalt tillatte møne- og gesimshøyde over planert terreng. 

Begrunnes med at oppgitte kotehøyder ikke stemmer med faktisk terreng i området. 

Boligene på tomtnr. 9, 10 og 11 har maks møne-/gesimshøyde på 7 meter, mens de 

øvrige boligene i planområdet har maks møne-/gesimshøyde på 8 meter. Se § 7.3, 

2.ledd.

Oppgitte kotehøyder for garasjen, erstattes også med maksimalt tillatte møne-

/gesimshøyde. Maksimal tillatt møne-/gesimshøyde er 4,5 meter over planert terreng. 

Se § 7.4, 3.ledd.

Kommunalteknisk anlegg:

Oppgitte kotehøyde for maksimal tillatte mønehøyde erstattes med maksimal tillatte 

mønehøyde over planert terreng. Se bestemmelsens § 8.1.

Høyspentanlegg:

Gjeldende plans bestemmelse om byggeforbudssone på 7,5 meter til hver side av 

høyspentlinjen er tatt ut av bestemmelsen. Begrunnes med at aktuelle høyspentlinje 

er lagt i jordkabel gjennom planområdet, og derfor vurderes byggeforbudet ikke 

lenger som relevant i aktuelle område. 

5.3 Uteoppholdsareal

Planlagte boliger i området er frittliggende eneboliger. Tomtene har ulik størrelse fra 

613 kvm til 1378 kvm. Hver enebolig har privat uteoppholdsareal på egen grunn 

tilknyttet boligen. 

Nedenfor følger tabell som viser uteoppholdsareal og maksimalt bebygd areal (bolig 

+ garasje) for den enkelte tomt innenfor området BF1. Oppgitt areal for uteopphold 

er i hovedsak det areal som er mest solrikt og best egnet til hageareal for den 

enkelte tomt. Annet areal omfatter gårdsplass, sidearealer og annet kjøreareal på 

tomten. 

Tomt

nr.

Areal

(kvm)

BYA

(kvm)

Ute-

oppholds-

areal

Annet

areal

(kvm)
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(kvm)

1 688 180 350 158

2 934 180 430 324

3 708 180 350 178

4 840 180 450 210

5 815 180 450 185

6 976 180 420 376

7 1060 180 570 310

8 1006 180 570 256

9 1333 160 650 523

10 1378 160 900 318

11 1176 160 420 596

12 864 180 420 264

13 613 180 250 183

Slik tabellen viser har alle tomtene rikelig med uteoppholdsareal, og oppfyller 

minstekravet satt i kommuneplanens bestemmelser på 150 kvm uteoppholdsareal pr. 

boenhet. 

5.4 Teknisk infrastruktur

5.4.1 Vannforsyning og avløpsforhold

Planområdet ligger umiddelbart inntil trasé for vannforsyning/avløp i området, og 

forholdet er dermed uproblematisk. 

5.4.2 Avfallshåndtering

Det er ikke lagt opp til en samlet avfallshåndtering for boligene i BF1. Hver bolig har 

egne søppelstativer. Søppelsekker settes ut til Søndre Svanesvei, etter avtale med 

DIM på hentedagen. Det er lagt opp til snuhank i enden av f_AV1 og f_AV2, 

dimensjonert slik at søppelbilen kan snu inne på planområdet.  

5.5 Enøk og energiløsninger

Det er ikke grunnlag for kollektive energiløsninger for 13 spredte eneboliger. Likeledes 

er det ikke noe offentlig tilbud om fjernvarme eller tilsvarende i området. Hver bolig 

må forholde seg til krav til alternativ oppvarming i byggeforskriftene. 

5.6 Rekkefølgekrav

Planområdet er p.t. utbygd med 8 av 13 tomter. Det vil si at alle rekkefølgekrav 

allerede er innfridd. Opparbeidelse av vegkrysset Søndre Svanesvei – fylkesvei 42 er 

ferdig etablert i henhold til gjeldende reguleringsplan og vegnormal. De interne 

adkomstveiene, AV1, AV2 og AV3 også er ferdig opparbeidet i henhold til gjeldende 
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plan. Vann og avløpsanlegg er ferdig opparbeidet og godkjent av Eigersund 

kommune. Felles lekeplass er ferdig opparbeidet med lekeapparater. Alle nye 

boliger i området har strømtilførsel via jordkabel.

6 VIRKNINGER AV PLANEN

6.1 Forholdet til rammer og retningslinjer

6.1.1 Kommuneplanen

Planforslaget er i samsvar med kommunedelplanen for området. 

Kommuneplanen stiller krav til at det skal avsettes min. 150 kvm til uteoppholdsareal 

for hver bolig i område. Slik tabell på side 9 viser er alle tomtene i byggeområde BF1 

godt innenfor dette kravet. Uteoppholdsarealene for de ulike boligene er plassert slik 

at de er mest mulig solrike, med best mulig utsikt og noe skjermet fra nabohusene. 

Tross oppjustering av maksimalt tillatte bebygd areal i forhold til gjeldende plan, har 

den enkelte bolig store gode uteoppholdsarealer i tilknytning til boligen. 

6.1.2 Grenseverdier for støy T-1442

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

avbøtende tiltak til. Ev. støykilder vil være biltrafikk på fylkesveien. Planlagte nye 

boliger er plassert ca 250 meter fra vegen. Med bakgrunn i at forholdet er avklart i 

gjeldende plan, og at endringer i planforslaget ikke vil generere mer støy til området, 

vil planforslaget ikke ha innvirkning på forhold vedrørende støy.

6.1.3 Forholdet til barn og unge T-2/08

Planforslaget legger ikke til rette for flere boligenheter i planområdet. Det er avsatt 

areal til felles lekeplass for alle boligene i BF1, som utgjør et areal på ca 0,6 daa. 

Lekeplassen har en sentral plassering i boligområdet. I nærmiljøet er det ingen 

etablerte lekeplasser, men derimot store friluftsarealer som kan brukes til ulike 

uteaktiviteter. De endringene som foreslås innenfor byggeområde BF1 vil ikke ha 

negative konsekvenser for forhold vedrørende barn og unge. 

6.1.4 Universell utforming T-5/99B

PBL 2008 og TEK10 gir bestemmelser som angår universell utforming i og rundt 

bygninger. Bestemmelsens § 10 stiller krav til at veier, stier og andre fysiske tiltak inkl. 

boliger skal så langt som mulig tilfredsstille krav til universell utforming. Endringene 

som foreslås vil ikke ha innvirkning på forhold vedrørende universell utforming. 
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6.2 ROS – analyse

6.2.1 Radon

Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i byggeforskriften TEK10, vedtatt i 
2010. Radonmålinger som er foretatt i Egersund generelt gir målinger med gode 
marginer i forhold til helseskadelig stråling. Radon anses således ikke å være et stort 
problem. 

6.2.2 Høyspent magnetfelt

Faresone – høyspent vest i planområdet omfatter byggeforbudssone for siste stolpe 
på høyspentlinja. Gjennom planområdet går høyspentlinja videre i jordkabel. 
Høyspent i jordkabel reduserer magnetfelt over bakken, noe som frigir areal til 
uteopphold og utbyggingsarealer. Bestemmelsenes § 19 stiller krav til at bolighus ikke 
kan plasseres nærmere enn 18 meter fra høyspentlinje. Dette er ivaretatt i plankart 
og vist med hensynssone høyspent, samt byggegrense for aktuelle tomter. 

6.2.3 Adkomst for brannbil

Til nye boliger i området er det kun mulig adkomst for brannbil fra Søndre Svanesvei. 

Fra fylkesveien kan derimot planområdet betjenes med brannbil fra både Sokndal 

og Egersund siden. 

6.2.4 Oppsummering av ROS-analyse

ROS-analysen skal gi et representativt bilde av risiko forbundet med fremtidig 

utbygging i området. Vår sårbarhetsvurdering viser at planområdet i liten grad er 

sårbart overfor uønskede hendelser. Se sjekkliste for ROS-analyse i kapittel 4. 

6.3 Trafikksikkerhet

Søndre Svanesvei er hovedadkomstveien til området og har regulert bredde på 4 

meter. På strekningen fra fv. 44 Sokndalsveien og frem til og med første bolig (tomtnr. 

1) i BF1, skal det opparbeides fartshumper jf. bestemmelsens § 15.2. Det er planlagt 

13 boenheter innenfor BF1. Begrunnet antall boenheter i området samt 

fartsreduserende tiltak på veien, anses det ikke nødvendig å etablere separat gang-

og sykkelvei fra boligområde BF1 til fylkesvei 44. Endringene som foreslås i 

planforslaget vil ikke ha konsekvenser for trafikksikkerheten i området. 

6.3.1 Avkjørsler og kryss

Krav til frisikt i kryss og avkjørsler er avklart i gjeldende plan. Frisiktsonene fremkommer 

av plankartet. Siden planområdet er under utbygging er alle rekkefølgekrav knyttet 

til avkjørsler og kryss innfridd. Avkjørslene og frisiktsoner er opparbeidet i henhold til 

vegnormal. Krysset mellom Søndre Svanesvei og fylkesvei 44 er dimensjonert til 10 x 

163 meter, og avkjørsel til eksisterende bolighus i nord er 4 x 123 m. Frisikt for interne 

avkjørsler på Søndre Svanesvei er dimensjonert til 4 x 30 meter. 

3.1.2 Forholdet til kollektivtrafikk

Holdeplass med bussforbindelse til Egersund sentrum og Sokndal er ved fylkesvei 44, i 

umiddelbar nærhet til krysset Søndre Svanesvei/ Fylkesvei 44. Avstanden fra 
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endringer i forholdet til kollektivtrafikk i henhold til gjeldende plan. Endringene som 

foreslås i planforslaget har ingen konsekvenser for forholdet til kollektivtrafikken. 

6.4 Estetikk og byggeskikk

Innenfor området BF1 er det planlagt frittliggende eneboligbebyggelse. 

Utbyggingen i området er en fortetting med eneboligtomter i et område som 

tidligere var preget av spredt gårdsbebyggelse. Planforslaget legger opp til gode 

landskapstilpassede boliger, hvor hver enkelt enebolig har god utsikt, samt at 

bebyggelsen er lite synlig fra omkringliggende områder og sjøen. Materialbruk, skala 

og høyder på boligene er tilpasset landskapet og omkringliggende bebyggelse. 

Planforslaget øker utnyttelsesgraden (BYA) for noen av tomtene i forhold til 

gjeldende plan, se pkt. 5.2.2. Økning av BYA begrunnes med at etterspørselen etter 

boliger med alt på ett plan er økende. Planområdet anses å være godt egnet for 

denne type bebyggelse, da terrenget er svakt stigende mot nordøst. 

Planforslaget endrer maks tillatte møne- gesimshøyde for bolig og garasje, fra 

kotehøyde oppgitt i gjeldende plan til henholdsvis 8/7 og 4,5 meter over 

gjennomsnitt planert terreng. Begrunnes med at oppgitte kotehøyder i gjeldende 

reguleringsplan ikke stemmer med faktisk terreng i området. På flere av tomtene kan 

det av den grunn ikke bygges hus med en etasje uten å overstige maksimal 

kotehøyde. Terrenget i bakkant av bebyggelsen i BF1 er stigende, slik at økning i 

mønehøyde ikke vil gi silhuettvirkning. Grunnet hellende terreng vil bebyggelsen ikke 

skygge nevneverdig for hverandre. Husene på tomt nr. 9, 10 og 11 har maks tillatte 

møne- gesimshøyde 7 meter som er 1 meter lavere enn for de øvrige, samt at de har 

lavere takvinkel. Se vedlagte fotoillustrasjon og snitt. 

Bebyggelsen innenfor planområdet er underordnet landskapet i form, farge og 

materialbruk. Plassering og høyder på husene vil ikke skape silhuettvirkning. 

Endringene som foreslås i planforslaget anses ikke å ha negativ innvirkning på 

estetiske forhold og byggeskikk i området.

6.5 Landskap og kulturlandskap

Planområdet er en del av et definert regionalt kulturlandskap, Svånes, jf. Temakart 

Rogaland. Landskapet er småkupert med variasjon mellom beitemark og skog, og 

med bart fjell ned mot sjøen. Landskapet rundt planområdet er preget av 

jordbruksarealer, da i hovedsak innmarksbeite og skog. Det er lite overflatedyrka 

mark i og rundt planområdet. 

Boligområdet ligger i et lite dalsøkk, godt skjermet for innsyn fra omkringliggende 

bebyggelse og friluftsområder, men har samtidig flott utsikt ut mot sjøen. Boligene er 

lite synlige fra sjøen, da det mellom byggeområdet og sjøen er en naturlig 

terrengrygg som skjermer bebyggelsen innenfor. Økning i utnyttelsesgrad og 

byggehøyder for planlagte boliger i BF1, vil ikke gi økt fjernvirkning eller 

silhuettvirkning. 
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Foreslåtte endringer vurderes ikke å bidra til en økt samlet belastning på 

landskapsbildet i området. Se vedlagte fotoillustrasjon.

6.6 Naturmangfold

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

står i forhold til inngrepets karakter. Området befinner seg i etablert boligområde og 

er en ren fortetting i området.  Tiltaket vurderes som lite sett i forhold til å kunne bidra 

til en økt samlet belastning på naturtypen i området. 

6.7 Friluftsinteresser

Rundt planområdet er det store friluftsområder som er åpne for allmennheten. 

Økning i byggehøyde og utnyttelsesgrad vil ikke gjøre bebyggelsen mer synlig 

fra omkringliggende friluftsområder. Foreslåtte endringer anses ikke å ha 

negativ innvirkning på friluftsinteressene i området. Se vedlagte fotoillustrasjon. 

6.8 Kulturminner på land og i sjø

Det er ikke påvist funn av automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet, jf. 

www.askeladden.no. Bestemmelsenes § 9 stiller imidlertid krav til at steingjerder, 

bakkemurer og tilsvarende skal bevares i størst mulig grad. Foreslåtte endringer i 

planforslaget har ingen konsekvenser for kulturminner i området. 

6.9 Forholdet til naboer

Da reguleringsplanen ble vedtatt i 2005 var det en grunneier som la til rette for 13 nye 

eneboligtomter på sin eiendom, gnr. 21 bnr. 13. Etter den tid er enkelte av tomtene 

blitt solgt og skilt ut fra hovedbruket med egne gårds og bruksnumre. 

Nye boliger benytter samme adkomstvei, Søndre Svanesvei, som eksisterende boliger 

i området. Eksisterende boliger vil ikke oppleve økt trafikkbelastning på og i 

nærheten av sine eiendommer, da de har separat avkjørsel fra Søndre Svanesvei

lenger nede enn planlagte boliger. Planen fremmes i forståelse med grunneier 21/48, 

som får utvidet sin eiendom mot øst og nord med henholdsvis 5 og 10 meter. 

Endringene som foreslås vil ikke gi økte konsekvenser for naboene til utbyggingen 

utover gjeldende plan. 

Kristiansen & Selmer-Olsen AS, 19.10.12
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Reguleringsbestemmelser for

SVANES GNR. 21 BNR. 13 MFL.  
EIGERSUND KOMMUNE 
PlanID 

Plankart, datert: 19.10.11
Sist revidert: -

Kommunestyrets vedtak: dato - , saksnr. - / -

GENERELT

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

§ 2 Formålet med planen er å legge til rette for bygging av boliger med 
tilhørende anlegg, samt veier, friluftsområde.

REGULERINGSFORMÅL

§ 3 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:
 Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, pkt. 1)

- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
- Energianlegg
- Øvrige kommunaltekniske anlegg
- Lekeplass

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, pkt. 2)
- Veg
- Kjørevei
- Annen veigrunn – tekniske anlegg

 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5, pkt. 5)
- Landbruksformål
- Friluftsformål

 Hensynssoner (PBL § 12-6)
- a.1 sikringssoner, Frisikt H140
- a.3 faresoner, Høyspenningsanlegg H370

FELLESBESTEMMELSER

§ 4  Alle kabler og ledninger for strøm, telefon etc. skal fremføres som 
jordkabel. 

§ 5 Steingjerder, bakkemurer og tilsvarende skal bevares i størst mulig grad. 
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§ 6 Veier, stier og andre fysiske tiltak inkl. boliger skal så langt som mulig 
tilfredsstille krav til universell utforming. 

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, pkt. 1)

§ 7 Frittliggende småhusbebyggelse, BF1
7.1 Bolighusene må plasseres innenfor angitte byggegrenser

7.2 Utnyttelse av tomta
På tomt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 og 13 kan det oppføres 1 bolig med 
en boenhet med BYA inntil 140 kvm. På tomt 9, 10, 11 kan det 
oppføres 1 bolig med en boenhet med BYA inntil 120 kvm. I tillegg 
kommer garasje. 

Utkragede bygningsdeler, takutstikk m.m. skal ikke regnes inn i BYA.

For boligene på tomtene 9, 10, 11 må BRA ikke overstige 220 kvm. 
For boligene på tomtene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 og 13 må BRA ikke 
overstige 240 kvm. 

7.3 Høyder og utforming
Det tillates bygging av kjeller. Grunnmur skal ikke overstige 1,0 m 
over tilliggende terreng, og skal være så lav som mulig. 

Maksimalt tillatte møne-/gesimshøyde for boligene på tomt 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 12 og 13 er 8 meter over planert terreng.
Maksimalt tillatte møne-/gesimshøyde for boligene på tomt 9, 10 og 
11 er 7 meter over planert terreng. 

Takvinkel for boligene på tomt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 og 13 skal ligge 
mellom 22 og 32º. For boligene på tomt 9, 10 og 11 skal takvinkelen 
ligge mellom 5 og 15º. Små takflater over mindre tilbygg/halvtak 
kan ha lavere takvinkel enn det som gjelder for ”hovedtaket”.

7.4 Garasje
Det kan oppføres en garasje pr. tomt 1-13 med BRA maksimalt 40 

kvm.

Garasjene kan plasseres i strid med byggegrensene for boligen. 
Langs veien kan garasjen plasseres min. 1 meter fra vegkant, 
dersom den ligger parallelt med vegen. Dersom garasjen ligger 
vinkelrett på vegen, kan den plasseres min. 5 meter fra vegkant. 
Garasjen kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense.

Maksimal tillatt møne-/gesimshøyde for garasjene er 4,5 meter over
planert terreng. Side 121 av 707



I tillegg til garasje skal det være en oppstillingsplass for 1 bil på egen 
grunn.

Ikke overbygd parkeringsareal (biloppstillingsplass) skal ikke inngå i 
beregningsgrunnlaget for grad av utnytting (BYA).

§ 8 Kommunalteknisk anlegg, KA1

8.1 Pumpestasjonen for avløpsvann kan oppføres med et BRA på inntil 
10 kvm, og med maksimalt mønehøyde på 3,5 meter over planert 
terreng.

8.2 Innenfor området kan det i tillegg oppføres nettstasjon for el-
forsyning. 

8.3 Innenfor området kan det opparbeides sti med maksimal bredde 
på 1,5 meter.

§ 9 Energianlegg, E1
Innenfor området kan det oppføres nettstasjon for el-forsyning. 

§ 10 Lekeplass, f_L
I dette området skal det opparbeides lekeområde med lekeapparater.
Lekeplassen er felles for boligene i BF1.

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, pkt. 2)

§ 11  Kjørevei, f_AV1, f_AV2, f_AV3 og AV4

11.1 AV4 er privat vei for de som har veirett på veien. 

11.2 f_AV1 skal på strekningen fra fylkesvei 44 og til boligtomt nr. 1 i BF1, 
ha fast dekke med innlagte fartshumper. 

11.3 f_AV1, f_AV2 og f_AV3 er felles adkomst for boligene i BF1, samt 
andre som har veirett i området. Veibredden er regulert til 4,0 meter.

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (PBL § 12-5, pkt.5)

§ 12 Innenfor landbruksområde kan det drives jordbruk.

§ 13 I friluftsområde er det ikke tillatt å oppføre bygninger. 

HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN (PBL § 12-6)

§ 14 Innenfor frisiktsonene tillates ikke etablert tiltak eller vegetasjon som rager 
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REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

§ 16 Veganlegg

16.1 Før det gis byggetillatelse for nye boliger i planområdet skal krysset 
mellom Søndre Svanesvei (AV1) og fylkesvei 44 (o_V1), samt 
avkjørselen fra fylkesvei 44 (o_V1) til gnr. 21 bnr. 31, være ferdig 
opparbeidet etter planer godkjent av Statens vegvesen.

16.2 Frisiktsoner skal være opparbeidet, samt søndre avkjørsel mot 
fylkesvei 44 skal være stengt for alle med unntak av rutebuss. 
Arbeidene skal godkjennes av Statens vegvesen før det gis 
byggetillatelse for nye boliger i planområdet.

§ 17 Før det gis midlertidig brukstillatelse for nye boliger innenfor planområdet 
skal jordkabel være lagt på plass.

§ 18 Før det gis bygge- og delingstillatelse skal f_AV1, f_AV2 og f_AV3 være 
opparbeidet i tråd med planen. 

§ 19 Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for nye boliger i 
området skal lekeplassen f_L være ferdig opparbeidet med 
lekeapparater. 

§ 20 Vann- og avløp

20.1 Før det gis tillatelse til nybygging i planområdet skal det være 
etablert avløpssystem som er godkjent av Eigersund kommune. Det 
skal etableres felles avløpsanlegg. 

20.2 Byggetillatelse kan ikke gis uten at forholdene vedrørende 
vannforsyning kan dokumenteres og være meldt til Mattilsynet, eller 
at pliktig godkjenningsprosess kan dokumenteres å være igangsatt i 
samråd med Mattilsynet. 
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VEDLEGG 4

KOMMENTARER TIL INNKOMNE MERKNADER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

SVANES, GNR. 21 BNR. 13 MFL

EIGERSUND KOMMUNE 
PlanID –

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

samt organisasjoner 08.07.11. Samtidig ble planarbeidet annonsert i Dalane Tidende. 

Uttalefrist var 28.08.11. Det er registrerte 3 forhåndsuttalelser til varsel om oppstart av 

planarbeid innen høringsfristens utløp:

Eigersund kommune. Felles brukerutvalg, datert 16.08.11:

Ingen merknader til saken. 

Statens vegvesen Region vest. Brev av 13.07.11:

Innhold:

Da endringene ikke gjelder forhold som berører krysset med fylkesvei 44 eller 

byggegrenser til denne, har statens vegvesen ingen merknader til planarbeidet.

Forslagsstillers kommentar:

Uttalelsen tas til etterretning.

Rogaland Fylkeskommune. Regionalutviklingsavdelingen, datert 08.11.11:

Innhold:
Beklager å ha oversittet fristen for høringsuttalelse. Fylkesrådmannen forutsetter at 
foreslått endring ikke medfører vesentlig økt skyggelegging for private og/eller felles 
uteoppholdsarealer. Estetiske hensyn skal ivaretas. Bygningsmassen skal være 
tilpasset landskapet, samt den eksisterende bebyggelsen i og ved planområdet. 

Forslagsstillers kommentar:
Endringene i planen går i hovedsak ut på justering av utnyttelsesgrad, byggegrenser 

og byggehøyder. Se pkt. 5.2 for utdyping av de endringer som er utført i 
planforslaget. Endring av byggehøyder begrunnes i at satte krav til maksimal 
kotehøyde i gjeldende plan ikke stemmer med faktisk terreng i planområdet. Endring 
av byggegrensene begrunnes med at de for enkelte av tomtene er for snevre i 
gjeldende plan, slik at en best mulig plassering av huset på tomta vanskeliggjøres. 
Endring i utnyttelsesgraden begrunnes med at det er økende etterspørsel etter hus 
med alt på ett plan. Planområdet innbyr til denne type bebyggelse. Gjeldene plans 
intensjoner om landskapstilpasset bebyggelse, minst mulig synlighet fra sjøen og en 
best mulig utsikt for den enkelte bolig er videreført i planforslaget. 
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VEDLEGG 4

Utsendte varsel om oppstart av planarbeid datert 08.07.11 gjaldt mindre 
reguleringsendring. Behov for ytterligere justeringer i plankart og bestemmelser, 
medførte krav til ny melding om reguleringsendring. Ny oppstartsmelding ble sendt ut 

16.11.11, med høringsfrist 19.12.11. Til andre varsel kom det inn 3 nye merknader: 

Rogaland Fylkeskommune. Regionalutviklingsavdelingen, datert 20.12.11:

Innhold:

Viser til tidligere innsendte innspill. Forventer at retningslinjer og bestemmelser i 

fylkesdelsplaner og kommuneplan er førende for det videre planarbeidet. 

Forslagsstillers kommentar:

Uttalelsen tas til etterretning.

Statens vegvesen Region vest, datert 23.11.11:

Innhold:

Viser til tidligere innsendte merknader, både i forbindelse med vedtatt plan som ble 

kunngjort i september 2007 og mindre endringer som senere er varslet. Foreslåtte 

endringer berører ikke forhold knyttet til fylkesvei 44, og SVV har derfor ingen ny 

merknader. 

Det forutsettes at utforming av tilknytningspunkt til fylkesvei 44 skjer i henhold til deres 

normaler og tidligere stilte krav, samt at tekniske planer som berører fylkesveien 

forevises og godkjennes av statens vegvesen før byggetillatelse blir gitt. Dette må 

komme frem av bestemmelsene til planen. 

Forslagsstillers kommentar:

Det er ikke gjort endringer i utformingen av avkjørsel fra fylkesvei 44 i forhold til 

gjeldende plan. Reguleringsbestemmelsen fra gjeldende plan er videreført, og stiller 

krav til opparbeidelse og utforming av kryss/frisiktsoner på fylkesveien (se § 16).  

Eigersund kommune. Felles brukerutvalg. Brev av 09.12.11:

Ingen merknader til saken.

Innkomne merknader fra begge utsendte oppstartsmeldinger tas med i ny plan. 

Kristiansen & Selmer-Olsen AS, 19.10.12
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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:

K:\Prosjekt\2288 Svanes 21,13 - Larsen & Bjørkeland\01_Byggesak\06_Tegninger\03_Skisser_Forprosjekt\2288-Soldiagram.rvt

16
.1

0.
20

1 2
 1

3:
49

:5
5

Larsen & Bjørkeland AS

Svanes

Soldiagram

2288- 005 .

16.10.12kjf/sn

Gnr. 21 Bnr. 13 mfl.

REV: DATO: BESKRIVELSE UTARB. KONTR.

Vår- og høstjevndøgn Kl.10.00 Vår- og høstjevndøgn Kl.15.00

Vår- og høstjevndøgn Kl.18.00

Vedlegg 2 - Soldiagram
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 80 97
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Mottakere:

Grete Stuen Sivilarkitekt

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring  gnr. 21 bnr.
13 - boligområde Svånes

Vår ref.: 13/10203 / 10/1026 / PL-, FA-L12, GBR-21/13 Dato: 11.04.2013

Saksbehandler: Målfrid Espeland Telefon: 51 46 80 25 Mobiltelefon:   

E-post: maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

I sitt møte 10.04.2013 har Felles brukerutvalg behandlet sak 009/13 – Reguleringssaker til 
Fellles brukerutvalgs møte 10.04.2013:

RS 2 – Reguleringsendring gnr. 21 bnr. 13 – boligområde Svånes.

Felles Brukerutvalgs vedtak 10.4.2013:

1. På generelt grunnlag bør det ved etablering av lekeplasser anlegges minumum 
sandkasser, huskestativ og klatreapperat med rutsjebane.

2. Forøvrig har Felles brukerutvalg ingen merknader til saken.

Med vennlig hilsen

Edmund Iversen
Leder felles brukerutvalg

Målfrid Espeland
Politisk sekretær
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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

Eigersund kommune
Postboks  580

4379 EGERSUND 04.04.2013

Deres ref.: 13/7523 / 10/1026 Saksbehandler: Gareth Doolan Saksnr. 10/9924-9
Direkte innvalg: 51516691 Løpenr. 21615/13

Arkivnr. FR-RB EIG SVANES

SVAR - EIGERSUND KOMMUNE - GNR.21, BNR.13 - REGULERINGSENDRING -
SVÅNES BOLIGOMRÅDE - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

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

har vurdert saken som regional planmyndighet. Vi vil opplyse om at det i denne saken ikke 

kommer egen uttalelse fra Fylkesmannen.

Bakgrunn

Henvendelsen gjelder offentlig høring av en reguleringsendring for Svånes gnr. 21 bnr. 13 

i Eigersund. Reguleringsendringen omfatter justering av krav til utnyttelsesgrad, 

byggehøyder, byggegrenser og tomtegrenser. 

Det opplyses for øvrig om at planområdet er under utbygging, hvorav 8 av 13 tomter er gitt 

utbyggingstillatelse.  De foreslåtte endringene i planforslaget tar utgangspunkt i 

dispensasjoner gitt ved de førnevnte tillatelsene. 

Fylkesrådmannens vurdering

Fylkesrådmannen viser til tidligere innspill angående viktigheten av estetiske hensyn i 

sakens anledning og vil bemerke at det er svært uheldig at det er foretatt så mange 

dispensasjoner fra en relativt ny plan. Dette uten helhetsvurderinger knyttet til utnyttelse 

og bebyggelsesstruktur, med utgangspunkt i områdets naturgitte forhold og karakter, som 

ville ha vært gjenstand for grundig vurdering ved vedtak av gjeldende plan for området. 

Illustrerende material viser en utvikling som synes basert på tilfeldighet.  Videre er 

dispensasjonene brukt som strukturernde element i det pågående planarbeidet uten en 

vurdering av hvordan de gjenstående tomtene bør bygges ut for å sikre området en best 

mulig estetisk helhetsvirkning. 

Det anbefales at arbeidet drøfter muligheten for å styre høyde og plassering. Med hensikt 

om å sikre gjennomførbarhet og forutsigbarhet i planvedtak ift. byggehøyde kan kotehøyde 
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angis med utgangspunkt i innmålte høyder og deretter byggehøyder, antall etasjer osv.  

Landskapet samt utbygde og godkjente byggetiltak gir detaljert forutsetning for tilpasning 

av den framtidige bygningsmassen. Reguleringsprosessen gir mulighet for en reell 

gjennomgang av forutsetningene, mulighetene og virkningene ved omregulering. 

En bør også ta en gjennomgang av takform, takvinkel og møne-/gesimsretnings betydning 

for bebyggelsens samlede uttrykk og konsekvensene av å sikre disse i planen. 

Fylkesrådmannen kan ikke se at adkomst er tilstrekkelig sikret til fellesområdet for 

kommunalteknisk anlegg merket f_KA1 i tråd med vedtaket. En vil anbefale at adkomst 

sikres i plan via en kobling som er regulert med offentlig eller felles eierform, fortrinnsvis 

som samferdselsanlegg. Ift framtidig drift og vedlikehold av anlegget bør det vurderes om 

felles eierform er det rette for et slikt anlegg.  

Foreslåtte endringer til BYA og byggehøyde synes ikke å ha negativ virkning på sol- og 

skyggeforhold for uteoppholdsarealer til nabobebyggelse. 

Med hilsen
 Regionalplanseksjonen

Gareth Doolan         Knut Thorkildsen Slettebak 
rådgiver rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Fylkesmannen i Rogaland - Miljøvern 
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________________________________________________________________ 

Fra:  Ragnhild K. Tamburstuen 

Sendt: 14.08.2013 
Til:  Grete Stuen 
Kopi: Tor Inge Larsen (larsen@larsenogbjorkeland.no) 
Emne: SV: Vedr. reguleringsplan for Svanes 
________________________________________________________________ 

 Hei,

Her er vår kommentarer til innkomne merknader:

-       Felles brukerutvalg: 

Reguleringsbestemmelsene stiller ingen minimumskrav til hvilke type lekeapparater som skal etableres på 
lekeplassen, kun at den skal opparbeides med lekeapparater.

-       Statens vegvesen: 

ok

-       Rogaland fylkeskommune: 

Plassering  av nye boliger er nøye regulert vist med begrensede byggeområder på hver tomt. Grunnen til 
at man gikk vekk fra kotehøyde som vist i gjeldende plan, var at det var at det ikke var gjennomførbart å 
bygge et normalt hus innenfor gitte rammer i planen. Angitte kotehøyder stemte ikke med faktisk terreng i 
området. Med bakgrunn i dette ble det gjort en avveining hvor man i stedet valgte gå for maks mønehøyde 
i meter over planert terreng. Dersom det er ønskelig å gå tilbake til kotehøyder, er dette ok, men det må 
da settes høyder som er gjennomførbare. Høydene bør settes med utgangspunkt i innmålte høyder på 
den enkelte boligtomt. 

P.t. er boligfeltet utbygd med 8 av 13 tomter. De ubygde tomtene ligger i nordlige del av feltet. En kan ikke 
se det som nødvendig å endre på krav til takform, takvinkel og møneretning. Boligfeltet oppleves i dag 
som luftig med fine huser. 

Kommunalteknisk anlegg skal være et privat anlegg felles for boligene i området og har privat adkomst. 
En kan ikke se at adkomsten må tilstrekkelig sikres i planen. Om nødvendig kan det inngås en 
privatrettslig avtale med grunneier 21/13 som sikrer veirett for beboere i området til renseanlegget utover 
det som er sikret i formålet f_KA1. 

Ber om at planen tas opp til 2. gangsbehandling snarest mulig.
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Med vennlig hilsen

Ragnhild Kaggestad Tamburstuen

reguleringsarkitekt - landskapsarkitekt

e-post: rkt@arkkso.no

mobil: 911 68 996

image003

Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord

Telefon: 38 32 76 00, Telefax: 38 32 76 01

www.arkkso.no 

Fra: Grete Stuen [mailto:grete.stuen@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 21. juni 2013 09:01
Til: Ragnhild K. Tamburstuen
Emne: SV: Vedr. reguleringsplan for Svanes

Hei har fått noen få merknader til Svanes, som vi ønsker kommentar på.

Mvh. 

Grete Stuen

Sivilarkitekt

Plankontoret - Eigersund kommune

tlf. 51 46 80 00

dir. 51 46 83 04

grete.stuen@eigersund.kommune.no <mailto:grete.stuen@eigersund.kommune.no>

www.eigersund.kommune.no  <http://www.eigersund.kommune.no/>
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Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 
Besøksadresse: Lerviksgården, 2 etasje, Egersund.

  _____  

Fra: Ragnhild K. Tamburstuen [<mailto:rkt@arkkso.no>] 
Sendt: 20. juni 2013 08:34
Til: Grete Stuen
Emne: Vedr. reguleringsplan for Svanes

Hei,

Hva er status i reguleringsplan for Svanes?

Vi ble forespeilet av Dag Kjetil i april at planen skulle komme opp til 2. gangsbehandling 17.juni. Har den 
vært oppe til behandling slik vi ble forespeilet?? 

Med vennlig hilsen

Ragnhild Kaggestad Tamburstuen

reguleringsarkitekt - landskapsarkitekt

e-post: rkt@arkkso.no <mailto:rkt@arkkso.no>

mobil: 911 68 996

image003

Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord

Telefon: 38 32 76 00, Telefax: 38 32 76 01

www.arkkso.no <http://www.arkkso.no>
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.08.2013
Arkiv: :FA-L80, GBR-
60/814, TI-&01
Arkivsaksnr.:
13/1396
Journalpostløpenr.:
13/22234

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

Teknisk avdeling
Teknisk stab
Åshild Bakken
Prosjektleder
51 46 83 14
aashild.bakken@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
195/13 Planteknisk utvalg 24.09.2013

Kommunestyret 30.09.2013

Utbyggingsavtale for Silkemyra, gnr. 60 bnr. 814
  

Sammendrag:
Det er fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Hellvik Byggservice 
AS om utbygging av Felt 1 og 4 på Hellvik, Silkemyra. 

I henhold til byggesaksforskriften § 18-2 er forslaget til utbyggingsavtale unntatt krav til 
saksbehandling og offentlighet. For utbyggingsavtaler der den private parts forpliktelser etter 
plan- og bygningsloven (Pbl) §§ 17-3 2. til 4. ledd (vedrørende forhold ved 
utbyggingsavtalen) i det alt vesentlige omfattes av Pbl §§ 18-1 (krav til offentlig vei, vann og 
avløp) og 18-2 (krav til opparbeidelse av fellesareal og parkbelte i industriområde), kan 
kommunen unnta fra kravene i Pbl §§ 17-2 og 17-4. Det vil si at det ikke er behov for 
forutsigbarhetsvedtak (vedtatt av KS 1/10-12) eller krav til kunngjøring av oppstart, 30 dagers
offentlig ettersyn og kunngjøring av vedtatt avtale.

Fremforhandlede avtale omfatter kun offentlig vei, vann og avløp, slik at avtalen direkte kan 
behandles av kommunestyret uten forutgående offentlig ettersyn.

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

Rådmannens forslag til vedtak 22.08.2013:
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Hellvik Byggservice AS om 
utbygging av Felt 1 og 4 på Hellvik, Silkemyra, godkjennes.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
I følge reguleringsplanen for Felt 1 og 4, Hellvik, vedtatt 18/6-1979, skal kjøreveien i 
planområdet være offentlig. Offentlig vei innebærer at kommunen overtar vei og vann og 
avløp i veien når disse er ferdig opparbeidet og godkjent iht kommunaltekniske normer. 
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Overskjøtingen av grunn som er regulert til offentlig areal, skal skje samtidig med at 
kommunen overtar de tekniske anleggene. Overdragelse av nevnte anlegg skjer 
vederlagsfritt til kommunens eie, drift og vedlikehold.  

Det inngår ikke lekeplass eller andre offentlige reguleringsformål i området 
utbyggingsavtalen omfatter.

Utbyggingsavtalen som er fremforhandlet stadfester hvem som skal utføre og bekoste 
arbeidet med å få gjennomført de tiltak som er nødvendige for å imøtekomme 
reguleringsplanens bestemmelser, dvs vei, vann og avløp.

De kommunaltekniske anlegg er allerede bygget når denne avtalen behandles. Det er derfor 
ingen hensikt i påkravsgaranti for utbyggers forpliktelser i byggetiden. (Garantien i 
reklamasjonstiden gjelder som vanlig.) I utbyggingsavtalen er det imidlertid fremforhandlet et 
2. lags asfalt i etterkant av at anleggsarbeidet på tomtene er avsluttet, før kommunen overtar 
veien.

Utbyggingsavtalen har et punkt om justering av merverdiavgift for anlegg som utbygger 
bekoster og som skal overdras til kommunen. Kommunestyret vedtok den 1/10-12 en sak om 
kommunal overtakelse av justeringsretten. Ordningen innebærer at en del av betalt 
merverdiavgift (mva) refunderes fra staten. Som prinsipp deles refundert merverdiavgift med 
50 % til hver av utbygger og kommunen. Utbygger får sin andel tilbakebetalt over ti år.

Saksbehandlers vurderinger:
Den fremforhandlede utbyggingsavtalen har som formål å ivaretar de forpliktelsene som 
reguleringsplanen legger opp til. Avtalen presiserer kun krav som er satt i reguleringsplanen 
og i lovgivningen, og hvem som er ansvarlig for finansiering og realisering av tiltakene. 
Partene er enige om avtalens premisser, og kommunestyret anmodes om å godkjenne den 
forelagte avtale.

Universell utforming:
Ivaretas av teknisk forskrift.

Økonomiske konsekvenser:
Kommunal overtakelse av infrastruktur medfører økte drifts- og vedlikeholdskostnader for 
kommunen. Vi har tatt utgangspunkt i SSBs satser for drifting av vei ved beregning av årlige 
økte driftskostnader. Årlig driftskostnader for ca 200 meter ny vei anslås til ca 19.000,-
kroner, basert på 2012-tall.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

19.000,- 19.000,-
Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

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

Utbyggingsavtalen godkjennes ikke, med følgende begrunnelse……

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
291619 Utbyggingsavtale Silkemyra, signert utbygger.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 01.07.2013 Hellvik Byggservice AS
Utbyggingsavtale for Silkemyra, signert av 
utbygger

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 29.08.2013
Arkiv: :FA-D11
Arkivsaksnr.:
11/797
Journalpostløpenr.:
13/23237

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

Teknisk avdeling
Teknisk stab
Anne-Grethe Woie
Kommunalsjef tekniske tjenester
51 46 83 03
anne.grethe.woie@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
196/13 Planteknisk utvalg 24.09.2013

Formannskapet 24.09.2013
Kommunestyret 30.09.2013

Kunstgressbaner - Brunnmyra, Hellvik og Helleland stadion
  

Sammendrag:
Det ble i 2011 startet en prosess med idrettslagene med tanke på en oppgradering av 
eksisterende kommunale forballbaner til kunstgressbaner. 

I forbindelse med ”Økonomirapport november 2012” (KS-101/12), ble det vedtatt en plan for 
finansiering og realisering av kunstgressbanene på Helleland (Helleland IL – 7’bane), og på 
Slettebø (Eik Fotball – 11’bane).

Eigersund kommune har også mottatt søknad om etablering av kunstgressbane fra Hellvik 
IL. Søknaden gjelder kunstgress på hovedbanen på Bunnmyra i Hellvik (11’bane). 
Rådmannen har tidligere sagt seg positiv til en slik utbygging av hovedbanen, men har på
bakgrunn av den anstrengte økonomien i kommunen, ikke sett seg i stand til å kunne støtte 
dette tiltaket. 

Rådmannen har i denne saken vurdert ulike alternativer for etablering av kunstgressbane på 
Hellvik.

Saksgang: Planteknisk utvalg gir uttalelse, formannskapet innstiller til 
kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 29.08.2013:
Formannskapet innstiller til Kommunestyret:

1. Hellvik IL gis anledning til etablering av kunstgressbane (7’bane) etter samme 
betingelser som gitt for Helleland IL. 

2. Banen etableres i tilknytning til skolen.

Rådmannen gis fullmakt til den videre håndtering av denne saken.

Eventuell tidligere politisk behandling:
I forbindelse med kommunestyrets behandling av ”Budsjett 2013 - økonomiplan 2013 –
2016” (KS-100/12), ble rådmannen gitt i oppdrag å framlegge en sak vedrørende etablering 
av kunstgressbane på Hellvik (pkt. 43).
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Andre opplysninger / fakta i saken:
På Hellvik er det pr. i dag etablert to fotballbaner. En grusbane i tilknytning til skolen, og en 
gresslagt hovedbane på Bunnmyra. Grusbanen ved skolen er en 7’bane. Gressbanen på 
Bunnmyra er en 11-bane. I tilknytning til hovedbanen på Bunnmyra er det en større 
grusplass som benyttes til parkering ved aktivitet på hovedbanen. Et lite område på 
grusplassen er disponert til et mindre skateanlegg.

Hellvik IL innledet i 2011, på linje med andre idrettslag, en dialog med kommunen om 
etablering av kunstgressbane. Idrettslaget signaliserte i denne dialogen et ønske bygging av 
både en 11’bane og en 7’bane. Begge banene ble ønsket etablert på Bunnmyra.

Som oppfølging til den påstartede dialog med idrettslagene, ble det i 2011 avholdt møte 
mellom Helleland IL, Hellvik IL og Eigersund kommune. Det ble i dette møtet redegjort for de 
to klubbenes intensjoner ved etablering av kunstgressbaner, og viktigheten for klubbene å 
ruste opp de eksisterende anleggene for å henge med i utviklingen. Eigersund kommune sa 
seg positiv til en utbygging av kunstgressbanene, men påpekte også den vanskelige 
økonomiske situasjonen kommunen er inne i, og de begrensede mulighetene til å støtte en 
eventuell utbygging. 
Eigersund kommune er eier av banene, og må godkjenne en eventuell utbygging.

Hellvik IL søkte i 2012 om støtte til etablering av kunstgressbane på hovedbanen på 
Bunnmyra. Kostnadsrammen for prosjektet ble anslått til 7,5 mill.

Hellvik IL meldte i forbindelse med søknaden, følgende budsjett (2012-kroner):

a) Hellvik Idrettslag 1.000.000
b) SR-bank sponsor (allerede avtalt)    200.000
c) Spillemidler* 2.000.000
d) Restbeløp – Eigersund kommune 1.400.000

* Hellvik Idrettslag ”forutsetter at dugnaden vil dekke store deler av differansen 
mellom 4,6 og 7,5 millioner. Som en del av dugnaden ser vi for oss mindre bidrag fra 
lokale firma som vil gi rabatter og gaver”.

I forbindelse med behandlingen av økonomirapport for november 2012 (KS-101/12), ble det 
på bakgrunn av søknad fra Helleland IL, vedtatt utbygging av kommunal 7’kunstgressbane 
på Helleland. Det var ønskelig med en samdrift med skolen, og banen ble forutsatt etablert 
på den kommunale grusbanen ved Helleland skole. 

Følgende vedtak ble fattet når det gjelder finansiering og realisering av kunstgressbanen på 
Helleland (2012-kroner):

a) Samlet pris settes til 2.900.000 kroner.
b) Det er Eigersund kommune som er utbygger.
c) Helleland IL står for driften av banen.
d) Det utarbeides en driftsavtale og en utbyggingsavtale – hvor rådmann får fullmakt 
til å signere og godkjenne avtalene.
e) Budsjettmessig og regnskapsmessig finansiering:
i) Helleland IL betaler EK ett anleggsbidrag på 300.000 kroner.
ii) Helleland IL bidrar med 400.000 kroner (i ”kontanter”).
iii) Helleland IL bidrar med dugnad på 330.000 kroner.
iv) Eigersund kommune søker om 900.000 kroner i spillemidler (oppgitt maksgrense).
v) Mottatt momsrefusjon på prosjektet brukes som egenkapital til prosjekt – 500.000
kroner.
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vi) Eigersund kommune overfører 770.000 kroner fra prosjekt 1230 ATO Grøne 
Bråden skole.

I forbindelse med behandling av denne saken, sa rådmannen seg positiv til en tilsvarende 
utbygging på Hellvik. Det vil si til utbygging av en 7-bane på kommunal grunn, innenfor de 
samme rammer, og med Eigersund kommune som er utbygger.

Saksbehandlers vurderinger:
I Egersund kommune er det siste år vedtatt etablert kunstgressbaner ved Helleland, og på 
Slettebø. Disse banene kommer i tillegg til den allerede etablerte kunstgressbanen ved 
Egersundshallen.

En etablering av kunstgressbane også på Hellvik vil gi et tilbud til innbyggerne her på linje 
med tilbudet til de øvrige av kommunens innbyggere.

Som rådmannen ser det, er det tre mulige løsninger for en eventuell etablering av 
kunstgressbane på Hellvik: 

1. Etablering av kunstgressbane på den eksisterende hovedbanen på Bunnmyra. Dette 
er i dag en 11’bane med gressdekke. Det er etablert 
Prosjektkostnad, jfr. søknad 7,5 mill. (2012-kroner)

2. Etablering av kunstgressbane på grusplassen i Bunnmyra.
En utbygging her vil gi en 7’bane. Garderobefasiliteter kan benyttes i hovedbanens 
anlegg. Grusplassen fungerer i dag som parkeringsplass ved arrangement på 
hovedbanen, og det er etablert et mindre skateanlegg på denne. Det må etableres
nye parkeringsplasser til erstatning for eksisterende, og skateanlegget må flyttes.

Grusplassen ligger i myrområde, og har blitt etablert gjennom flere år med utfylling av 
ulik masse. Det er knyttet stor usikkerhet til så vel kvaliteten på, som stabiliteten i, 
den massen som i dag ligger der. For å sikre en stabil løsning for området, antas det 
å være et betydelig behov for masseutskifting eller andre stabiliserende tiltak. Det er 
også knyttet usikkerhet til omfang av arbeid i forhold til drenering, og eventuelt 
legging av den passerende bekken i rør. Dette er tiltak som må vurderes for å sikre 
en stabil grunn for en eventuell bane her. 
Parkeringsplassen vil bortfalle dersom det etableres kunstgressbane på grusplassen. 
Prosjektkostnadene bør utredes særskilt med tanke på de overnevnte forhold, 
dersom det vurderes at dette er den beste plassering. 

3. Etablering av kunstgress på grusbanen i tilknytning til skolen.
En utbygging her vil gi en 7’bane. Garderobefasiliteter kan benyttes i idrettsbygget i 
området. Det er etablert parkeringsplasser i tilknytning til skolen. Det er også etablert 
ballbinge i området, og et større felt med lekeapparater er etablert tilgrensende til 
grusbanen.

Grusbanen fremstår pr. i dag som slitt og utdatert. En opprustning av denne vil kunne 
gi et løft til hele uteområdet utenfor skolen. En samdrift med skole og idrettslag vil 
sikre at banen brukes både i og utenfor skoletiden. 
Prosjektkostnad anslås til ca. 2,9 mill (2012-tall)

Rådmannen har sagt seg positiv til en slik utbygging av hovedbanen, pkt. 1, men ser seg på
grunn av den anstrengte økonomien i kommunen, ikke i stand til å kunne støtte dette tiltaket. 
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Rådmannen er imidlertid, den økonomiske situasjonen til tross, positiv til å støtte en 
utbygging av en 7’bane på linje med den banen Helleland IL fikk godkjent i forbindelse med 
behandlingen av økonomirapport for november 2012 (KS-101/12). 
En slik utbygging vil sikre likebehandling av klubbene Hellvik IL og Helleland IL, og vil kunne 
gi et tilbud om trening og spill på kunstgressbane også i Hellvik.

Rådmannen innstiller på denne bakgrunn at Hellvik IL gis anledning til etablering av 
kunstgressbane (7’bane) som beskrevet i pkt. 3. Betingelser for øvrig som for Helleland IL. 

Universell utforming:
Tekniske løsninger må innfri krav til universell utforming i Plan - og bygningsloven/TEK 10. 

Økonomiske konsekvenser:

Basert på 2012 verdier.
Det er pr. i dag avsatt i B2013 – 770.000

Skattedirektoratet har kommet med en presisering på momsrefusjon for kommunene. 
Kommunene kan ikke få momsrefusjon på beløp som gis som tilskudd fra bruker (i dette 
tilfelle Hellvik IL). Dette gjør at en må se på finansieringen. Rådmannen holder på med 
avklaringer knyttet opp mot dette forhold og vil komme tilbake til dette.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

0 0

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Investering 770.000 2.130.000 0

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Formannskapet innstiller til Kommunestyret at Hellvik IL 
gis anledning til etablering av kunstgressbane på hovedbanen i tråd med innsendt søknad og 
budsjett (11’bane). Forøvrig etter samme betingelser som gitt for Helleland IL. 

Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
241592 Kunstgress i Brunnmyra på Hellvik
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228594 Kunstgress i Brunnmyra - svar på brev fra Hellvik Idrettslag
212248 E-mail fra Bjarne Berentsen, leder Hellvik Idrettslag, vedr. kunstgras på Hellvik

212246
Referat fra møte 11.10.11 vedr. kunstgress i Brunnmyra på Hellvik og Helleland 
stadion

170233 Kostnadsberegning - kunstgressbaner - Brunnmyra, Hellvik

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 14.04.2011 Hellvik IL
Kostnadsberegning - kunstgressbaner -
Brunnmyra, Hellvik

2 I 22.01.2012 Bjarne Berentsen
Referat fra møte 11.10.11 vedr. kunstgress i 
Brunnmyra på Hellvik og Helleland stadion

3 U 07.05.2012 Hellvik Idrettslag
Kunstgress i Brunnmyra - svar på brev fra Hellvik 
Idrettslag

4 I 06.08.2012 Hellvik Idrettslag Kunstgress i Brunnmyra på Hellvik

5 U 24.09.2012

Hellelandd IL 
v/(Sveinung Høyland; 
Ernst Torgersen; 
Jone Chr. Omdal

Kunstgressbane Helleland

6 U 09.10.2012

Hellelandd IL 
v/(Sveinung Høyland; 
Ernst Torgersen; 
Tore L. Oliversen; 
Jone Chr. Omdal

Kunstgressbane Helleland - referat møte 2 
09.10.12

7 N 18.10.2012

Oddveig S. Skaara; 
Ernst Torgersen; 
Tore L. Oliversen; 
Jone Chr. Omdal

Ang. kunstgress Helleland

8 U 25.10.2012 Hellelandd IL
Godkjenning av plassering kunstgressbane 
Helleland

9 X 02.01.2013 Ernst Torgersen
Godkjenning av kunstgressbane ved Helleland 
skole

Parter i saken:
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EIGERSUND KOMMUNE

Levekårsavdelingen
Seksjon kulturformidling

  
  

Hellvik Idrettslag

v/Bjarne Berntsen Urhammerveien 33
4375 HELLVIK

Vår ref.: 12/13962 / 11/797 / FA-D11 Dato: 07.05.2012

Saksbehandler: Ernst Torgersen Direkte telefon: 51 46 82 26 /   

E-post: ernst.torgersen@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Kunstgress i Brunnmyra - svar på brev fra Hellvik Idrettslag

Vi viser til brev datert 22. januar d.å.

Eigersund kommune ser positivt på planer om kunstgress i Brunnmyra.

Det stilles spørsmål om kommunen kan stå som formell utbygger. 
Svaret er ja, det er uproblematisk.

Hvorvidt kommunen kan forskuttere spillemidler vil måtte behandles politisk.

I budsjettet for 2012 er det etter vurdering av saken ikke avsatt midler til å gå inn med 
restbeløp.

Erfaringer fra Sokndal kjenner jeg ikke til, men dette vil være aktuelt å se på ved en eventuell 
realisering av et kunstgressanlegg.

Med vennlig hilsen,
For rådmann Ketil Helgevold

Ernst Torgersen
Driftsleder
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Saker - planteknisk utvalg - som 
kun skal behandles/avgjøres i 
hovedutvalget 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 23.08.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/1723
Journalpostløpenr.:
13/22720

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
197/13 Planteknisk utvalg 24.09.2013

Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
27.08.2013
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 23.08.2013:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 27.08.2013 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
299094 Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 27.08.13.doc
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Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtedato: 27.08.2013 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 15:50  
Sak – fra / til: 160/13 - 188/13

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

H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                              
V – Kvassheim, Brit L. (Medlem) KrF – Sæstad, Alf Tore (Medlem)
SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                             KrF – Gunvaldsen, Bente Skåra (Medlem)
FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem)

Følgende medlemmer hadde forfall:
AP – Tråsavik, Renate (Medlem)

Følgende varamedlemmer møtte:
AP – Ege, Anders (varamedlem)

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

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

Merknader til møtet:
 Det ble foretatt befaring i sakene 13/164, 13/171, 13/173 og 13/175 fra kl.10.00.

Bjørn Reidar Berentsen
Utvalgsleder Randi S. Haugstad

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Planteknisk utvalg
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer:

Arbeiderpartiet Varamedlemmer
Bjørn Reidar Berentsen
Roger Sæstad
Renate Tråsavik

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

Fremskrittspartiet Varamedlemmer
May Helen H. Ervik 1  Dag Rune Skår

2  Jan Aksel Skadberg
3  Hans Petter Helland

Høyre Varamedlemmer
Kjell Vidar Nygård
Astrid Hetland Robertson
Bjørn Carlsen

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

Kristelig Folkeparti Varamedlemmer
Alf Tore Sæstad
Bente Skåra Gunvaldsen

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

Senterpartiet Varamedlemmer
Tor Olav Gya 1  Bernt Koldal

2  May Sissel Nodland
3  Johan Egeland

Venstre Varamedlemmer
Brit L. Kvassheim 1  Øyvind Misje

2  Asbjørn Mathisen Rake
3  Birgit Rodvelt

Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

160/13 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. 111 bnr. 
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
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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

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

Side 169 av 707



160/13: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
27.08.2013

Spørsmål/orienteringer i møtet 27.08.2013:

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

26/13:
MAY H. HETLAND ERVIK (FRP)  stilte spørsmål om hvorfor det ikke er hengt opp nye 
vimpler/flagg på Krossmoen i sommer. Hun ba kommunen ta ned disse i høst da de var i 
stykker. Synd å se at de har stått tomme hele våren og sommeren da dette tross er 
hovedveien ned til Egersund.

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at kommunen ikke har flagg/vimpler 
til disse stengene da stengene står på statlig grunn, men hun vil sjekke ut om det kan 
skaffes nye.

27/13:
MAY H. HETLAND ERVIK (FRP) har fått tilbakemeldinger om at veien ned til Kaupanes 
er full av hull og gror snart igjen på grunn av trær. På denne strekningen er det stor 
belastning med tung transport. Da det nå asfalteres på Hovlandsveien er spørsmålet om 
det er mulighet å se på om det lar seg gjøre å asfaltere denne strekningen samtidig. 
Gjelder også et lite stykke av veien inn mot Eigerøy skole, fra Spar butikken og opp til 
andre fartsdump.

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at Hovlandsveien asfalteres av 
Statens vegvesen og dette kan ikke omdisponeres til å gjelde kommunal vei.
Har vært i kontakt med vei- og utemiljøsjefen og han har ikke noen plan for veien forbi 
Sparbutikken.

Det kom frem i utvalget at Kaupanes er et aktuelt industriområde så asfaltering her bør 
prioriteres.

28/13:
ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål om hva som er praksis/plan i forhold til 
gjennomgang/godkjenning av anbudsgrunnlaget til ny rammeavtale? Blir denne lagt frem 
for politisk gjennomgang og godkjenning, f.eks i PTU/FS, før utlysning? 

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at dette ligger til rådmannens 
fullmakt, og det er ingen planer om at dette skal gjennomgås av Planteknisk 
utvalg/Formannskapet.  

29/13:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om gatelysene kan tennes en time før om 
morgenen. Nå tennes lyset kl.05.30. Ønsket er at lysene tennes kl.04.30.
Kan utvalget få en sak/vurdering på dette ?
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LEDER BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo:
”Planteknisk utvalg ber om at lyset tennes èn time tidligere om morgenen, dvs. at 
lysene tennes kl.04.30.

Administrasjonen finner dekning i driftsbudsjettet.”

Votering:
Berentsens forslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme (SP).

30/13:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om hvem som vedlikeholder gatelysene i 
kommunen.

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det er Dalane Energi som har 
vedlikeholdet på dette. Feil og mangler meldes direkte til Dalane Energi.

31/13:
ALF TORE SÆSTAD (KRF) stilte spørsmål om oppfølging av vedtak som gjøres ang. 
riving/fjerning av bygninger, eller tilbakeføring til tegninger/ pålegging av tvangsmulkt. 
Ser i dag at dette ikke følges opp. Finnes det en oversikt over tidsfrister for disse 
påleggene?

BYGGESAKSSJEFEN vil se på dette og evt. komme med en oversikt.

PTU-160/13 Vedtak:

Tenning av gatelys i Eigersund kommune

Planteknisk utvalg ber om at lyset tennes èn time tidligere om morgenen, dvs. at lysene 
tennes kl.04.30.

Administrasjonen finner dekning i driftsbudsjettet.

Vedtaket er enstemmig.

161/13: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
11.06.2013

Forslag til vedtak 12.08.2013:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 11.06.2013 godkjennes.

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.
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PTU-161/13 Vedtak:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 11.06.2013 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-162/13 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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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27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
MAY HELEN H. ERVIK (FPR) foreslo følgende tillegg til rådmannens innstilling:

”Nytt punkt under paragraf 4:
- Det gis tillatelse til frittliggende bod inntil 10 m 2”

Votering:
Rådmannens innstilling med Erviks tillegg enstemmig vedtatt.

PTU-163/13 Vedtak:

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 med følgende endring/tillegg:

Nytt punkt under paragraf 4:
- Det gis tillatelse til frittliggende bod inntil 10 m 2

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

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-164/13 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.
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165/13: Mindre vesentlig reguleringsendring for samleveien i 
Hestnes

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.

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-165/13 Vedtak:

Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 
Rundevoll-Hestnes 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.
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Vedtaket er enstemmig.

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

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.  

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo:
”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.” 

Votering:
Robertsons forslag vedtatt med 6 stemmer mo 5 stemmer for rådmannens innstilling 

(AP+SP+V).

PTU-166/13 Vedtak:

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.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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167/13: Søknad om fritak fra driveplikten  -  gnr. 19 bnr. 9 - Else 
Marit Aase

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.  

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-167/13 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.  

Vedtaket er enstemmig.

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

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.  

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-168/13 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.  

Vedtaket er enstemmig.
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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

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. 

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
TOR OLAV GYA (SP) foreslo:

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:
1. Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel.”

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

PTU-169/13 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. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

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

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

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-170/13 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 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.  

Vedtaket er enstemmig.

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

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 
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
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i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 

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

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
ANDERS EGE (AP) foreslo slikt fellesforslag (AP+FRP+H+KRF+SP+V):

1. ”Planteknisk utvalg avslår 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 § 
12 i jordloven. 

2. Planteknisk utvalg gir tillatelse til fradeling av parsell 1, parsell 2 og parsell 3 på 
henholdsvis ca. 2000, 3200 og 1630 m2 med formål bolig/bolig/landbruk i medhold av § 
12 i jordloven.

3. Planteknisk utvalg avslår 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. 

4. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til søknad om fradeling av parsell 1, parsell 2 og 
parsell 3 på henholdsvis ca. 2000, 3200 og 1630 m2 med formål bolig/bolig/landbruk i 
medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven.

5. Planteknisk utvalggir tillatelse til fradeling av gnr./bnr. 17/10 fra driftsenheten gnr./bnr. 
17/3 og 17/10 i medhold av § 12 i jordloven.

6. Det settes som følgende betingelse for tillatelse til deling etter jordloven og plan- og 
bygningsloven:

- Gnr./bnr. 17/10, parsell 2 og parsell 3 må sammenføyes.  
- Resteiendommen må 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: 
Delingen vil ikke komme i konflikt med landbruket 
Saken fører til en god landbruksmessig løsning”

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

PTU-171/13 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg avslår 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 § 
12 i jordloven. 

2. Planteknisk utvalg gir tillatelse til fradeling av parsell 1, parsell 2 og parsell 3 på 
henholdsvis ca. 2000, 3200 og 1630 m2 med formål bolig/bolig/landbruk i medhold av § 
12 i jordloven.
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3. Planteknisk utvalg avslår 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. 

4. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til søknad om fradeling av parsell 1, parsell 2 og 
parsell 3 på henholdsvis ca. 2000, 3200 og 1630 m2 med formål bolig/bolig/landbruk i 
medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven.

5. Planteknisk utvalggir tillatelse til fradeling av gnr./bnr. 17/10 fra driftsenheten gnr./bnr. 
17/3 og 17/10 i medhold av § 12 i jordloven.

6. Det settes som følgende betingelse for tillatelse til deling etter jordloven og plan- og 
bygningsloven:

- Gnr./bnr. 17/10, parsell 2 og parsell 3 må sammenføyes.  
- Resteiendommen må 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: 
Delingen vil ikke komme i konflikt med landbruket 
Saken fører til en god landbruksmessig løsning”

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

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

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.

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
TOR OLAV GYA (SP) 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. 
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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.”   

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

PTU-172/13 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.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

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

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 
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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.

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
MAY H. HETLAND ERVIK (FRP) foreslo:

”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. Tiltakshaver vil få en større balkong/terrasse
2. Tiltaket vil ikke komme vesentlig nærmere enn i dag i Husabøveien

Som ulemper ved dispensasjoner anføres følgende:
1. En tillater bygging i området som er definert som ”forhage” (definisjon fra 1950)

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.”

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

PTU-173/13 Vedtak:

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. Tiltakshaver vil få en større balkong/terrasse
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2. Tiltaket vil ikke komme vesentlig nærmere enn i dag i Husabøveien

Som ulemper ved dispensasjoner anføres følgende:
1. En tillater bygging i området som er definert som ”forhage” (definisjon fra 1950)

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.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

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

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.

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.

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
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BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo:
”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.

Etter at utvalget har vært på befaring ser en ingen negative konsekvenser for 
landbruksinteressene.

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.”

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

PTU-174/13 Vedtak:

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.

Etter at utvalget har vært på befaring ser en ingen negative konsekvenser for 
landbruksinteressene.

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.

Side 184 av 707



19

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

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

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.

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.

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

ANDERS EGE (AP) foreslo:
”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.
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Det vises til at Fylkesmannen ikke hadde noen merknader til nybygg på 
naboeiendommen, gnr.12 bnr.377.
Fordelene ved dispensasjonen 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. Tiltakshaver er registrert i fiskermanntallet.

Som ulempe ved dispensasjonene anføres følgende:
1. Tiltakene vil vanskeliggjøre gjennomføringen av vedtatt kommuneplanen.

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.

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.”

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

PTU-175/13 Vedtak:

”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.
Det vises til at Fylkesmannen ikke hadde noen merknader til nybygg på 
naboeiendommen, gnr.12 bnr.377.
Fordelene ved dispensasjonen 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. Tiltakshaver er registrert i fiskermanntallet.

Som ulempe ved dispensasjonene anføres følgende:
1. Tiltakene vil vanskeliggjøre gjennomføringen av vedtatt kommuneplanen.

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).
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 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.

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.”

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

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

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.

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-176/13 Vedtak:
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.

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

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.

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Rådmannen viste til at ordet ikke manglet i forslag til vedtak i andre del av setningen:

”Planteknisk utvalg ……….gjelder forhold som ikke kan ha virket bestemmende for 
vedtakets innhold.”

---- 0 ----

ASTRID H. ROBERTSON (H) stilte spørsmål om sin habilitet da hun er søskenbarn til 
tiltakshaver, jf. Fvl. § 6 b, og trådte ut.

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo at Hetland Robertson ikke er inhabil. Hun tok sete 
igjen.

Votering:
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.

PTU-177/13 Vedtak:

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.

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.

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

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.

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-178/13 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 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.

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

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. 

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.

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
ANDERS EGE (AP) foreslo:

”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.

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for Eges forslag (AP+Bente 
Skåra Gunvaldsen,KRF).
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PTU-179/13 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 gi dispensasjon. 

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.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

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

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.

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

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Møtebehandling:
”Saken utsettes for befaring.”

Votering utsettelsesforslag:
Hetland Erviks forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.
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PTU-180/13 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:

”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.”

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

PTU-181/13 Vedtak:

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.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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182/13: Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 
3. Pålegg. Tvangsmulkt.

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.

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
BENTE SKÅRA GUNVALDSEN (KRF) stilte spørsmål om sin habilitet idet hun er omgangsvenn 
med leietakerne i Mortensgate 3, jf. Fvl. § 6, 2 ledd, og trådte ut.

ANDERS EGE (AP) foreslo at Skåra Gunvaldsen ikke er inhabil.

VOTERING – HABILITET: 
Eges forslag enstemmig vedtatt. Skåra Gunvaldsen tok sete igjen.

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-182/13 Vedtak:

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.

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

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.

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 BJØRN CARLSEN (H) erklærte seg habil i saken idet hans søster er leietaker på 

tiltakhavers feriesenter (har campingvogn der), jf. fvl. § 6, 2.ledd, og trådte ut.

Det fremkom ingen merknader til saken. Det var ikke innkalt vararepresentant, så det var 
kun 10 representanter under behandlingen.

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

PTU-183/13 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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. 
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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.

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-184/13 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.
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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.

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-185/13 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 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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.
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Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
MAY H. HETLAND ERVIK (FRP) foreslo:

”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.”

Trukket før votering.

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:
”Nye punkt i rådmannens innstilling:

1. Saken er vurdert ut fra innspill om flytting av bolig, og da en pr i dag ikke kan se 
at det er søkt om slikt tiltak.

2. Det er heller ikke gitt tillatelse til opparbeidelse av nytt boligfelt som nevnte hus 
er foreslått flyttet til.”

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Nygårds tillegg vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme (V).

PTU-186/13 Vedtak:

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.

1. Saken er vurdert ut fra innspill om flytting av bolig, og da en pr i dag ikke kan se 
at det er søkt om slikt tiltak.

2. Det er heller ikke gitt tillatelse til opparbeidelse av nytt boligfelt som nevnte hus er 
foreslått flyttet til.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 28.
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Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

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

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.

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
MAY H. HETLAND ERVIK (FRP) foreslo slikt utsettelsesforslag:

”Saken utsettes for befaring.”

Votering utsettelsesforslag:
Enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-187/13 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.
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188/13: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 27.08.2013

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

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Planteknisk utvalg hadde ingen merknad til referatsakene.

Votering:
Det fremkom ingen forslag til vedtak.

PTU-188/13 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 28.08.2013
Arkiv: :GBR-60/8, FA-
V61
Arkivsaksnr.:
13/704
Journalpostløpenr.:
13/23023

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
198/13 Planteknisk utvalg 24.09.2013

Søknad om fradeling av parsell med bolig hvor resten av 
eiendommen selges som tilleggsjord til nabobruk -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gnr. 60 bnr. 8 
- Ruth Mikalsens dødsbo v/Helen Kvia   2. gangs 
behandling
  

Sammendrag:
Eiendomsmegler 1 ved Egil Reed søker på vegne av Ruth Mikalsens dødsbo v/Helen Kvia 
om fradeling av en parsell med bolighus på ca. 1,1 dekar fra gnr./bnr. 60/8 i Eigersund 
kommune til boligformål.  Parsellen skal overtas av Ole Tom Dirdal og Ragnhild Helland.  
Resten av landbrukseiendommen skal selges til Ole Tom Dirdal og Ragnhild Helland som 
eier driftsenheten gnr./bnr. 60/5, 60/163, 60/375 og 60/612  i Eigersund.  Omsøkt areal 
består av annet areal og ligger i et landbruks-, natur- og friluftsområde.

Planteknisk utvalg anbefalte fradeling av omsøkt parsell i sak 108/13 på møte 14.05.2013. 

Fylkesmannen har i brev av 25.06.2013 ingen innvendinger til omsøkt deling med vilkår om 
at resteiendommen blir solgt som tilleggsjord til nabobruk. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ruth Mikalsens dødsbø v/Helen Kvia 

om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell med 
bolighus fra gnr. /bnr. 60/8 i Eigersund til boligformål, og gir tillatelse til  fradeling av 
en parsell med bolig på ca. 1,1 dekar. Hensynene bak kommuneplanen blir ikke  
”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene. Det 
settes som vilkår for å gi dispensasjon at resten av eiendommen blir solgt som 
tilleggsjord til ett eller flere bruk i nærområdet.  Vedtaket er fattet med hjemmel i plan-
og bygningsloven § 19-2.

2. Planteknisk utvalg gir etter §20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av  
parsell med bolig på ca. 1,1 dekar. Det settes følgende vilkår for deling :

a) Resten av eiendommen blir solgt som tilleggsjord til ett eller flere bruk i nærområdet.  
b) Omsøkt parsell deles i henhold til kart som fulgte delingssøknad av 15.03.2013.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
14.05.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-108/13 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ruth Mikalsens dødsbø v/Helen Kvia 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell med 
bolighus fra gnr. /bnr. 60/8 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger 
tungtveiende grunner for å kunne anbefale dispensasjon for fradeling av en parsell 
med bolig på ca. 1,1 dekar. Hensynene bak kommuneplanen blir ikke  ”vesentlig 
tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene. Det settes 
som vilkår for å gi dispensasjon at resten av eiendommen blir solgt som tilleggsjord til 
ett eller flere bruk i nærområdet. 

   Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen

i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 

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

2. Planteknisk utvalg gir etter §12 i jordloven Ruth Mikalsens dødsbo v/Helen Kvia 
tillatelse til fradeling av en parsell med bolig på ca. 1,1 dekar til boligformål fra 
gnr./bnr. 60/8 i Eigersund. Det settes som vilkår at resten av eiendommen blir solgt 
som tilleggsjord til ett eller flere bruk i nærområdet.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Eiendomsmegler 1 ved Egil Reed søker på vegne av Ruth Mikalsens dødsbo v/Helen Kvia 
om fradeling av en parsell med bolighus på ca. 1,1 dekar fra gnr./bnr. 60/8 i Eigersund 
kommune til boligformål.  Parsellen skal selges til Ole Tom Dirdal og Ragnhild Helland.  
Resten av landbrukseiendommen skal selges til Ole Tom Dirdal og Ragnhild Helland som 
eier gnr./bnr. 60/5, 60/163, 60/375 og 60/612  i Eigersund.  Omsøkt areal består av bolighus 
og annet areal og ligger i landbruks-, natur- og friluftsområde.

Gnr./bnr. 60/8 har ca. 29,9 dekar fulldyrket jord, 20 dekar innmarksbeite, 23,6 dekar med 
skog, 662,7 dekar med annet areal.  Eiendommen har 1 bolighus oppført i 1980 i god stand, 
som nå søkes fradelt. Det er ikke driftsbygning på bruket. Bruket har en andel i et sameie på 
ca. 338 dekar med utmark. Gnr./bnr. 60/1,3, 5, 8, 12, 16, 18, 23, 25, 26, 44, 53, 67 og 321 
eier i dette sameiet. 

Gnr./bnr. 60/8 er hovedsakelig avsatt til LNF formål. Resten av eiendommen er avsatt til 
andre formål:  ca. 4,8 dekar boligområde, ca. 5,4 dekar annet byggeområde og ca. 39 dekar 
båndlagt etter friluftsloven. 
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Det søkes ikke produksjonstilskudd i jordbruket. Jordbruksarealet blir leid bort til Jan Harald 
Salvesen. 

Ole Tom Dirdal og kona Ragnhild Helland eier driftsenheten gnr./bnr. 60/5, 60/163, 60/375 
og 60/612 i Eigersund.  De overtok driftsenheten i 1989. Driftsenheten har ca. 14,1 dekar 
med fulldyrket jord, 31,4 dekar med innmarksbeite, 1,0 dekar med skog og 14,7 dekar med 
annet areal. Bruket er med i ovennevnte sameie på ca. 338 dekar. Bruket er også med i et 
sameie på ca. 67 dekar med gnr./bnr. 60/67, et sameie på ca. 12 dekar med gnr./bnr. 60/67 
og et sameie på ca. 4 dekar sammen med gnr./bnr. 60/1, 3 og 67.  Kurt Helland forpakter 
driftsenheten  gnr./bnr. 60/5, 60/163, 60/375 og 60/612 i Eigersund.  Han har en drift med ca. 
50 vinterfôra sau. Det er en forholdsvis ny driftsbygning på bruket med plass til 60 vinterfôra 
sauer.  Det er også en eldre nyrenovert driftsbygning på bruket. Driftsenheten har maskiner 
og redskaper til å opprettholde en fornuftig drift. 

Gnr./bnr. 60/8 grenser ikke inntil gnr./bnr. 60/5, 60/163, 60/375 og 60/612 i Eigersund. Det er 
likevel kort avstand mellom brukene, ca. 100 meter. Begge bruk eier også i sameiet på ca. 
338  dekar. 

Planteknisk utvalg anbefalte fradeling av om søkt parsell i sak 108/13 på møte 14.05.2013. 

Fylkesmannen har i brev av 25.06.2013 ingen innvendinger til omsøkt deling med vilkår om 
at resteiendommen blir solgt som tilleggsjord til nabobruk. 

Saksbehandlers vurderinger:
Tilleggsjorda skal overtas av et annet bruk i nærområdet og nyttes til landbruk i tråd med 
kommuneplanens arealdel. Det gir en brukbar bruksrasjonalisering og regnes som 
samfunnsinteresser av stor vekt. Ulemper for landbruket ved å få en fradelt parsell i 
landbruksområdet vektlegges ikke så sterkt når en oppnår en grei bruksrasjonalisering.
Fylkesmannen har heller ingen innvendinger til søknaden. En anbefaler at det gis tillatelse til 
deling som omsøkt.  

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.
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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 av saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune.

~ o ~

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

parsell på ca. 1,1 dekar fra  gnr./bnr. 60/8 i Eigersund kommune.  

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknaden om 
fradeling av en parsell på  ca. 1,1 dekar  fra gnr./bnr. 60/8 i Eigersund. 

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

279577
Søknad om fradeling av parsell med bolig hvor resten av eiendommen selges som 
tilleggsjord til nabobruk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel -  gnr./bnr.  
60/8 - Ruth Mikalsens dødsbo  v/Helen Kvia

276473 Søknad om deling gnr. 60 bnr. 8  - Hellviksveien 5
276474 Oversendelsesbrev
276475 Gjenpart av nabovarsel
279560 Oversendelse av kartskisse gnr. 60 bnr. 8
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279561 Fradeling gnr 60 bnr 8.pdf
280171 Kart

290302
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av bolig og 
1,1 dekar tomt på gnr 60/8  i forbindelse med salg av tilleggsjord i Eigersund 
kommune

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 18.03.2013 EiendomsMegler 1
Søknad om deling gnr. 60 bnr. 8  - Hellviksveien 
5

3 I 18.04.2013 Ole Tom Dirdal Oversendelse av kartskisse gnr. 60 bnr. 8
4 X 28.04.2013 Kart

6 U 22.05.2013

Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Rogaland 
Fylkeskommune

Særutskrift: Søknad om fradeling av parsell med 
bolig hvor resten av eiendommen selges som 
tilleggsjord til nabobruk - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel -  gnr./bnr.  60/8 -
Ruth Mikalsens dødsbo  v/Helen Kvia

5 U 22.05.2013
Eiendomsmegler 1 
v/Egil Reed

Særutskrift: Søknad om fradeling av parsell med 
bolig hvor resten av eiendommen selges som 
tilleggsjord til nabobruk - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel -  gnr./bnr.  60/8 -
Ruth Mikalsens dødsbo  v/Helen Kvia

7 I 25.06.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for fradeling av bolig og 1,1 
dekar tomt på gnr 60/8  i forbindelse med salg av 
tilleggsjord i Eigersund kommune

Parter i saken:
            

Eiendomsmegler 1 
v/Egil Reed

Nesgården, pb. 190 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 28.04.2013
Arkiv: :GBR-60/8, FA-
V61
Arkivsaksnr.:
13/704
Journalpostløpenr.:
13/11930

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
108/13 Planteknisk utvalg 14.05.2013

Søknad om fradeling av parsell med bolig hvor resten av 
eiendommen selges som tilleggsjord til nabobruk -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel -  gnr./bnr.  
60/8 - Ruth Mikalsens dødsbo  v/Helen Kvia 
  
Sammendrag:
Eiendomsmegler 1 ved Egil Reed søker på vegne av Ruth Mikalsens dødsbo v/Helen Kvia 
om fradeling av en parsell med bolighus på ca. 1,1 dekar fra gnr./bnr. 60/8 i Eigersund 
kommune til boligformål.  Parsellen skal overtas av Ole Tom Dirdal og Ragnhild Helland.  
Resten av landbrukseiendommen skal selges til Ole Tom Dirdal og Ragnhild Helland som 
eier driftsenheten gnr./bnr. 60/5, 60/163, 60/375 og 60/612  i Eigersund.  Omsøkt areal 
består av annet areal og ligger i et landbruks-, natur- og friluftsområde.

Saksgang:
Planteknisk utvalg  har myndighet til å avslå søknaden om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Stiller Planteknisk utvalg seg positiv til å gi dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel til fradeling av en parsell med 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 Ruth Mikalsens dødsbø v/Helen Kvia om 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell med bolighus fra 
gnr. /bnr. 60/8 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger tungtveiende grunner 
for å kunne anbefale dispensasjon for fradeling av en parsell med bolig på ca. 1,1 dekar. 
Hensynene bak kommuneplanen blir ikke  ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å gi 
dispensasjon er større enn ulempene. Det settes som vilkår for å gi dispensasjon at 
resten av eiendommen blir solgt som tilleggsjord til ett eller flere bruk i nærområdet. 

   Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen

i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 

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

2. Planteknisk utvalg gir etter §12 i jordloven Ruth Mikalsens dødsbo v/Helen Kvia tillatelse 
til fradeling av en parsell med bolig på ca. 1,1 dekar til boligformål fra gnr./bnr. 60/8 i 
Eigersund. Det settes som vilkår at resten av eiendommen blir solgt som tilleggsjord til 
ett eller flere bruk i nærområdet.
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14.05.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-108/13 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ruth Mikalsens dødsbø v/Helen Kvia om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell med bolighus fra 
gnr. /bnr. 60/8 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger tungtveiende grunner 
for å kunne anbefale dispensasjon for fradeling av en parsell med bolig på ca. 1,1 dekar. 
Hensynene bak kommuneplanen blir ikke  ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å gi 
dispensasjon er større enn ulempene. Det settes som vilkår for å gi dispensasjon at 
resten av eiendommen blir solgt som tilleggsjord til ett eller flere bruk i nærområdet. 

   Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen

i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 

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

2. Planteknisk utvalg gir etter §12 i jordloven Ruth Mikalsens dødsbo v/Helen Kvia tillatelse 
til fradeling av en parsell med bolig på ca. 1,1 dekar til boligformål fra gnr./bnr. 60/8 i 
Eigersund. Det settes som vilkår at resten av eiendommen blir solgt som tilleggsjord til 
ett eller flere bruk i nærområdet.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Eiendomsmegler 1 ved Egil Reed søker på vegne av Ruth Mikalsens dødsbo v/Helen Kvia 
om fradeling av en parsell med bolighus på ca. 1,1 dekar fra gnr./bnr. 60/8 i Eigersund 
kommune til boligformål.  Parsellen skal selges til Ole Tom Dirdal og Ragnhild Helland. 
Resten av landbrukseiendommen skal selges til Ole Tom Dirdal og Ragnhild Helland som 
eier gnr./bnr. 60/5, 60/163, 60/375 og 60/612  i Eigersund.  Omsøkt areal består av bolighus 
og annet areal og ligger i landbruks-, natur- og friluftsområde.

Gnr./bnr. 60/8 har ca. 29,9 dekar fulldyrket jord, 20 dekar innmarksbeite, 23,6 dekar med 
skog, 662,7 dekar med annet areal.  Eiendommen har 1 bolighus oppført i 1980 i god stand, 
som nå søkes fradelt. Det er ikke driftsbygning på bruket. Bruket har en andel i et sameie på 
ca. 338 dekar med utmark. Gnr./bnr. 60/1,3, 5, 8, 12, 16, 18, 23, 25, 26, 44, 53, 67 og 321 
eier i dette sameiet. 

Det søkes ikke produksjonstilskudd i jordbruket. Jordbruksarealet blir leid bort til Jan Harald 
Salvesen. 
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Ole Tom Dirdal og kona Ragnhild Helland eier driftsenheten gnr./bnr. 60/5, 60/163, 60/375 
og 60/612 i Eigersund.  De overtok driftsenheten i 1989. Driftsenheten har ca. 14,1 dekar 
med fulldyrket jord, 31,4 dekar med innmarksbeite, 1,0 dekar med skog og 14,7 dekar med 
annet areal. Bruket er med i ovennevnte sameie på ca. 338 dekar. Bruket er også med i et 
sameie på ca. 67 dekar med gnr./bnr. 60/67, et sameie på ca. 12 dekar med gnr./bnr. 60/67 
og et sameie på ca. 4 dekar sammen med gnr./bnr. 60/1, 3 og 67.  Kurt Helland forpakter
driftsenheten  gnr./bnr. 60/5, 60/163, 60/375 og 60/612 i Eigersund.  Han har en drift med ca. 
50 vinterfôra sau. Det er en forholdsvis ny driftsbygning på bruket med plass til 60 vinterfôra 
sauer.  Det er også en eldre nyrenovert driftsbygning på bruket. Driftsenheten har maskiner 
og redskaper til å opprettholde en fornuftig drift. 

Gnr./bnr. 60/8 grenser ikke inntil gnr./bnr. 60/5, 60/163, 60/375 og 60/612 i Eigersund. Det er 
likevel kort avstand mellom brukene, ca. 100 meter. Begge bruk eier også i sameiet på ca. 
338  dekar. 

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

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

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

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

Med hensyn til den avkastning eiendommen kan gi er det ikke forsvarlig å dele fra omsøkt 
areal.  Bolighuset på gården regnes for å være en viktig ressurs.  

Dersom det oppnås en god bruksrasjonalisering gjennom delingen, kan dette anses som en 
samfunnsinteresse av stor vekt slik at delingssamtykke kan gis på dette grunnlag.

Det er ingen ideell løsning at gården selges til et bruk hvor eierne ikke driver selv. 
Det er imidlertid selvstendig drift på bruket. Bruket forpaktes vekk til Kurt Helland som har ca. 
50 vinterfôra sau på bruket. 

Det oppnås ikke en ideell bruksrasjonalisering i denne saken. Brukene grenser ikke inntil 
hverandre.  Det er likevel kun ca. 100 meter mellom eiendommen målt langs vei. 

Det ligger således greit til rette for at eiendommen gnr./bnr. 60/8 legges som tilleggsjord til 
gnr./bnr. 60/5, 60/163, 60/375 og 60/612 i Eigersund.  
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Etter en samlet vurdering med hensyn på jordlovens §12 vil en anbefale å gi tillatelse 
fradeling av omsøkt parsell, med vilkår om at resten av eiendommen  legges som 
tilleggsareal til ett eller flere nabobruk.     

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

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

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

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

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

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

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

Naturfakta: 
Det er ikke registrert noen prioriterte naturtyper 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 av saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune.
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~ o ~

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

parsell på ca. 1,1 dekar fra  gnr./bnr. 60/8 i Eigersund kommune.  

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknaden om 
fradeling av en parsell på  ca. 1,1 dekar  fra gnr./bnr. 60/8 i Eigersund. 

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
276473 Søknad om deling gnr. 60 bnr. 8  - Hellviksveien 5
276474 Oversendelsesbrev
276475 Gjenpart av nabovarsel
279560 Oversendelse av kartskisse gnr. 60 bnr. 8
279561 Fradeling gnr 60 bnr 8.pdf
280171 Kart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 18.03.2013 EiendomsMegler 1
Søknad om deling gnr. 60 bnr. 8  - Hellviksveien 
5

3 I 18.04.2013 Ole Tom Dirdal Oversendelse av kartskisse gnr. 60 bnr. 8
4 X 28.04.2013 Kart

Parter i saken:
            

Eiendomsmegler 1 
v/Egil Reed

Nesgården, pb. 190 4370 EGERSUND
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________________________________________________________________ 

Fra:  Steinar Nordvoll 
Sendt: 23.04.2013 
Til:  Marit Rødland Egeland 
Kopi: 

Emne: VS: delingssak - Ruth Mikalsens dødsbo 
________________________________________________________________ 

 Hei

Denne må legges inn i saken.

Mvh
Steinar

  _____  

Fra: Ole Tom Dirdal [mailto:ole.tom.dirdal@dabb.no] 
Sendt: 18. april 2013 17:28
Til: Steinar Nordvoll
Emne: Re: delingssak - Ruth Mikalsens dødsbo

Beklager, her er kartskisse.  +- 1,1 mål vil bli arealet på tomten.

mvh Ole Tom Dirdal

From: Steinar Nordvoll <mailto:steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no>

Sent: Thursday, April 18, 2013 2:26 PM

To: <mailto:ole.tom.dirdal@dabb.no> ; <mailto:egil.reed@em1.no>

Subject: delingssak - Ruth Mikalsens dødsbo

Hei

Viser til delingssak og delingsskjema fra Helen Kvia som representerer Ruth Mikalsens dødsbo. 
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Det er ikke oppført antall dekar som skal fradeles og det følger ikke med kart, selv om det står : 
se vedlagte kartskisse.  

Kan dere sende meg et kart som viser hva som skal fradeles. 

Mvh
Steinar 
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet 

Sendt: 25.06.2013 
Til:  Til registrering (arkivet) 
Kopi: 
Emne: VS: Fråsegn - søknad om dispensasjon frå kommuneplanen for fradeling av bustad og 1,1 dekar 
tomt på gnr 60/8  i samband med sal av tilleggsjord i Eigersund kommune 
________________________________________________________________ 

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: fmrodha@fylkesmannen.no [mailto:fmrodha@fylkesmannen.no] 
Sendt: 25. juni 2013 13:01
Til: Sentralbordet
Emne: Fråsegn - søknad om dispensasjon frå kommuneplanen for fradeling av bustad og 1,1 dekar tomt 
på gnr 60/8 i samband med sal av tilleggsjord i Eigersund kommune

Eigersund kommune
Teknisk avdeling
postboks 580
4379 Egersund
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Stavanger, 25.06.13

Vår ref: 08/1400

Deres ref: 13/14636

Vi syner til dispensasjon på høyring motteke av oss 29.05.13. 

Ved ny plan- og bygningslov, som tok til å gjelde 01.07.09, kom ei innskjerping i reglane om 
dispensasjon. Det er ikkje berre nok at omsynet bak føresegna det vert dispensert frå, eller 
omsyna i føremålsføresegna i lova, ikkje vert vesentleg tilsidesett. I tillegg må fordelane ved å gi 
dispensasjon, etter ei samla vurdering, vere klart større enn ulempene. I følgje Ot.prp. nr. 32 
(2007- 2008) inneber det at det normalt ikkje vil vere høve til å gi dispensasjon, når omsyna bak 
føresegna det vert søkt dispensasjon frå framleis gjer seg gjeldande med styrke.

Fylkesmannen legg til grunn kommunen si plan- og landbruksfaglege vurdering av saka. Vi er 
open for at kommunen vurderar dispensasjon for frådeling av omsøkte bustad med 1,1 dekar 
tomt. Vilkår for dette er at eigedommen ellers blir seld som tilleggsjord til nabobruk.

Vi gjer merksam på at vi, som uttaleinstans, skal ha kommunen sitt vedtak tilsendt straks det er 
gjort.

Vennlig hilsen

FYLKESMANNEN I ROGALAND

Dagfinn Hatløy
seniorrådgiver
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 28.08.2013
Arkiv: :GBR-60/8, GBR-
60/555, GBR-60/562, 
FA-V62, TI-&18
Arkivsaksnr.:
13/705
Journalpostløpenr.:
13/23024

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
199/13 Planteknisk utvalg 24.09.2013

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen 
gnr. 60 bnr. 8, 555, 562 som tilleggsjord - Ole Tom Dirdal og 
Ragnhild Helland
  

Sammendrag:
Ole Tom Dirdal og Ragnhild Helland søker om konsesjon for overtakelse av eiendommene 
gnr./bnr. 60/8, 60/555 og 60/562 i Eigersund som tilleggsjord for kr. 4.700.000 til sitt bruk 
gnr./bnr. 60/5, 60/163, 60/375 og 60/612  i Eigersund. Selger er Ruth Mikalsens dødsbo 
v/Helen Kvia. Gnr./bnr. 60/555 og 60/562 er avsatt til annet enn LNF-område. Det er ikke 
nødvendig å søke om konsesjon til overtakelse av disse eiendommene. 

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Ole Tom Dirdal og 
Ragnhild Helland konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 60/8 i Eigersund.  

Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven: 
Gnr./bnr. 60/8  skal legges til og drives sammen med gnr./bnr. gnr./bnr. 60/5, 60/163, 60/375 
og 60/612  i Eigersund som en driftsenhet og drives på en landbruksmessig forsvarlig måte.   

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ole Tom Dirdal og Ragnhild Helland søker om konsesjon for overtakelse av eiendommene 
gnr./bnr. 60/8, 60/555 og 60/562 i Eigersund som tilleggsjord for kr. 4.700.000 til sitt bruk 
gnr./bnr. 60/5, 60/163, 60/375 og 60/612  i Eigersund. Selger er Ruth Mikalsens dødsbo 
v/Helen Kvia. Gnr./bnr. 60/555 og 60/562 er avsatt til annet enn LNF-område. Det er ikke 
nødvendig å søke om konsesjon til overtakelse av disse eiendommene. 

Gnr./bnr. 60/8 har ca. 29,9 dekar fulldyrket jord, 20 dekar innmarksbeite, 23,6 dekar med 
skog og  662,7 dekar med annet areal.  Det er ikke driftsbygning på bruket. Eiendommens 
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bolighus er nå tillat fradelt med en tomt på ca. 1,1 dekar. Bruket har en andel i et sameie på 
ca. 338 dekar med utmark. Gnr./bnr. 60/1,3, 5, 8, 12, 16, 18, 23, 25, 26, 44, 53, 67 og 321 
eier i dette sameiet. 

Gnr./bnr. 60/8 er hovedsakelig avsatt til LNF formål. Resten av eiendommen er avsatt til 
andre formål:  ca. 4,8 dekar boligområde, ca. 5,4 dekar annet byggeområde og ca. 39 dekar 
båndlagt etter friluftsloven. 

Gnr./bnr. 60/555  er på ca. 107 m2 og er avsatt til annet byggeområde. 

Gnr./bnr. 60/562 er på ca. 803 m2 og er avsatt til bygning med særskilt allmennyttig formål. 

Ole Tom Dirdal og Ragnhild Helland søker ikke produksjonstilskudd i jordbruket. 
Jordbruksarealet blir leid bort til Jan Harald Salvesen. 

Ole Tom Dirdal og kona Ragnhild Helland eier driftsenheten gnr./bnr. 60/5, 60/163, 60/375 
og 60/612 i Eigersund.  De overtok driftsenheten i 1989. Driftsenheten har ca. 14,1 dekar 
med fulldyrket jord, 31,4 dekar med innmarksbeite, 1,0 dekar med skog og 14,7 dekar med 
annet areal. Bruket er med i ovennevnte sameie på ca. 338 dekar. Bruket er også med i et 
sameie på ca. 67 dekar med gnr./bnr. 60/67, et sameie på ca. 12 dekar med gnr./bnr. 60/67 
og et sameie på ca. 4 dekar sammen med gnr./bnr. 60/1, 3 og 67.  Kurt Helland forpakter 
driftsenheten  gnr./bnr. 60/5, 60/163, 60/375 og 60/612 i Eigersund.  Han har en drift med ca. 
50 vinterfôra sau. Det er en forholdsvis ny driftsbygning på bruket med plass til 60 vinterfôra 
sauer.  Det er også en eldre nyrenovert driftsbygning på bruket. Driftsenheten har maskiner 
og redskaper til å opprettholde en fornuftig drift. 

Gnr./bnr. 60/8 grenser ikke inntil gnr./bnr. 60/5, 60/163, 60/375 og 60/612 i Eigersund. Det er 
likevel kort avstand mellom brukene, ca. 100 meter. Begge bruk eier også i sameiet på ca. 
338  dekar. 

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

Utredningen av saken må i utgangspunktet ha som mål å avklare om konsesjonssøkers 
formål med ervervet gir de mest gagnlige eier- og bruksforhold for samfunnet. Søkeren og 
hans formål med ervervet er utgangspunkt for vurderingen, og avgjørelsen av 
konsesjonsspørsmålet må derfor knyttes til dette. Formålet med ervervet er å drive 
konsesjonseiendommen med tradisjonelt jordbruk som tilleggsjord til egen eiendom gnr./bnr. 
86/1 og 87/1. 

Det er ingen ideell løsning at gården selges til et bruk hvor eierne selv ikke driver, men det er 
likevel selvstendig drift på bruket.  

Kjøpet gir brukbar bruksrasjonalisering. Brukene grenser ikke inntil hverandre, men det er 
kort avstand mellom brukene. 

En kjenner ikke til at naboer er interessert i tilleggsjord. Gården har blitt solgt på det åpne 
markedet. 
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I forbindelse med verdisetting av landbrukseiendom skal landbruksmyndighetene vurdere om 
prisen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling på fast eiendom - jfr. § 9 
i konsesjonsloven. Fastsetting av høyeste pris som kan godkjennes ved søknad om 
konsesjon bestemmes av bruksverdien for landbruksarealene og nedskrevet kostnadsverdi 
for bygningene med evt. fradrag for retter som hviler på bygningene. 

Ole Tom Dirdal og Ragnhild Helland skal kjøpe eiendommene gnr./bnr. 60/8, 60/555 og 
60/562 i Eigersund som tilleggsjord for kr. 4.700.000 til sitt bruk gnr./bnr. 60/5, 60/163, 
60/375 og 60/612  i Eigersund. I prisen og taksten fra Asbjørn Tjellesvik inngår altså 
bolighuset som nå er tillatt fradelt og eiendommene gnr./bnr. 60/562 og 60/555 som kan 
overtas konsesjonsfritt. Områder som er avsatt til annet formål enn LNF-områder på gnr./bnr. 
60/8 inngår også i prisen. Å foreta en prisvurdering av hele gnr./bnr. 60/8 finner en ikke 
hensiktsmessig. En har ingen innvendinger til takseringen av jordbruksarealene og 
skogbruksarealene på gnr./bnr. 60/8. En finner at kjøpesummen er forsvarlig i henhold til § 9 
i konsesjonsloven. 

Etter en samlet vurdering anbefaler en å gi konsesjon.  

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg avslår etter konsesjonsloven av 28. november 2003 søknad fra Ole Tom 
Dirdal og Ragnhild Helland om konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 
60/8 i Eigersund som tilleggsjord.  Dette med følgende begrunnelse: Kjøpet gir en for dårlig 
landbruksmessig løsning.  

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
276231 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 60 bnr. 8
276232 Diverse vedlegg
276238 Kjøpekontrakt
276239 Landbrukstakst

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 15.03.2013 Helen Kvia
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
gnr. 60 bnr. 8

2 I 15.03.2013 Helen Kvia Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
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gnr. 60 bnr. 8

Parter i saken:
            

Eiendomsmegler 1 
v/Egil Reed

Pb. 190 4379 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.08.2013
Arkiv: :GBR-2/70, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
13/1104
Journalpostløpenr.:
13/22281

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Alf Bjarne Time
Rådgiver
51 46 80 00
  

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
200/13 Planteknisk utvalg 24.09.2013

Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg 
fritidsbolig gnr. 2 bnr.70 - Anne Grethe Aven, Seksarvik
  

Sammendrag:
Eigersund kommune mottok den 24.05.2013 søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg 
fritidsbolig på gnr. 2, bnr. 70. Tiltakshaver Anne Grethe Aven.

Eksisterende fritidsbolig har en størrelse på 77 m2 BYA. Omsøkt tilbygg har en størrelse på 
29 m2 BYA.

Gnr. 2, bnr. 70 ligger i område som hører inn under reguleringsplan for Seksarvik. Omsøkt 
tiltak vil kreve dispensasjon i fra § 2.2 i gjeldene reguleringsplan. Tiltakshaver søker om 
dispensasjon i fra reguleringsplanens bestemmelse om maksimalstørrelse på 75 m2 BRA.

Rådmannen kan ikke se at de krav som plan- og bygningslova § 19-2 setter for å kunne gi 
dispensasjon fra lova er oppfylt i søknad mottatt 24.05.2013. Omsøkt tilbygg er i strid med 
reguleringsplanens bestemmelse om maksimal størrelse.

Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å gi avslag på søknad om tilbygg fritidsbolig.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 26.08.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Anne Grethe Aven om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg fritidsbolig på eiendommen gnr. 2, bnr. 70, og reguleringsplan for 
Seksarvik vedtatt i 2012. Planteknisk utvalg finner etter en konkret vurdering å avslå 
søknaden.

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 
blir ”vesentlig tilsidesatt” og at fordelene ikke er ”klart større” enn ulempene ved å gi 
dispensasjon. Det er særlig lagt vekt på prinsippet om likebehandling, dersom det blir gitt 
tillatelse til omsøkt tiltak, må det gis tillatelse til andre søknader om maksimalstørrelse for 
fritidseiendommer. I tillegg er det lagt vekt på at reguleringsplanen er ny.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Seksarvik, kommuneplanens arealdel 
og plan- og bygningslovens § 11-6, 20-1 og 19-2.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:
Eigersund kommune mottok den 24.05.2013 søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til 
fritidsbolig på gnr. 2, bnr. 70. Området ligger i område som hører inn under
Reguleringsbestemmelser for: Detaljregulering for Fritidsbebyggelse m.m – gnr. 2, bnr. 22, 
55, 56 og 65 m.fl. – Seksarvik. Saksbehandler vil i denne saken omtale denne plan for:
reguleringsplan for Seksarvik. 

Eiendommen gnr. 2, bnr. 70 er på 1957 m2. Samlet bruksareal for både eksisterende 
fritidsbolig og tilbygg vil bli på 106 m2 ifølge tiltakshaver. I henhold til Eigersund kommune 
sine opplysninger, er eksisterende fritidsbolig på 77 m2 bruksareal. Mottatt tegning viser at 
omsøkt tilbygg vil bli bod og stue/lekerom.

Tiltakshaver viser i sin dispensasjonssøknad at de i utgangspunktet ønsket å bygge et 
anneks, men at dem ble anbefalt av saksbehandler i Eigersund kommune å heller vurdere et 
tilbygg til fritidsbolig.

Jamfør § 2.2 i reguleringsplan for Seksarvik er maksimal tillatt størrelse for fritidsboliger sett 
til 75 m2 BRA.

2.2 Fritidsbebyggelse-frittliggende FF1-FF10

FF1 og FF10.
Det tillates oppført en fritidsbolig innenfor avsatt byggegrenser som vist på plankartet.
Mindre endringer av plasseringen kan godkjennes av kommunen. Maks tillatt bruksareal er 
75 m2 BRA inkludert boder. Fritidsboligene skal ha saltak med takvinkel mellom 27 grader 
og 37 grader og maksimal tillatt mønehøyde settes til 5,5 meter målt over topp grunnmur. 
Grunnmurshøyden skal ikke overstige 1,0 m.
Taktekkingen skal være skifer eller rød takstein, men kommunen kan dispensere fra dette.

Mottatt søknad vil kreve dispensasjon i fra § 2.2 i reguleringsplanen for Seksarvik, fordi 
omsøkt tilbygg vil medføre at fritidsbolig blir større enn 75 m2 BRA. Tiltakshaver søker om 
dispensasjon fra bestemmelser i gjeldene reguleringsplan.

Saksbehandlers vurderinger:
Kommunen har anledning til å gi dispensasjon i byggesaker i fra bestemmelser i 
reguleringsplaner. Rådmannen vil vise til § 19-1.Søknad om dispensasjon

Dispensasjon krever grunngitt søknad.

§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller 
i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

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

Rådmannen sin vurdering av dispensasjonssøknad mottatt 24.05.2013, er at den ikke 
oppfyller de krav som plan- og bygningsloven § 19-2 setter for å kunne gi dispensasjon.

Tiltakshaver oppgir behov for utvidelse av fritidsbolig på grunn av økning i tallet i 
familiemedlemmer. Rådmannen mener at eksisterende fritidsbolig burde være stort nok for 
en familie.

Rådmannen mener at tiltakshaver ikke vil bli utsatt for forskjellsbehandling ved avslag på 
byggesøknad selv om tiltakshaver viser til at nabo på gnr. 2, bnr. 66 har en større bygning 
enn omsøkt tiltak. 

I vedtak datert 11.03.1997 ble det gitt tillatelse til oppføring av fritidsbolig på gnr. 2, bnr. 66. 
Det ble gitt dispensasjon i fra reguleringsplan for Seksarvik (vedtatt 1993) for oppføring av 
takoppbygg med et bruksareal på 17 m2. Reguleringsplanen fastsetter bestemmelser om 
fritidsbygninger på 1 etasje. Bruksareal på fritidsbolig på gnr. 2, bnr. 66 er på 113 m2.

Rådmannen gjør oppmerksom på at reguleringsplan for Seksarvik ble vedtatt den 
18.06.2012, og sist revidert 16.04.2013. Rådmannen mener det vil være feil å vise til 
byggetillatelser som ble gjort før gjeldene reguleringsplan ble vedtatt.

Rådmannen gjør oppmerksom på at det i tilsvarende søknader om dispensasjon fra 
reguleringsplan har planteknisk utvalg gitt avslag på søknad om tilbygg. I sak 085/13 datert 
30.04.2013 ble det gitt avslag på søknad om byggetillatelse for et tilbygg fritidsbolig med 
samlet størrelse på fritidsbolig på 79 m2 bebygd areal.

Tiltakshaver viser i mottatt dispensasjonssøknad til at fritidsbolig ligger skjermet i terrenget, 
og at den ikke kan ses i fra havet, og at omsøkt tilbygg vil tilføre positive estetiske uttrykk til 
fritidsbolig og nærområde. Tiltakshaver viser også til at omsøkt tilbygg ikke vil medføre 
uheldige virkninger overfor naboer, og at eiendom på gnr. 2, bnr. 70 er relativt stor.

Rådmannen mener at selv om søknad om tilbygg fritidsbolig på gnr. 2, bnr. 70 ikke har 
direkte negative konsekvenser overfor naboer, bør det gis avslag på byggesøknad. Dette 
fordi mottatt dispensasjonsøknad ikke oppfyller de krav som plan- og bygningsloven § 19-2 
setter for å kunne gi dispensasjon.

For rådmannen er det et viktig prinsipp at bestemmelser i reguleringsplaner skal gjelde likt 
for alle. Dersom det blir gitt tillatelse til omsøkt tilbygg, må også andre få tilsvarende 
dispensasjon fra maksimal størrelse på fritidsboliger

Rådmannen kan ikke se at de krav som plan- og bygningsloven § 19-2 setter for å kunne gi 
dispensasjon i fra bestemmelser er oppfylt i søknad om dispensasjon mottatt 24.05.2013.
Rådmannen kan ikke se at det i dette tilfellet vil fordelene ved å gi dispensasjon fra lova 
være klart større enn ulempene.

Rådmannen mener tvert imot at det vil være en fordel for bomiljøet at fritidseiendommene i 
området ikke er store og dominerende, og at en størrelse på 75 m2 bruksareal bør være stort 
nok.

Konklusjon:
Med henvisning til saksframstillingen, mener rådmannen at Planteknisk utvalg avslår 
søknaden.
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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 fra Anne Grethe Aven om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg fritidsbolig på eiendommen gnr. 2, bnr. 70, og reguleringsplan for 
Seksarvik vedtatt i 2012. Planteknisk utvalg finner etter en konkret vurdering å godkjenne 
søknaden.

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 
ikke blir ”vesentlig tilsidesatt” og at fordelene er ”klart større” enn ulempene ved å gi 
dispensasjon. Det er særlig lagt vekt på at ingen av naboene har merknader til omsøkt tiltak, 
og at en ikke kan se at tiltaket vil virke sjenerende overfor nabolaget. I tillegg er det lagt vekt 
på naboeiendommen gnr 2, bnr. 70 er eksisterende fritidsbolig større enn fritidsbolig på gnr. 
2, bnr. 70 omsøkt tilbygg inkludert.

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

~ o

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
285693 Begrunnelse dispensasjon
285695 Situasjonskart
285696 nåværende plantegning
285697 Tegning - Plan
285698 Tegning - Fasader
285699 Tegning - Fasader m/mål
297372 Utsnitt reguleringsplan
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 22.05.2013 Anne Grethe Aven
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, 
oppføring av bod/lekerom gnr. 2 bnr.70, 
Seksarvik

2 U 10.07.2013 Anne Grethe Aven
Mottatt søknad om tilbygg gnr. 2 bnr.70 - Anne 
Grethe Aven, Seksarvik

4 X 26.08.2013 Utsnitt fra reguleringskart

Parter i saken:
            
TIL Anne Grethe Aven Nesbu Alle 62 4052 RØYNEBERG
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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
201/13 Planteknisk utvalg 24.09.2013

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 
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vil vesentlig tilsidesette de hensyn som ligger bak plankravet i kommuneplanens arealdel. 
Planteknisk utvalg kan dermed ikke anbefale dispensasjon.

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

27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Møtebehandling:
”Saken utsettes for befaring.”

Votering utsettelsesforslag:
Hetland Erviks forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-180/13 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.

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:
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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. 

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.
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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
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.
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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.

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 
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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.

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.
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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
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
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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
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________________________________________________________________ 

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

Side 430 av 707



Side 431 av 707



Side 432 av 707



Side 433 av 707



Side 434 av 707



Side 435 av 707



Side 436 av 707



Side 437 av 707



Side 438 av 707



Side 439 av 707



Side 440 av 707



Side 441 av 707



Side 442 av 707



Side 443 av 707



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
202/13 Planteknisk utvalg 24.09.2013

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.
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27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
MAY H. HETLAND ERVIK (FRP) foreslo slikt utsettelsesforslag:

”Saken utsettes for befaring.”

Votering utsettelsesforslag:
Enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-187/13 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
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.
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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.

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”. 
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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.

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.
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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

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:
            

Side 448 av 707



6

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 466 av 707



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
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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: 23.08.2013
Arkiv: :GBR-62/41, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
13/844
Journalpostløpenr.:
13/22123

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
203/13 Planteknisk utvalg 24.09.2013

Klage - Fritidsbolig gnr. 62 bnr. 41 - Ahmet Selcuk Kara, 
Rødlandsveien 90 - Rødland hyttefelt
  

Sammendrag:
Det ble den 29.04.13 fattet administrativt vedtak som sak BMD 184/13, om tillatelse til 
oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 62 bnr. 41. Naboer ble varslet og det forelå ikke 
nabomerknader.

Nabo Lena Syversen sendte den 08.07.13 klage på tillatelse til oppføring av fritidsbolig på 
eiendommen gnr. 62 bnr. 41. Syversen er eier av naboeiendommen gnr. 62 bnr. 40, som 
ligger nord for eiendommen til Kara.

Syversen klager på tillatelsen, da hun ikke ble forelagt tegninger da hun ble varslet om 
tiltaket. Hun klager over at terrenget er hevet, slik at hun mister mye av utsikten fra 
fritidsboligen sin. 

Kara har i skriv datert 06.08.13 kommet med et tilsvar på Syversens klage. Kara opplyser om 
at han er ferdig med å planere terrenget, og ønsker å beholde plassering og terrenghøyden 
på sin fritidsbolig. Han opplyser om at han ikke viste Syversens tegningene av fritidsboligen, 
men at Syversen heller ikke spurte etter disse. Kara har den 14.08.13 lagt ved 
dokumentasjon som viser at fundament til fritidsbolig er planert i samsvar med tillatelsen.

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

Rådmannens forslag til vedtak 23.08.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Lena Syversen i sak BMD 184/13, og har etter 
en samlet vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge ettersom klagen ikke inneholder 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.

Vedtaket i sak BMD 184/13 opprettholdes.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven §
12-4.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Lena Syversen eier av eiendommen gnr. 62 bnr. 40, har den 08.07.13 kommet med 
følgende klage:

Han som kjøpte tomt 62/40 kom til meg tidlig en morgen da jeg lå og sov, han hadde med
nabovarsel men ikke tegningen på hytten.
Siden jeg ikke var helt våken etter en kveld i godt selskap og tomten er langt nedenfor meg
tenkte jeg ikke helt over hva jeg gjorde.
Tenkte ikke at det kunne bety noe for oss naboer da tomten var så langt nede i terrenget.

Men nå viser det seg at han har fylt opp masse på tomten så han kommer mye høyere i
terrenget, det er sikkert snakk om en 6-10 mtr men er vanskelig å si på øyemål.

Og det vil si at vi ovenfor og naboen vil miste mye av utsikten, og vi er flere som irriterer oss
over det siden det vil ødelegge mye for oss.

Er det noe vi kan gjøre, eller er løpet kjørt og han bare kan bygge slik?
Jeg vet jeg skulle sett tegningen og kunne stoppet det da, men trodde man skulle få 
nabovarsel og tegningen i posten slik at man fikk en sjanse, men han kom som sagt uten 
tegningen.

Har dere noen tegning på tomten hans og høyden på tomt og hva høyden på hytten blir når 
den er ferdig, eller må jeg kontakte han selv?

Ahmet Selcuk Kara har den 06.08.13 kommet med følgende tilsvar til klagen:

Hei,jeg har fått en klaget av Lena Syversen 62/40 tomt 18 hun mener at jeg gått over 
planeringshøyden av terrenget men jeg har samme terrenghøyden som i byggetillatelses 
tegningene.Så ønsker å beholde både plassering og terrenghøyden av min hytten,jeg er nå 
ferdig med planering / grunnarbeidet .Ved signering på nabovarselet glemte jeg dessverre å 
fremlegge tegningene,men hun spurte ikke etter de heller.Beklager dette tegningene er nå 
sent henne.Med andre ord jeg ønsker å opprettholde min plassering/ høyde som i 
byggetillatelse.Arbeidene på tomten er nå stanset inntil videre.Ber om et rask avgjørelse i 
danne sak da øvrige entreprenører står klar til å begynne med sine arbeide.

Le

Lena Syversen har den 13.08.13 kommet med følgende supplerende opplysninger:

Min klage var på at det ikke ble vist tegninger av hytten da nabovarsel ble underskrevet, jeg 
ble vekket tidlig lørdag morgen av at han kom på hytten og ville ha underskrift.
jeg var ikke våken og tenkte ikke helt over hva jeg gjorde etter en sen kveld med hyggelig 
besøk.

Da jeg senere kommer ned og får se at han har fylt opp masse så han nesten er på min 
høyde fikk jeg sjokk, eneste grunnen jeg kjøpte den tomten var at det ikke ville komme noen 
fremfor meg å ødelegge utsikten, jeg hadde ikke kunnet tenkt meg at det skulle bli sånn.
Og derfor vil jeg ha min underskrift gjort ugyldig.

Side 472 av 707



3

De skal vise frem tegningene, og jeg hadde aldri skrevet under hadde jeg sett tegning med 
høyde på hytten.

Hadde han gått ned 3 mtr hadde det kanskje vært greit, men dette ødela alt for meg.
Firmaet hans visste også at han skulle vise tegningene til meg, så jeg er overhodet ikke glad 
for dette, også de andre på siden av meg på feltet mister mye utsikt og er ikke heller 
fornøyde.

Sender med noen bilder, for jeg trodde virkelig at hytten som kom nedenfor ble bygget på 
bakkeplan og ikke ble hevet 10 mtr.

Her står jeg nede på veien til hytten, og jeg til høyre og den røde hytten vil miste utsikten til 
vannet. Her står jeg på terrassen og vil se rett i hytten og ikke vannet, det samme gjelder fra 
stuen inne i hytten. Tomten er det hvite feltet rett frem, bakkeplan ses helt nede til venstre.

Også et bilde tatt nedenfra, tomten er rett frem og min hytte helt oppe til høyre.

Saksbehandlers vurderinger:
Etter forvaltningsloven § 29 er klagefristen på 3 uker fra det tidspunkt underretning om 
vedtaket er kommet frem til vedkommende part. For den som ikke har mottatt underretning 
om vedtaket, løpet fristen fra det tidspunkt en har fått eller burde skaffe seg kjennskap til 
vedtaket. Fristen er fra dette tidspunktet 3 uker.

Nabo har ikke mottatt underretning om vedtaket. Klagen er fremsatt den 08.07.13. 
Spørsmålet kunne da være om det er gått mer enn 3 uker fra det tidspunkt klager burde 
skaffet seg kjennskap til vedtaket, det vil si før den 17.06.13. Nabovarslet er signert den 
17.03.13 og tillatelse gitt den 29.04.13. Ettersom tiltaket er i samsvar med plan- og 
bygningsloven og plan, er omsøkt tiltak en 3-ukerssak. Det foreligger ikke opplysninger om 
når Syversen oppdaget byggearbeidene, og dermed burde skaffet seg kjennskap til vedtaket.

Det legges likevel til grunn at Syversen har klaget innen fristen på 3 måneder, etter 
forvaltningsloven § 29 andre ledd siste setning. Spørsmålet om klage er fremsatt i løpet av 3 
uker etter at Syversen burde skaffet seg kjennskap til vedtaket, kommer ikke på spissen 
ettersom Rådmannen mener at klagen likevel ikke kan gis medhold. 

En lignende sak ble avgjort av Planteknisk utvalg i møte den 28.05.13 som sak PTU 126/13. 
Saken gjaldt en søknad om dispensasjon for oppføring av garasje i 2 etasjer og nærmere 
nabogrensen enn 4 meter. Søker spurte om nabo ville se tegninger, men nabo var heller 
opptatt med å vise frem noen nye klær enn å se på tegninger. Nabo antok at garasjen bare 
var i 1 etasje i samsvar med plan. Planteknisk utvalg vedtok enstemmig at klagen ikke ble 
tatt til følge. 

I likhet med nevnte sak, har nabo ikke blitt forelagt tegninger av tiltaket og likevel signert og 
samtykket på nabovarslet. Forskjellen er at i sak Planteknisk utvalg den 28.05.13, fikk nabo 
spørsmål fra søker om en ville se tegningene. Tiltakshaver Kara kan klandres for å ikke å ha 
fremvist tegninger av tiltaket, men ikke nevneverdig mer enn søker i tidligere klagesak, da 
saken gjaldt dispensasjon og dermed burde gi søker større oppfordring til å vise tegninger. 
Det er likevel nabos ansvar å vite hva en signerer på ved å spørre etter tegninger.

I lignende sak, var garasje allerede oppført da klagen ble mottatt. Her er tiltaket utført ved at 
fundament for fritidsbolig er ferdig planert. Matricula AS har på vegne av Kara fremlagt 
dokumentasjon som viser at terrenget er planert i samsvar med byggetillatelsen. Garasjen 
ville i nevnte sak også ødelegge mye for nabos utsikt.
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Det er i forvaltningsloven § 29 andre ledd siste setning, satt en objektiv klagefrist på 3 
måneder. Tiltakshaver kan dermed ikke være sikker på at vedtaket blir stående før denne 
klagefristen er utløpt. At det har gått lang tid fra tillatelsen til klage er levert, er likevel et 
moment som med styrke taler i tiltakshavers favør.

Det er i den foreliggende klagesaken gått 2 måneder og 9 dager før klage ble innlevert. 
Desto lenger tid det går fra det er gitt tillatelse til klage er innkommet, desto større behov har 
tiltakshaver for å kunne innrette seg etter vedtaket. 

Tiltakshaver har behov for å innrette seg etter tillatelsen. I likhet med sak vedtatt av 
Planteknisk utvalg i møte den 28.05.13, må tiltakshaver kunne innrette seg etter en tillatelse, 
hvor det ikke foreligger nabomerknader og det har gått lengre tid. I klagesak avgjort av 
Planteknisk utvalg i møte den 28.05.13, hadde det gått 1 måned og 18 dager fra tillatelse til 
klage kom inn til kommunen. Tiltakshaver må i foreliggende klagesak regnes for å være i god 
tro, da nabo har signert og samtykket til tiltaket i gjenpart av nabovarslet. Det vil derfor ikke 
være rimelig å kreve det tidligere vedtaket opphevet når det har gått så lang tid, slik at 
fundamentet for fritidsbolig må planeres på nytt på samme måte som tiltakshaver i sak PTU 
126/13 ikke kunne redusere størrelsen på allerede oppført garasje. 

Rådmannen anbefaler at klagesak på oppføring av fritidsbolig blir behandlet likt med tidligere 
behandlet klagesak om tillatelse og dispensasjon for oppføring av garasje i 2 etasjer 
nærmere nabogrensen enn 4 meter. 

Konklusjon:
Rådmannen konkluderer med at det etter en samlet vurdering ikke fremkommer vesentlige 
nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. Klagen bør 
derfor ikke tas til følge. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Lena Syversen i sak BMD 184/13, og har etter 
en samlet vurdering kommet til at klagen tas til følge ettersom klagen inneholder vesentlige 
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nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. Som 
vesentlige nye opplysninger regnes:
1.
2.
3. 

Vedtaket i sak BMD 184/13 oppheves..

Det er klagerett på det nye vedtaket.

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

280159
Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 - oppføring av fritidsbolig gnr. 62 bnr. 41 - Ahmet 
Selcuk Kara, Rødlandsveien 90

279048 Opplysninger gitt i nabovarsel
280366 SKMBT_C45113042911460.pdf
280367 SKMBT_C45113042911470.pdf
292580 VS: Klage på byggesak
295647 Vedrørende klage på byggesak - Rødland hyttefelt
294932 Tilsvar klage gnr. 62 bnr. 41
295648 2013-08-02 17.00.09.jpg
295649 2013-08-02 17.02.20.jpg
295650 2013-08-03 19.26.30.jpg
295646 Høydekart.pdf
296903 Reguleringsplan - plankart.pdf
296902 Reguleringsbestemmelsene.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 17.04.2013 Bygg Engros AS
Ett trinns søknadsbehandling, oppføring av 
fritidsbolig gnr. 62 bnr. 41- Ahmet Selcuk Kara, 
Rødlandsveien 90

2 U 28.04.2013 Bygg Engros AS
Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 - oppføring av 
fritidsbolig gnr. 62 bnr. 41 - Ahmet Selcuk Kara, 
Rødlandsveien 90

4 X 29.04.2013 Godkjente tegninger
3 X 29.04.2013 Godkjent situasjonskart

5 I 05.06.2013 Drømmehytten
Vedrørende endret plassering av fritidsbolig gnr. 
62 bnr. 41

6 U 07.06.2013 Geir Inge Iversen Krever nytt nabovarsel og nye snittegninger

7 I 13.06.2013 Bygg Engros AS
Søknad om endring gnr. 62 bnr. 41 - Ahmet 
Selcuk Kara, Rødlandsveien 90

8 U 24.06.2013 Bygg Engros AS
Godkjenning av ansvarsrett - Fritidsbolig gnr. 62 
bnr. 41 - Ahmet Selcuk Kara, Rødlandsveien 90
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9 I 08.07.2013 Lena Syversen
Klage på byggesak, fritidsbolig gnr. 62 bnr. 41 -
Ahmet Selcuk Kara, Rødlandsveien 90

10 U 25.07.2013 Ahmet Selcuk Kara
Ber om Deres eventuelle tilsvar til klage -
Fritidsbolig gnr. 62 bnr. 41 - Ahmet Selcuk Kara, 
Rødlandsveien 90

11 I 01.08.2013 Geir Inge Iversen Beliggenhet av hytte  gnr. 62 bnr. 40, tomt 18.
12 I 06.08.2013 Mervan Kara Tilsvar klage gnr. 62 bnr. 41
13 U 08.08.2013 Mervan Kara Klage vedr. fritidsbolig gnr. 62 bnr. 41

15 U 13.08.2013 Matricula AS
Vedrørende kotehøyder for planert terreng -
fritidsbolig gnr. 62 bnr. 41 Eigersund kommune

16 I 13.08.2013 Matricula AS Høyder på singel tomt 19 og 4

17 I 13.08.2013 Lena Syversen
Vedrørende klage på byggesak - Rødland 
hyttefelt

14 U 13.08.2013 Matricula AS
Vedrørende kotehøyder for planert terreng -
fritidsbolig gnr. 62 bnr. 41 Eigersund kommune

19 U 14.08.2013 Matricula as Hytte gnr. 62 bnr. 41, Rødlandsveien 90

18 U 14.08.2013 Lena Syversen
Vedrørende klage på byggesak - Rødland 
hyttefelt

Parter i saken:
            
TIL Ahmet Selcuk Kara Pepperhaugen 77 4083
N Lena Syversen Dagrosveien 26 4326 SANDNES
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EIGERSUND KOMMUNE

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak

  
  

Bygg Engros AS

Opstadveien 10
4330 ÅLGÅRD

Vår ref.: 13/12306 / 13/844 / GBR-62/41, FA-L42 Dato: 29.04.2013

Saksbehandler: Asbjørn Herredsvela Direkte telefon: 51 46 83 26 /   

E-post: asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 17.04.2013

Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 - oppføring av fritidsbolig gnr. 62 bnr. 41 -
Ahmet Selcuk Kara, Rødlandsveien 90

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4. Søknaden gjelder 
oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 62 bnr. 41 med bruksareal 61m2 og bebygd areal 
75m2.   
Naboene er varslet og det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. gnr. 62 bnr. 5 Rødland, vedtatt av 
kommunestyret i 2006. Omsøkt areal er i planen regulert til Byggeområder – fritidsboliger.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD
Saksnummer Vedtaksdato
184/13 Byggesakssjefen delegert 29.04.2013

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 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.
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 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.
3. Høyde topp overkant gulv godkjennes på kote 213.
4. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
5. 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.

6. Det skal være brannslokkeutstyr som kan benyttes i alle rom.  Kravet om 
brannslokkeutstyr kan tilfredsstilles enten med en brannslange eller ett
håndslokkeapparat type 6 kg ABE. pr. boenhet.

7. Det skal oppsettes røykvarsler€, plassert slik at alarmstyrken målt i oppholdsrom 
soverom blir minst 60 Db(A) når mellomliggende dører er lukket.  Det bør benyttes nett-
tilkoplede og seriekoplede røykvarslere for å oppnå god pålitelighet. 

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

9. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:
- Bygg Engros AS gis ansvarsrett som ansvarlig søker for oppføring av fritidsbolig i 
tiltaksklasse 1, i henhold til søknad om ansvarsrett datert 10.01.13.
- Bygg Engros AS gis ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende av arkitektur og 
tømmerkonstruksjoner i tiltaksklasse 1, i henhold til søknad om ansvarsrett datert 
17.04.13
- Nodland Rør AS gis ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende av 
sanitæranlegg i tiltaksklasse 1, i henhold til søknad om ansvarsrett datert 17.04.13.
- Matricula AS gis ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende oppmålingsteknisk i 
tiltaksklasse 1 og ansvarlig utførende av utstikking og beliggenhetskontroll i tiltaksklasse 
2, i henhold til søknad om ansvarsrett datert 17.04.13
- Bilal B. Service AS gis ansvarsrett som ansvarlig utførende av grave- og betongarbeider 
i tiltaksklasse 1, i henhold til søknad om ansvarsrett datert 15.04.13
- Ahmet Selcuk Kara gis ansvarsrett som selvbygger/utførende av tømmerarbeid, 
pipe/ovn samt membranarbeider i våtrom, i henhold til søknad om ansvarsrett datert 
19.03.13

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for Fritidsboliger m.m. gnr. 62 bnr. 5 Rødland.

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.Side 478 av 707
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Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-1 
Fritidsbolig/fritidsby
gg/uthus/naust

5756 1 5756

Arealgebyr for tiltak 
etter pbl § 20-1

9 61 549

Ved sentral 
godkjenning 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

523 2 1046

Ved lokal 
godkjenning av 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

1046 2 2092

SUM 9.443,-

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Ahmet Selcuk Kara Pepperhaugen 77 4083
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet 

Sendt: 08.07.2013 
Til:  Til registrering (arkivet) 
Kopi: 
Emne: VS: Klage på byggesak 
________________________________________________________________ 

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: lena syversen [mailto:lenasyversen@hotmail.com] 
Sendt: 8. juli 2013 08:34
Til: Tina Tønnessen; Asbjørn Herredsvela
Kopi: Sentralbordet
Emne: Klage på byggesak

  _____  

Hei.

Vet ikke om du/dere er rette personen å kontakte, men jeg har bygd hytte på Rødland hyttefelt 
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g/b 62/40 tomt nr 18. Rødlandsveien 96.
Sender også kopi til post@egersund.kommune <mailto:post@egersund.kommune> siden det er 
ferietid.

Han som kjøpte tomt 62/40 kom til meg tidlig en morgen da jeg lå og sov, han hadde med 
nabovarsel men ikke tegningen på hytten.

Siden jeg ikke var helt våken etter en kveld i godt selskap og tomten er langt nedenfor meg 
tenkte jeg ikke helt over hva jeg gjorde.
Tenkte ikke at det kunne bety noe for oss naboer da tomten var så langt nede i terrenget.

Men nå viser det seg at han har fylt opp masse på tomten så han kommer mye høyere i 
terrenget, det er sikkert snakk om en 6-10 mtr men er vanskelig å si på øyemål.

Og det vil si at vi ovenfor og naboen vil miste mye av utsikten, og vi er flere som irriterer oss 
over det siden det vil ødelegge mye for oss.

Er det noe vi kan gjøre, eller er løpet kjørt og han bare kan bygge slik?
Jeg vet jeg skulle sett tegningen og kunne stoppet det da, men trodde man skulle få nabovarsel 
og tegningen i posten slik at man fikk en sjanse, men han kom som sagt uten tegningen.

Har dere noen tegning på tomten hans og høyden på tomt og hva høyden på hytten blir når den 
er ferdig, eller må jeg kontakte han selv?

Håper på snarlig svar.

Med vennlig hilsen

Lena Syversen
Dagrosveien 26 
4326 Sandnes
mob 41376885
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________________________________________________________________ 

Fra:  lena syversen 

Sendt: 13.08.2013 
Til:  Asbjørn Herredsvela 
Kopi: 
Emne: RE: Vedrørende klage på byggesak - Rødland hyttefelt 
________________________________________________________________ 

 Hei.

Min klage var på at det ikke ble vist tegninger av hytten da nabovarsel ble underskrevet, jeg ble vekket 
tidlig lørdag morgen av at han kom på hytten og ville ha underskrift.
jeg var ikke våken og tenkte ikke helt over hva jeg gjorde etter en sen kveld med hyggelig besøk.

Da jeg senere kommer ned og får se at han har fylt opp masse så han nesten er på min høyde fikk jeg 
sjokk, eneste grunnen jeg kjøpte den tomten var at det ikke ville komme noen fremfor meg å ødelegge 
utsikten, jeg hadde ikke kunnet tenkt meg at det skulle bli sånn.
Og derfor vil jeg ha min underskrift gjort ugyldig.

De skal vise frem tegningene, og jeg hadde aldri skrevet under hadde jeg sett tegning med høyde på 
hytten.

Hadde han gått ned 3 mtr hadde det kanskje vært greit, men dette ødela alt for meg.
Firmaet hans visste også at han skulle vise tegningene til meg, så jeg er overhodet ikke glad for dette, 
også de andre på siden av meg på feltet mister mye utsikt og er ikke heller fornøyde.

Sender med noen bilder, for jeg trodde virkelig at hytten som kom nedenfor ble bygget på bakkeplan og 
ikke ble hevet 10 mtr.

Her står jeg nede på veien til hytten, og jeg til høyre og den røde hytten vil miste utsikten til vannet.

Her står jeg på terrassen og vil se rett i hytten og ikke vannet, det samme gjelder fra stuen inne i hytten.
Tomten er det hvite feltet rett frem, bakkeplan ses helt nede til venstre.

Også et bilde tatt nedenfra, tomten er rett frem og min hytte helt oppe til høyre.

Mvh
Lena Syversen
Dagrosveien 26
4326 Sandnes
41376885
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  _____  

From: asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no
To: lenasyversen@hotmail.com
Subject: Vedrørende klage på byggesak - Rødland hyttefelt
Date: Tue, 13 Aug 2013 11:12:20 +0000

Hei,

Viser til din klage på byggesak om tillatelse til oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 62 bnr. 41.

Skrivet forstås som en klage på byggetillatelse til oppføring av fritidsbolig. Klagen vil bli tatt til behandling 
av Planteknisk utvalg, sannsynligvis den 24.09.13 eller 23.10.13.

Spørsmålet om tiltaket er utført/planert slik at det ikke er i samsvar med byggetillatelsen, er et spørsmål 
om ulovlighetsoppfølging. Det er sendt en mail til tiltakshaver, hvor det bes om dokumentasjon/måling av 
kotehøyde på planert terreng.

Med vennlig hilsen,

Asbjørn Herredsvela

Byggesak - Eigersund kommune
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________________________________________________________________ 

Fra:  mervan kara 

Sendt: 06.08.2013 
Til:  Asbjørn Herredsvela 
Kopi: 
Emne: Klaget 
________________________________________________________________ 

 Hei,jeg har fått en klaget av Lena Syversen 62/40 tomt 18 hun mener at jeg gått over planeringshøyden 
av terrenget men jeg har samme terrenghøyden som i byggetillatelses tegningene.Så ønsker å beholde 
både plassering og terrenghøyden av min hytten,jeg er nå ferdig med planering / grunnarbeidet .Ved 
signering på nabovarselet glemte jeg dessverre å fremlegge tegningene,men hun spurte ikke etter de 
heller.Beklager dette tegningene er nå sent henne.Med andre ord jeg ønsker å opprettholde min 
plassering/ høyde som i byggetillatelse.Arbeidene på tomten er nå stanset inntil videre.Ber om et rask 
avgjørelse i danne sak da øvrige entreprenører står klar til å begynne med sine arbeide.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 23.08.2013
Arkiv: :GBR-8/215, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
11/2460
Journalpostløpenr.:
13/22080

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
204/13 Planteknisk utvalg 24.09.2013

Klage - Tilbygg garasje og takoverbygg/tilbygg bolig gnr. 8 
bnr. 215 - Erling Svensen, Hamraneveien 16 - Eigerøy
  

Sammendrag:
Det ble i administrativt vedtak den 07.06.13 som sak BMD 229/13 gitt tillatelse til oppføring 
av tilbygg til garasje (bod) og tilbygg/fasadeendring til bolig med bruksareal henholdsvis 6m2 
og 5m2, samlet ca. 11m2. 

Naboer ble varslet og det forelå ikke nabomerknader. For eiendommen gnr. 8 bnr. 25 ble 
bare den ene eier varslet. Ettersom det forelå signatur og samtykke fra den ene eieren og 
naboene i liten grad ble berørt, anså en det ikke for nødvendig å kreve varsling også av den 
andre eieren. 

Saken har sin bakgrunn i en merknad fra Leif Arild Hovland om byggearbeider på 
eiendommen gnr. 8 bnr. 215, som viste seg å være utført uten søknad og nødvendig 
tillatelse fra kommunen. 

Klage på tillatelse fra nabo Leif Arild Hovland eier av eiendommen gnr. 8 bnr. 216 ble mottatt 
den 23.06.13, med supplerende opplysninger mottatt den 25.06.13. Tilsvar fra tiltakshaver 
Erling Svensen ble mottatt av kommunen den 16.07.13.

Hovland klager på at tilbygg til garasje (bod) er oppført nærmere nabogrensen enn 1 meter, 
at det ikke forelå fagmessige tegninger og situasjonskart ved søknaden samt på at det i 
tillatelsen ikke ble stilt vilkår om etablering av snuplass på eiendommen og ivaretakelse av 
krav til frisikt etter gjeldende reguleringsplan.

Rådmannen anbefaler at klager ikke gis medhold i klage på tillatelse til oppføring av tilbygg til 
garasje (bod) og tilbygg/fasadeendring til bolig, ettersom det i klagen ikke fremkommer 
vesentlig nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. Dersom klagen avslås, går saken til endelig 
klagebehandling hos Fylkesmannen i Rogaland. Dersom klagen gis medhold, er det klagerett 
på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 23.08.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Leif Arild Hovland på byggetillatelse for tilbygg 
til bolig og tilbygg til garasje på eiendommen gnr. 8 bnr. 215, og har kommet til at klagen ikke 
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gis medhold, ettersom det i klagen ikke fremkommer vesentlig nye opplysninger som ikke var 
kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.

Vedtaket i sak BMD 229/13 opprettholdes.

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Leif Arild Hovland eier av eiendommen gnr. 8 bnr. 216, har den 23.06 sendt 
tidsavbrytende klage:
Melding om tidsavbrytende klage

Henviser til tidligere kommunikasjon angående ulovlig bygging med mer i Hamraneveinen 16.

Registrere at kommunen har gitt tillatelser, og har i den anledning følgende spørsmål.

1) Hvordan kan kommunene henvise til at tiltaket må plasseres i henhold til siuasjonskart, når et slikt 
kart
ikke er innsendt?

2) Jeg har hørt at det i saker hvor tiltakt ligger nærmere nabogrense en 1 meter skal inhentes
samtykkeerklæring ifra nabo? Kan du skjekke opp denne praksisen, og gi meg en tilbakemelding?

3)gr 8 og br 25 har 2 eiere, men bare den ene er varslet. Burde ikke begge vært varslet før kommunen
behandlet saken?

4) Jeg har tidliger påpeket ovenfor kommunen i skriv, at Svendsen ikke har etablert snuplass på egen
eiendom slik reguleringsplanen krever. Når kan kommunen få fulgt opp dette?

5) Svendsen har, som også påpekt ovenfor kommunen, ikke frisiktssonen i orden på sin eiendom,
hvorfor er ikke dette fulgt opp ifra dere?

Fullstendig skriftlig klage vil følge om kort tid.

Forøvrig vises til at det ble tatt kontakt med dere om overnevnte så tidlig som 19.12.2011. Vi har nå 
altså 1,5 års saksbehandlingstid hos dere, og ennå er bare halvparten fulgt opp ifra Egersund 
kommune.

Benytter anledningen til å gi tilbakemelding på at jeg opplever saksbehandlingen som uforutsigbar, og
undrer meg over at den er såpass preget av tilfeldigheter. Det bør åpenbart være ting her som 
ledelsen bør ta tak i, og denne mailen er derfor sendt som kopi til woie. Jeg ønsker hennes 
tilbakemelding per mail.

Leif Arild Hovland

Hamraneveien 18, gn.8, br 216
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Hovland har i skriv mottatt 25.06.13 kommet med følgende merknader/suppleringer til klage 
datert den 23.06.13:
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Erling Svensen har i skriv datert 12.07.13 kommet med følgende tilsvar til klagen:
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Saksbehandlers vurderinger:
Det fremgår ikke av klagen at det klages over tilbygg/fasadeendring til bolighus, og det er 
ikke angitt andre opplysninger annet enn at det ikke foreligger fagmessige tegninger og at en
av to eiere  på eiendommen gnr. 8 bnr. 25 er ikke er varslet . Det er etter kommunens 
kartløsning en avstand på over 25 meter til uthus på nevnte eiendommen. Avstand til 
fritidsbolig på eiendommen er på over 37 meter. Det er i tillegg et sterkt skrånende terreng i 
området. En anser nabo for i liten grad å bli berørt av et tilbygg/fasadeendring på ca. 5m2 
ved inngangspartiet til bolig. Det foreligger heller ikke klage fra eiere av denne eiendommen. 
Det opplyses om at det ikke er mulig å se tilbygget fra klagers eiendom. Tiltaket er for øvrig i 
samsvar med plan- og bygningsloven og reguleringsplanen.

Rådmannen anbefaler derfor at det ikke gis medhold i en klage over tilbygg/fasadeendring til
bolig, da det er uklart om dette er klaget over, og det ikke foreligger vesentlig nye 
opplysninger som tilsier at klagen bør gis medhold.

Etter plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd er utgangspunktet at det skal være en 
avstand på ikke under 4 meter fra bebyggelse til eiendomsgrensen. 

Det følger av § 29-4 tredje ledd at kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres 
nærmere nabogrensen enn nevnt i andre ledd eller i nabogrensen:

a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak

Etter byggteknisk forskrift TEK10 § 6-4 regnes en bygning som et mindre tiltak dersom 
verken samlet bruksareal eller bebygd areal er på over 50m2. 

Normalt krever kommunen at det skal være en avstand på 1 meter fra mindre frittliggende 
bygning til eiendomsgrensen, for at et tiltak skal kunne unntas dispensasjonsbehandling. 
Dette på grunn av at vedlikehold av bygning skal kunne skje på egen eiendom, samt lys, rom 
og luft mellom bebyggelsen. 

Godkjent garasje har i dag et bebygd areal på ca. 24m2, med bruksareal noe mindre. 
Sammen med tillatelse til tilbygg/bod, vil garasjen ha et areal på ca. 30m2. Garasje er 
plassert ca. 0,30 meter fra nabogrensen. 

Tiltakshaver Svensen skriver i sitt tilsvar til klagen at nabo Hovland ga samtykke til begge 
tilbyggene for ca. 18 år siden. En tar ikke stilling til når et slikt samtykke ble gitt, men legger 
til grunn at tilbygget til garasje har stått der i lang tid uten at det er kommet merknader fra 
nabo. Dette fremgår av eldre flyfoto. Gjennom passivitet over lenger tid, kan samtykke 
regnes for å være gitt.

Garasje er i dag plassert ca. 0,30 meter fra nabogrensen. Flere momenter tilsier etter en 
samlet vurdering at det er rimelig å gi tillatelse til tiltaket uten dispensasjonsbehandling: 
Samtykkebetraktninger, det at bygningen bare vil ha et areal på ca. 30m2, at garasje 
allerede i dag er bare 0,30 meter fra nabogrensen samt at tilbygget er plassert ca. 0,70 
meter. En avstand på ca. 0,70 meter er ikke et stort avvik fra det som vanligvis kreves av 
kommunen. En finner det etter en helhetsvurdering rimelig å unnta tiltaket fra 
dispensasjonsbehandling, noe kommunen har anledning til etter pbl. § 29-4 tredje ledd.

Når det gjelder innsendte tegninger, regnes ikke tegningene som fagmessig utført. Ettersom 
tilbyggene er av mindre karakter og allerede er oppført, samt at det på innsendte 3D-
tegninger er påført mål, vil en være i stand til å vurdere tiltaket etter plan- og bygningsloven. 
Situasjonskart etter kommunens kartløsning, anses å gi en dekkende beskrivelse av 
tiltakenes mål.
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Nabo Hovland har i sin klage bemerket at området er unødvendig trafikkfarlig, og at det må 
stilles krav om frisikt ved adkomst til eiendommen og etableres snuplass på egen eiendom. 
Det vises også til konsulentrapport om evaluering av trafikksikkerhet ved oppføring av 
garasje på Hovlands eiendom gnr. 8 bnr. 216. Rapporten er utferdiget på vegne av 
kommunen. 

I konsulentrapporteren står det om garasje på Hovlands eiendom: ”Det bør settes som et 
krav, dersom det gis tillatelse til å bygge garasjen, at hekk og annen vegetasjon på 
Hamraneveien 18 som rager mer enn 0,5 m over Hamraneveien i siktsonene fra avkjørslene 
til Hamraneveien 16 og 18 må fjernes og holdes ned på denne maksimalhøyden til enhver 
tid.”

Det fremkommer av rapporten at et vilkår om ivaretakelse av frisikt vil være aktuelt ved 
oppføring av et større tiltak, som eksempelvis garasje. 

Etter ulovfestet rett og praksis, er det adgang for kommunen å stille vilkår ved en tillatelse. 
En begrensning ligger imidlertid i at vilkårene må ha saklig sammenheng med tillatelsen og 
være forholdsmessige. Kommunen tar ikke stilling hvorvidt det er forhold som gjør at frisikten 
på eiendommen ikke er ivaretatt og om det foreligger snuplass for bil på egen eiendom, men 
bemerker at det ville være usaklig og uforholdsmessig å stille slike vilkår ved oppføring av en 
redskapsbod, som tilbygg til garasjen. En redskapsbod har ikke sammenheng med 
trafikksikkerhet. Det vil dermed ikke være adgang til å stille slike vilkår. 

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at klagen ikke gis medhold, ettersom det ikke fremkommer vesentlige 
nye opplysning, som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. 

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 klage fra Leif Arild Hovland på byggetillatelse for tilbygg 
til bolig og tilbygg til garasje på eiendommen gnr. 8 bnr. 215, og kommet til at klagen gis 
medhold, ettersom det i klagen fremkommer følgende vesentlig nye opplysninger som ikke 
var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet:
1.
2.
3.

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

286979
Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-2 - Tilbygg garasje/tilbygg bolig gnr. 8 bnr. 215 -
Erling Svensen, Hamraneveien 16

287094 SKMBT_C45113060714560.pdf
287095 SKMBT_C45113060714561.pdf
286665 SKMBT_C45113060607050.pdf
291577 Klage vedr. gnr. 8 bnr. 215
291690 Klage på søknad om tiltak gnr. 8 bnr. 215, Hamraneveien 16
293488 Kommentar på klage tilbygg /fasdeendring gnr.8 bnr. 25
296836 Reguleringsplan - tittelfelt.pdf
296835 Utsnitt - reguleringsplan.pdf
296834 Reguleringsbestemmelsene.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 22.11.2011 Leif Arild Hovland Bekymringsmelding - Hamraneveien 16

2 U 19.12.2011 Erling Svensen
Vedrørende byggearbeider - gnr. 8 bnr. 215 -
Erling Svendsen. Hamraneveien 16

3 I 12.03.2012 Leif Arild Hovland
Bilder avkjørsel gnr. 8 bnr. 215 - Erling 
Svendsen. Hamraneveien 16

4 U 06.05.2013 Erling Svensen
Vedrørende søknadspliktige tiltak - gnr. 8 bnr. 
215 - Erling Svendsen, Hamraneveien 16

5 I 22.05.2013 Erling Svensen
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett -
Påbygg/fasadseendring gnr. 8 bnr. 215 - Erling 
Svensen, Hamraneveien 16

6 U 03.06.2013 Helle Hørdum Svensen
Vedrørende søknad om tilbygg garasje og 
tilbygg/fasadeendring bolig gnr. 8 bnr. 215

7 I 06.06.2013 Erling Svensen Fotografier

8 U 07.06.2013 Erling Svensen
Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-2 - Tilbygg 
garasje/tilbygg bolig gnr. 8 bnr. 215 - Erling 
Svensen, Hamraneveien 16

9 X 07.06.2013 Godkjent situasjonskart
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10 X 07.06.2013 Godkjente tegninger
11 I 23.06.2013 Leif Arild Hovland Klage vedr. gnr. 8 bnr. 215

12 I 25.06.2013 Leif Arild Hovland
Klage på søknad om tiltak gnr. 8 bnr. 215, 
Hamraneveien 16

13 U 05.07.2013 Erling Svensen
Ber om deres eventuelle kommentar - klage på 
tillatelse til Tilbygg/fasadseendring gnr. 8 bnr. 
215 - Erling Svensen, Hamraneveien 16

14 I 12.07.2013 Erling Svensen
Kommentar på klage tilbygg /fasdeendring gnr.8 
bnr. 25

Parter i saken:
            
TIL Erling Svensen Hamraneveien 16 4374 EGERSUND
N Leif Arild Hovland Hamraneveien 18 4374 EGERSUND
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EIGERSUND KOMMUNE

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak

  
  

Erling Svensen

Hamraneveien 16
4374 EGERSUND

Vår ref.: 13/16512 / 11/2460 / GBR-8/215, FA-L42 Dato: 07.06.2013

Saksbehandler: Asbjørn Herredsvela Direkte telefon: 51 46 83 26 /   

E-post: asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-2 - Tilbygg garasje/tilbygg bolig gnr. 8 bnr. 215 
- Erling Svensen, Hamraneveien 16

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-2 og 21-4. Søknaden gjelder 
oppføring av tilbygg til garasje (bod) og tilbygg/fasadeendring til bolig med bruksareal 
henholdsvis ca. 6m2 og ca. 5 m2, samlet ca. 11 m2.    
Naboene er varslet og det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.

Vedrørende ulovlige byggearbeider:
Kommunen fikk den 23.11.11 melding fra eier av eiendommen gnr. 8 bnr. 216 Leif Arild Hovland 
om mulige avvik fra kravet om søknadsplikt og bestemmelser om snuplass og frisikt.

Det blir ilagt behandlingsgebyr for det merarbeid kommunen er påført som følge av ulovlige 
byggearbeider.

Vedrørende snuplass og frisikt:
En anser det ikke for å være et forholdsmessig vilkår i tillatelsen for oppføring av bod og 
takoverbygg at det stilles krav om fjerning av vegetasjonen som hindrer frisikten. Annerledes 
dersom det hadde vært tale om bygging av ny bolig og garasje. Det vil heller ikke bli stilt krav om 
nødvendig areal for snuplass.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Hovlandsvika- Fuglodden m.m., vedtatt av 
kommunestyret 14.06.76. Omsøkt areal er i planen regulert til Byggeområder - boliger.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD
Saksnummer Vedtaksdato
229/13 Byggesakssjefen delegert 07.06.2013
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Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. bort, jfr. pbl. § 21-9.
 Tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før ferdigattest er gitt, jfr. 

pbl. § 21-10.
 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 28-2, må det på forhånd treffes nødvendige 

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

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

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

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

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart.
3. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
4. Tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før midl. brukstillatelse 

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

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-2 og 21-4 og 
reguleringsplan for Hovlandsvika- Fuglodden m.m.

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 godkjent situasjonsplan.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-2 Mindre 
tiltak på bebygd 
eiendom

2668 1 2668 Erling Svensen

Arealgebyr for enkle 
tiltak

5 11 55 Erling Svensen

pbl §§32-1-32-1 
Behandling av 
ulovlig byggearbeid

9524 1 9524 Erling Svensen

SUM 12.247,-
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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

Det blir ilagt behandlingsgebyr for det merarbeid kommunen er påført som følge av ulovlige 
byggearbeider.

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
Leif Arild Hovland Hamraneveien 18 4370 EGERSUND
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________________________________________________________________ 

Fra:  LEIF ARILD HOVLAND 
Sendt: 23.06.2013 
Til:  Asbjørn Herredsvela 
Kopi: Anne Grethe Woie 
Emne: gnr. 8 bnr. 215 
________________________________________________________________ 

 Melding om tidsavbrytende klage

Henviser til tidligere kommunikasjon angående ulovlig bygging med mer i Hamraneveinen 16.

Registrere at kommunen har gitt tillatelser, og har i den anledning følgende spørsmål.

1) Hvordan kan kommunene henvise til at tiltaket må plasseres i henhold til siuasjonskart, når et slikt kart 
ikke er innsendt?

2) Jeg har hørt at det i saker hvor tiltakt ligger nærmere nabogrense en 1 meter skal inhentes 
samtykkeerklæring ifra nabo? Kan du skjekke  opp denne praksisen, og gi meg en tilbakemelding?

3)gr 8 og br 25 har 2 eiere, men bare den ene er varslet. Burde ikke begge vært varslet før kommunen 
behandlet saken?

4) Jeg har tidliger påpeket ovenfor kommunen i skriv, at Svendsen ikke har etablert snuplass på egen 
eiendom slik reguleringsplanen krever. Når kan kommunen få fulgt opp dette?

5) Svendsen har, som også påpekt ovenfor kommunen, ikke frisiktssonen i  orden på sin eiendom,  
hvorfor er ikke dette fulgt opp ifra dere?

Fullstendig skriftlig klage vil følge om kort tid.

Forøvrig vises til at det ble tatt kontakt med dere om overnevnte så tidlig som 19.12.2011. Vi har nå altså 
1,5 års saksbehandlingstid hos dere, og ennå er bare halvparten fulgt opp ifra Egersund kommune.

Benytter anledningen til å gi tilbakemelding på at jeg opplever saksbehandlingen som uforutsigbar, og 
undrer meg over at den er såpass preget av tilfeldigheter. Det bør åpenbart være ting her som ledelsen 
bør ta tak i, og denne mailen er derfor sendt som kopi til woie. Jeg ønsker hennes tilbakemelding per mail.

Leif Arild Hovland

Hamraneveien 18, gn.8, br 216
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 23.08.2013
Arkiv: :GBR-2/20, GBR-
2/158, FA-L42
Arkivsaksnr.:
08/2729
Journalpostløpenr.:
13/8788

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
205/13 Planteknisk utvalg 24.09.2013

Søknad om bortfall av gebyr - Gnr. 2 bnr. 20 - Anders 
Myklebust, Færevik. 
  

Sammendrag:
Etter at Planteknisk utvalg i møte den 20.11.12 sak 186/12 vedtok å gi tillatelse til de utførte 
tiltakene og byggesakssjefen i brevet med vedtaket ila et saksbehandlingsgebyr på kr 1.300,-
og et ulovlighetsgebyr på kr. 9.411,-, har det kommet inn søknad om bortfall av disse 
gebyrene. Samtidig stilles det spørsmål ved om tiltakene var søknadspliktige da de ble utført.

Det anbefales at gebyrvedtaket opprettholdes ettersom de ilagte gebyrene ikke anses som 
åpenbart urimelige og at tiltakene var søknadspliktige da de ble utført. 

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

Rådmannens forslag til vedtak 23.08.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Advokatfirmaet Legal datert den 06.12.12 
om bortfall av de gebyrene som ble ilagt ved byggesakssjefens brev av den 03.12.12 og har 
etter en samlet vurdering kommet til at gebyrene som er ilagt ikke er åpenbart urimelige. 
Gebyrene opprettholdes.

Etter Planteknisk utvalgs oppfatning var de utførte tiltakene søknadspliktige da de ble 
gjennomført.

Vedtaket er hjemlet i gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund kommune 2012, 
kap. 3.5 e, kap. 3.5 h og § 7.

Partene har klagerett på vedtaket.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Formannskapet behandlet i møte den 15.06.11 søknaden fra Anders Myklebust om 
dispensasjon, og fattet følgende enstemmige vedtak:

FS-065/11 Vedtak:
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1) Formannskapet har nøye vurdert søknaden fra Anders Myklebust datert 04.02.11 og 
21.02.11 og har etter en samlet vurdering kommet til at fordelene ved å gi 
dispensasjon ikke er klart større enn ulempene ved det omsøkte tiltaket. Jamfør pbl § 
19-2.
Tiltaket er for omfattende i forhold til det behovet som har vært begrunnelsen fra 
søkers side; ”å unngå skader på lekende barn og for at tang og tare ikke skal bli 
liggende i strandsonen og råtne”.
Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 (forbud 
mot tiltak i 100-metersbeltet) avslås med den begrunnelse at tiltaket er for omfattende 
og virker sterkt privatiserende på området.

2) Formannskapet pålegger hjemmelshaver å fjerne tiltaket innen 3 måneder etter at 
endelig vedtak i saken foreligger.

3) Det forhåndsvarsles en tvangsmulkt i form av dagbøter på kr 150,- per kalenderdag 
fra utløpet av fristen til tiltaket er gjennomført. Et eventuelt pålegg som ikke er 
gjennomført innen fristen, vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme 
virkning som rettskraftig dom. Søker kan innen 3 uker etter at vedtaket er kommet 
fram til hans adresse, komme med merknader til forhåndsvarselet.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 1-8, 19-2, 20-1, 32-2 
samt kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune.

Planteknisk utvalg behandlet en klage i møte den 17.01.12. 

PTU-006/12 Vedtak:

Planteknisk utvalgt har nøye vurdert innkommet klage på vedtak i Formannskapets 
vedtak i sak 065/11 den 15.06.11, samt etterfølgende støtteskriv til klagen, og har etter 
en samlet vurdering kommet til at klagen inneholder følgende vesentlige nye 
opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet:

1. Det er gitt støtte fra Statens naturskadefond til å reparere tiltaket i 2001.
2. Det har gått 11 år siden bryggen ble reparert/utbedret.
3. Det synes som om bryggen ikke er til sjenanse, eller hindrer allmennheten for 

tilgang til sjøen

Klager gis medhold. Formannskapets vedtak i sak 065/11 den 15.06.11 oppheves. 

Før endelig avgjørelse i saken, sendes søknaden på høring til Rogaland fylkeskommune 
og Fylkesmannen i Rogaland.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 1-8, 19, 20.
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36.

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

Planteknisk utvalg behandlet søknaden fra Anders Myklebust i møte den 20.11.12.

PTU-186/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Anders Myklebust om tillatelse/ 
dispensasjon fra bestemmelsene om tiltak i strandsonen, for allerede oppført mur / 
platting i strandsonen på gnr. 2, bnr. 20, sammen med uttalelsen fra Fylkesmannen i 
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Rogaland og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden innvilges og 
dispensasjon gis. 
Tiltaket er ikke vesentlig i strid med formålsparagrafen i plan- og bygningsloven eller 
den bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra. Fordelene ved en dispensasjon er 
klart større enn ulempene samlet sett. Som fordeler oppgis:

1. Det er gitt støtte fra Statens naturskadefond til å reparere tiltaket i 2001.
2. Det har gått 11 år siden bryggen ble reparert/utbedret.
3. Det synes som om bryggen ikke er til sjenanse, eller hindrer allmennheten for 

tilgang til sjøen.
Ingen vesentlige ulemper er påvist.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, samt 
kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Den 03.12.12 ble vedtaket i Planteknisk utvalg i sak 186/12 den 20.11.12 sendt ut til partene.
Byggesakssjefen ila i brevet med vedtaket et saksbehandlingsgebyr på kr 1.300,- og et 
ulovlighetsgebyr på kr. 9.411,-.

Den 06.12.12 skrev advokat Schanche-Olsen AS til kommunen med krav om dekning av 
Anders Myklebust sine advokatutgifter. I samme brevet skriver advokatfirmaet følgende:

Saksbehandlers vurderinger:
Advokatfirmaet er av den oppfatning at tiltaket kun var en reparasjon av utendørs skader, og 
dermed ikke var søknadspliktig. Det faktum at tiltaket ble utført med støtte fra Statens 
naturskadefond vektlegger også advokaten i denne sammenheng.

Det fremgår ingen steder i plan- og bygningsloven at tiltak som får støtte fra Statens 
naturskadefond ikke er søknadspliktige. 

I uttalelsen fra Fylkesmannen i Rogaland, datert den 28.08.12 i forbindelse med 
dispensasjonssøknaden, skriver Fylkesmannen blant annet:
”At Statens naturskadefond gir støtte til et tiltak som det ikke er gitt byggetillatelse til er ikke 
et moment som kan tillegges vesentlig vekt.”
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Når det gjelder spørsmålet om det tiltaket som er utført kun var en reparasjon etter en 
naturskade, viser byggesakssjefen til brev fra Advokatfirmaet Legal den 11.10.12 der det står
bl.a.: ”Vei, brygge, som denne saken gjelder, ble sterkt skadet ved storm, stormflo 
30.10.2000. Ved vårt brev av 07.11.2011 til Eigersund kommune oversender vi de 
dokumenter vi omsider mottok fra lensmannen knyttet til Statens Naturskadefonds dekning 
av kostnadene, se herunder takst av skadene. På grunnlag av denne erstatning ble vei, og 
vei, brygge reparert og sikret, denne gang ved bruk av betong, for å hindre framtidige 
skader.”

Etter byggesakssjefens syn bekrefter dette at det er snakk om noe annet enn gjenoppføing 
av tidligere konstruksjon.

Seksjon byggesak har i løpet av årene etter at man i 2008 fikk inn tips om ulovlig 
byggearbeid hatt et betydelig arbeid i byggesaken som man ikke ville hatt dersom tiltakene 
hadde blitt omsøkt før de ble gjennomført. Det er etter byggesakssjefens syn ikke urimelig at 
Anders Myklebust ilegges et ulovlighetsgebyr for det merarbeid kommunen har hatt med 
denne saken.

Det er byggesakssjefens syn at de gjennomførte tiltakene var søknadspliktige da de ble 
utført, og det legges til grunn at Planteknisk utvalg støtter dette synet ettersom de behandlet 
søknaden om tillatelse etter at tiltakene var utført.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen vesentlige for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om bortfall av de ilagte gebyrene og har etter 
en samlet vurdering kommet til at gebyrene som er ilagt i byggesakssjefens brev av den 
03.12.12 er åpenbart urimelige. Gebyrene frafalles. 

Vedtaket er hjemlet i gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund kommune 2012, 
kap. 3.5 e, kap. 3.5 h og § 7. 

Partene har klagerett på vedtaket.
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

256268
Oversendelse av politisk vedtak - Søknad og tillatelse/ dispensasjon- kai, mur og vei 
gnr. 2 bnr. 20 - Anders Myklebust, Færevik

258346
Vedr. klage til fylkesmannen gnr. 2 bnr. 20, krav om dekning av sakskostnader -
spørsmål knyttet til gebyr

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 25.06.2008 Naboer på Midbrød
Ulovlig bygging av brygge og innlegging av vann 
i sjøbu

2 I 03.07.2009 Naboer på Midbrød
Ang. ulovlig bruk av sjøbu og ulovlig oppført 
brygge gnr. 2 bnr. 20 - Færevik

3 U 15.02.2010
Bjørg Nordis Pedersen; 
Anders Myklebust

Vedrørende naust på gnr. 2, bnr. 20

4 I 10.03.2010 Anders Myklebust
Informasjon vedrørende naust og brygge gnr. 2 
bnr. 20

5 U 26.01.2011 Anders Myklebust
Naust/hytte gnr. 2 bnr. 158 -  Anders Myklebust, 
Færevik. Forhåndsvarsel om pålegg.

6 I 04.02.2011 Anders Myklebust
Søknad om tiltak uten ansvarsrett, oppføring av 
støttemur for vei/brygge gnr. 2 bnr. 158 - Anders 
Myklebust, Færevik

7 U 08.03.2011 Anders Myklebust
Naust/hytte gnr. 2 bnr. 20 - Anders Myklebust, 
Færevik. Søknad om tillatelse til tiltak. Ulovlig 
bruk.

9 I 13.04.2011 Anders Myklebust
Søknad om dispensasjon for bygging i 100-
meters belte - oppføring av støttemur for 
vei/brygge gnr. 2 bnr. 158

11 U 08.06.2011 Anders Myklebust Varsel/informasjon om befaring

12 U 11.07.2011 Anders Myklebust
Utsending av vedtak - Søknad om oppføring av 
kai, mur og vei på gnr. 2 bnr. 20

13 I 27.07.2011 Anders Myklebust Varsel om klage på vedtak gnr. 2 bnr. 20 -

15 U 29.08.2011 Anders Myklebust
Naust/brygge gnr. 2 bnr. 20 - bekreftelse på 
utvidet klagefrist til 13.09.11

14 I 29.08.2011 Anders Myklebust
Vedr. naust/brygge gnr. 2,bnr. 20 - Færevik -
klage

28 I 29.08.2011 Anders Myklebust Vedr. naust/brygge gnr. 2 bnr. 20

16 I 05.09.2011
Advokat Arne 
Schanche-Olsen

Vedr. søknad om oppføring av kai, mur og vei på 
gnr. 2 bnr. 20 - ber om dokumenter i saken

17 U 12.09.2011
Advokat Arne 
Schanche-Olsen

Søknad om oppføring av kai, mur og vei på gnr. 
2 bnr. 158, fradelt bnr. 20 i Eigersund

18 I 13.09.2011
Advokat Arne 
Schanche-Olsen

Klage til Fylkesmannen i Rogaland over 
Eigersund formannskaps vedtak av 15.06.2011

19 I 29.09.2011
Advokat Schanche-
Olsen AS

Vedr. klage til fylkesmannen i Rogaland over 
Eigersund formannskaps vedtak av 15.06.11

20 I 07.11.2011
Advokat Schanche-
Olsen AS

Vedr. klage til fylkesmannen i Rogaland over 
Eigersund formannskaps vedtak av 15.06.11
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22 U 06.01.2012
Anders Myklebust; 
Advokat Schanche-
Olsen AS

Varsel/informasjon om befaring

23 U 16.02.2012
Advokat Arne 
Schanche-Olsen

Oversendelse av vedtak - Naust/hytte gnr. 2 bnr. 
20 - Anders Myklebust, Færevik -
Klagebehandling

24 U 16.02.2012

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av vedtak - Naust/hytte gnr. 2 bnr. 
20 - Anders Myklebust, Færevik -
Klagebehandling - Søknad om 
tillatelse/dispensasjon

25 I 27.02.2012
Advokat Schanche-
Olsen AS

Klage til Fylkesmannen i Rogaland over vedtak 
av 15.06.11, FS-065/11 - krav om dekning av 
sakskostnader

26 U 08.03.2012
Advokat Schanche-
Olsen AS

Vedrørende sak FS-065/11 Formannskapet -
avslag på søknad om kai/mur og vei - krav om 
dekning av sakskostnader

27 I 13.03.2012
Advokatfirmaet Legal 
ANS

Vedr. klage til fylkesmannen i Rogaland over 
formannskaps vedtak - Krav om dekning av 
sakskostnader

29 U 14.09.2012 Anders Myklebust Svar vedr. naust/brygge gnr. 2 bnr. 20

30 I 28.09.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon til tiltak på 
gnr. 2 bnr. 20 - Færevik

32 I 11.10.2012
Adv. Schanke- Olsen 
AS

Klage til Fylkesmannen i Rogaland over F-vedtak 
15.06.11 sak 065/11

33 U 03.12.2012
Advokat Schanche-
Olsen AS

Oversendelse av politisk vedtak - Søknad og 
tillatelse/ dispensasjon- kai, mur og vei gnr. 2 
bnr. 20 - Anders Myklebust, Færevik

34 I 06.12.2012
Advokat Arne 
Schanche-Olsen

Vedr. klage til fylkesmannen gnr. 2 bnr. 20, krav 
om dekning av sakskostnader - spørsmål knyttet 
til gebyr

Parter i saken:
            
P Advokat Schanche-

Olsen AS
Postboks 12 4001 STAVANGER

TIL Anders Myklebust T. Ivanausko 118 72192
Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  

Advokat Schanche-Olsen AS
Postboks 12
  
4001 STAVANGER

Vår ref.: 08/2729/33/GBR-2/20, GBR-2/158, FA-L42 Dato: 03.12.2012

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

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

Sak: Naust/hytte gnr. 2 bnr. 20 - Anders Myklebust, Færevik
Søker:
Tiltakshaver: Anders Myklebust
Gnr./bnr.: 2/20////, 2/158////

Oversendelse av politisk vedtak - Søknad og tillatelse/ 
dispensasjon- kai, mur og vei gnr. 2 bnr. 20 - Anders Myklebust, 
Færevik
  

Viser til klage på Formannskapets vedtak i møte den 15.06.11 FS-065/11 vedrørende avslag 
på søknad om dispensasjon for oppføring av kai, mur og vei på gnr. 2 bnr. 20. Vedtaket ble 
omgjort av Planteknisk utvalg i møte den 17.01.12 som sak PTU- 006/12, og det ble anbefalt 
dispensasjon og saken ble forelagt Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune 
for uttale.  

Saken ble godkjent av Planteknisk utvalg i møte den 20.11.12 som sak PTU -186/12: 

Rådmannens forslag til vedtak 30.10.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Anders Myklebust om tillatelse/ dispensasjon 
fra bestemmelsene om tiltak i strandsonen, for allerede oppført mur / platting i strandsonen på 
gnr. 2, bnr. 20, sammen med uttalelsen fra Fylkesmannen i Rogaland og har etter en samlet 
vurdering kommet til at søknaden innvilges og dispensasjon gis. 
Tiltaket er ikke vesentlig i strid med formålsparagrafen i plan- og bygningsloven eller den 
bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra. Fordelene ved en dispensasjon er klart større 
enn ulempene samlet sett. Som fordeler oppgis:

1. Det er gitt støtte fra Statens naturskadefond til å reparere tiltaket i 2001.
2. Det har gått 11 år siden bryggen ble reparert/utbedret.
3. Det synes som om bryggen ikke er til sjenanse, eller hindrer allmennheten for tilgang 

til sjøen.
Ingen vesentlige ulemper er påvist.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, samt 
kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune.
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20.11.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 MAY HELEN H. ERVIK (FRP) erklærte seg ugild da hun er svigerinne til tiltakhavers datter, 

jf. fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. Dag Rune Skår (FRP) tok sete.
---- o ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-186/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Anders Myklebust om tillatelse/ 
dispensasjon fra bestemmelsene om tiltak i strandsonen, for allerede oppført mur / 
platting i strandsonen på gnr. 2, bnr. 20, sammen med uttalelsen fra Fylkesmannen i 
Rogaland og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden innvilges og 
dispensasjon gis. 
Tiltaket er ikke vesentlig i strid med formålsparagrafen i plan- og bygningsloven eller den 
bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra. Fordelene ved en dispensasjon er klart 
større enn ulempene samlet sett. Som fordeler oppgis:

1. Det er gitt støtte fra Statens naturskadefond til å reparere tiltaket i 2001.
2. Det har gått 11 år siden bryggen ble reparert/utbedret.
3. Det synes som om bryggen ikke er til sjenanse, eller hindrer allmennheten for 

tilgang til sjøen.
Ingen vesentlige ulemper er påvist.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, samt 
kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune.

Vedtaket er enstemmig.

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

Behandlingsgebyr: 
Type Pris Antall Beløp Mottaker
Pbl§20-1 
graving, fylling 
m.m. 

2600 0,5 1300 Anders Myklebust

Pbl§§32-1,31-1 
Behandling av 
ulovlig 
byggearbeid

9411 1 9411 Anders Myklebust

SUM 10711 Anders Myklebust

Gebyr for graving, fylling m.m. ble krevet inn ved avslag på søknad den 15.06.11. Ved avslag 
ble det kun fakturert 50 % av gebyret. De resterende 50 % kreves nå inn ettersom det er gitt 
tillatelse til tiltaket sammen med gebyr for behandling av ulovlig byggearbeider. 
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Behandlingsgebyr ettersendes. 

Med hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Følgende dokumenter vedlegges:

Dok.nr Tittel på vedlegg

248978
Søknad og tillatelse / dispensasjon - kai, mur og vei, gnr. 2 bnr. 20 - Anders 
Myklebust, Færevik.

205180
Søknad om tillatelse / dispensasjon - kai, mur og vei, gnr. 2 bnr. 94 og 158 - Anders 
Myklebust, Færevik. Klagebehandling.

246916 Uttalelse til søknad om dispensasjon til tiltak på gnr. 2 bnr. 20 - Færevik

171221
Søknad om dispensasjon for bygging i 100-meters belte - oppføring av støttemur for 
vei/brygge gnr. 2 bnr. 158

171222 Skisse/tegning
177430 Færevik.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 25.06.2008 Naboer på Midbrød
Ulovlig bygging av brygge og innlegging av vann 
i sjøbu

2 I 03.07.2009 Naboer på Midbrød
Ang. ulovlig bruk av sjøbu og ulovlig oppført 
brygge gnr. 2 bnr. 20 - Færevik

3 U 15.02.2010
Bjørg Nordis Pedersen; 
Anders Myklebust

Vedrørende naust på gnr. 2, bnr. 20

4 I 10.03.2010 Anders Myklebust
Informasjon vedrørende naust og brygge gnr. 2 
bnr. 20

5 U 26.01.2011 Anders Myklebust
Naust/hytte gnr. 2 bnr. 158 -  Anders Myklebust, 
Færevik. Forhåndsvarsel om pålegg.

6 I 04.02.2011 Anders Myklebust
Søknad om tiltak uten ansvarsrett, oppføring av 
støttemur for vei/brygge gnr. 2 bnr. 158 - Anders 
Myklebust, Færevik

7 U 08.03.2011 Anders Myklebust
Naust/hytte gnr. 2 bnr. 20 - Anders Myklebust, 
Færevik. Søknad om tillatelse til tiltak. Ulovlig 
bruk.

9 I 13.04.2011 Anders Myklebust
Søknad om dispensasjon for bygging i 100-
meters belte - oppføring av støttemur for 
vei/brygge gnr. 2 bnr. 158

11 U 08.06.2011 Anders Myklebust Varsel/informasjon om befaring

12 U 11.07.2011 Anders Myklebust
Utsending av vedtak - Søknad om oppføring av 
kai, mur og vei på gnr. 2 bnr. 20

13 I 27.07.2011 Anders Myklebust Varsel om klage på vedtak gnr. 2 bnr. 20 -

15 U 29.08.2011 Anders Myklebust
Naust/brygge gnr. 2 bnr. 20 - bekreftelse på 
utvidet klagefrist til 13.09.11

28 I 29.08.2011 Anders Myklebust Vedr. naust/brygge gnr. 2 bnr. 20

14 I 29.08.2011 Anders Myklebust
Vedr. naust/brygge gnr. 2,bnr. 20 - Færevik -
klage

16 I 05.09.2011
Advokat Arne 
Schanche-Olsen

Vedr. søknad om oppføring av kai, mur og vei på 
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17 U 12.09.2011
Advokat Arne 
Schanche-Olsen

Søknad om oppføring av kai, mur og vei på gnr. 
2 bnr. 158, fradelt bnr. 20 i Eigersund

18 I 13.09.2011
Advokat Arne 
Schanche-Olsen

Klage til Fylkesmannen i Rogaland over 
Eigersund formannskaps vedtak av 15.06.2011

19 I 29.09.2011
Advokat Schanche-
Olsen AS

Vedr. klage til fylkesmannen i Rogaland over 
Eigersund formannskaps vedtak av 15.06.11

20 I 07.11.2011
Advokat Schanche-
Olsen AS

Vedr. klage til fylkesmannen i Rogaland over 
Eigersund formannskaps vedtak av 15.06.11

22 U 06.01.2012
Anders Myklebust; 
Advokat Schanche-
Olsen AS

Varsel/informasjon om befaring

23 U 16.02.2012
Advokat Arne 
Schanche-Olsen

Oversendelse av vedtak - Naust/hytte gnr. 2 bnr. 
20 - Anders Myklebust, Færevik -
Klagebehandling

24 U 16.02.2012

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av vedtak - Naust/hytte gnr. 2 bnr. 
20 - Anders Myklebust, Færevik -
Klagebehandling - Søknad om 
tillatelse/dispensasjon

25 I 27.02.2012
Advokat Schanche-
Olsen AS

Klage til Fylkesmannen i Rogaland over vedtak 
av 15.06.11, FS-065/11 - krav om dekning av 
sakskostnader

26 U 08.03.2012
Advokat Schanche-
Olsen AS

Vedrørende sak FS-065/11 Formannskapet -
avslag på søknad om kai/mur og vei - krav om 
dekning av sakskostnader

27 I 13.03.2012
Advokatfirmaet Legal 
ANS

Vedr. klage til fylkesmannen i Rogaland over 
formannskaps vedtak - Krav om dekning av 
sakskostnader

29 U 14.09.2012 Anders Myklebust Svar vedr. naust/brygge gnr. 2 bnr. 20

30 I 28.09.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon til tiltak på 
gnr. 2 bnr. 20 - Færevik

32 I 11.10.2012
Adv. Schanke- Olsen 
AS

Klage til Fylkesmannen i Rogaland over F-vedtak 
15.06.11 sak 065/11

33 U 03.12.2012
Advokat Schanche-
Olsen AS

Oversendelse av politisk vedtak - Søknad og 
tillatelse/ dispensasjon- kai, mur og vei gnr. 2 
bnr. 20 - Anders Myklebust, Færevik

Kopi til:
Anders Myklebust T. Ivanausko 118 72192
Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 23.08.2013
Arkiv: :GBR-60/125, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
10/2267
Journalpostløpenr.:
13/14762

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
206/13 Planteknisk utvalg 24.09.2013

Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 - Sigrid 
Berntsen. Hellvik, Klagebehandling.
  

Sammendrag:
Etter at Planteknisk utvalg i sak 045/13 den 05.03.13 fattet vedtak om å gi tillatelse til altan 
og dispensasjon fra reguleringsplanen for Marren Øst, har Fylkesmannen i Rogaland klaget 
på vedtaket. Klager hevder at vedtaket mangler konkret innhold og derfor ikke er i samsvar 
med plan- og bygningsloven § 19-2. Det anbefales at klager ikke gis medhold ettersom 
klagen ikke inneholder vesentlige og nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det 
klages over ble fattet.

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

Rådmannens forslag til vedtak 23.08.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Fylkesmannen i Rogaland på vedtaket i sak 
PTU 045/13, samt merknadene til klagen som er sendt inn fra Bjarne Berntsen, og har etter 
en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige og nye opplysninger som 
ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. Etter utvalgets syn er de fordelene som 
er angitt i vedtaket tilstrekkelig konkrete og dermed i samsvar med plan- og bygningslovens 
§ 19-2.

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

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for videresending til endelig avgjørelse hos 
settefylkesmann. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Miljøstyret fattet 07.04.03 vedtak om ikke å ta klage fra Gunnar Berntsen på byggesaks-
sjefens vedtak av 11.03.02 opp til behandling pga at klagefristen var oversittet med 10 
måneder. Vedtaket av 11.03.02 var avslag på søknad om å føre opp sjøbu, med den 
begrunnelse at det ikke forelå godkjent reguleringsplan for området.
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Den 23.06.03, sak 153/03, behandlet Miljøstyret klage på avvisningsvedtaket av den 
07.04.03.  Miljøstyret ga ikke klager medhold. Fylkesmannen stadfestet den 21.05.04 
Miljøstyrets vedtak av den 07.04.03.

PTU-180/12 Vedtak 20.11.12:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon og 
har etter samlet vurdering kommet til at man vil anbefale at søknaden om 
dispensasjon innvilges ettersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. En dispensasjon vil ikke føre til at 
formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven eller med den bestemmelsen det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.

Verandaen godkjennes som omsøkt.

Fordeler ved dispensasjon:
1. Lik fasade som gir et helhetlig inntrykk.
2. Søker får en hensiktsmessig bygning etter hans behov.

Før endelig vedtak i saken sendes søknaden på høring til Fylkesmannen i Rogaland, 
Rogaland fylkeskommune, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Eigersund havnevesen.

Votering:
Robertsons forslag (etter ny/rett reguleringsbestemmelse) enstemmig vedtatt mot 0 stemmer 
for rådmannens innstilling.

PTU-045/13 Vedtak 05.03.13:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon og 
har etter samlet vurdering kommet til at man vil innvilge søknaden om tillatelse til 
tiltak og dispensasjon ettersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. En dispensasjon vil ikke føre til at 
formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven eller den bestemmelsen det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.

Altanen godkjennes som omsøkt.

Fordeler ved dispensasjon:
1. Lik fasade som gir et helhetlig inntrykk.
2. Søker får en hensiktsmessig bygning etter hans behov.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1, jf. 
Reguleringsplan for Marren Øst.

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Vedtaket i sak 045/13 ble sendt ut til partene ved brev av den 26.03.13. 

Den 10.04.13 klaget Fylkesmannen i Rogaland på vedtaket. I klagen skriver Fylkesmannen 
at de uttalte seg til dispensasjonssøknaden i brev av den 11.12.12 og frarådde da at det ble 
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gitt dispensasjon på grunn av manglende begrunnelse. De viser til sitt brev i sin helhet. 
Fylkesmannen skriver videre at kommunen ikke har endret begrunnelsen. De siterer så 
vedtaket i Planteknisk utvalg i sak 045/13. 

Fylkesmannen klager på vedtaket på grunn av manglende konkret innhold og at vedtaket 
derfor ikke er i samsvar med plan- og bygningslovens § 19-2 om begrunnelse. Vedtakets 
konkrete omtale av fasaden er dessuten i følge saksdokumentene i strid med 
byggesakssjefens vurdering. Dersom kommunen opprettholder vedtaket, ber de om å få 
oversendt saken for videre ekspedisjon til Forbruker-, administrasjons- og 
fornyingsdepartementet og settefylkesmann som vil avgjøre saken.

I samsvar med forvaltningsloven § 33 tredje ledd ble tiltakshaver gitt anledning til å uttale seg 
til saken. I brev datert den 02.06.13 skriver Bjarne Berntsen at denne eiendommen er 
regulert til Fiskebruk i reguleringsplanen for området. Naboeiendommene er regulert til 
fritidsbebyggelse. Han skriver videre at i reguleringsbestemmelsene er ikke veranda nevnt. 
Hans far ble pålagt å søke om dispensasjon for den omsøkte verandaen, noe Berntsen 
finner noe merkelig. Naboeiendommene har veranda, skriver han. Han skriver videre at 
Planteknisk utvalg som har befart området, ser at det er en sammenheng mellom 
bygningene, selv om reguleringsformålet er forskjellig. Berntsen skriver videre at under 
behandlingen av saken i Planteknisk utvalg ble det rettet spørsmål til byggesakssjefen om 
det var spesielle retningslinjer for bygging ”i strandsonen”. Ifølge Berntsen kunne i 
byggesakssjefen fremlegge retningslinjer, og han kjente heller ikke til noen retningslinjer for 
bygging ”i strandsonen”. Planteknisk utvalg fattet da en beslutning ut fra at det ikke var noe 
som tilsa at søknaden ikke kunne godkjennes, slik Berntsen forsto det. Han var til stede 
under behandlingen. Berntsen skriver så at Planteknisk utvalg sin begrunnelse for at tiltaket 
kunne godkjennes oppsummerte det hele meget godt. Fasadene i rekken med sjøbuer blir 
like, og sjøbua får en mer funksjonell bruk slik den er omsøkt, skriver Berntsen.
Berntsen skriver videre at det i forbindelse med behandlingen av saken ble fasadene omtalt. 
Hans far gjorde sammen med håndverkeren mindre tilpasninger under byggeprosessen. 
Dette ble gjort for å få bygget ”mer tilpasset når terreng og materiell var på plass.” 
Inngangsdøren ble flyttet fra den ene veggen til den andre, døren mot sjøen er laget noe 
mindre, og vinduer på loft er tilpasset på grunn av bærevegg. Alle justeringene er vist på 
oppdaterte tegninger, skriver Berntsen. Han skriver videre at alt dette gikk de gjennom da 
Planteknisk utvalg var på befaring. Han fikk en forståelse av at utvalget forsto de endringene 
som var gjort. Merknader angående fasadeendringer ble ikke et tema, og har ikke vært det 
siden, avslutter Berntsen.

Saksbehandlers vurderinger:
Fylkesmannen i Rogaland er part i saken og klagen er kommet inn innen klagefristen, så 
klagen tas opp til behandling.

Etter byggesakssjefens syn inneholder ikke klagen noen nye og vesentlige opplysninger som 
ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. Klager mener at 
dispensasjonsvedtaket mangler konkret innhold og at vedtaket dermed ikke er i samsvar 
med plan- og bygningslovens § 19-2 om begrunnelse. 

Når det gjelder kommentarene til klagen som er sendt inn av Bjarne Berntsen, så viser 
byggesakssjefen til plan- og bygningsloven § 29-1, der det står:
”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 den funksjon og dets 
bygde og naturlige omgivelser og plassering.”
Det er derfor ikke noe automatikk i at et fiskebruk som står ved siden av fritidsboliger skal se 
ut som fritidsboligene.
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Byggesakssjefen vil også kommentere påstanden fra Bjarne Berntsen om at tidligere eier 
”ble pålagt å skrive dispensasjonssøknad for den omsøkte veranda”. Da den første 
søknaden om tillatelse til å bygge veranda kom inn i oktober 2010, skrev byggesakssjefen til 
daværende eier og gjorde oppmerksom på at tiltaket måtte behandles som en dispensasjon 
ettersom tiltaket var i strid med formålet i reguleringsplanen forområdet. Det ble bedt om at 
en begrunnet dispensasjonssøknad ble sendt inn. Dette er ikke noe pålegg om å sende inn 
dispensasjonssøknad, men dispensasjonssøknaden var en nødvendig forutsetning for at 
søknaden skulle kunne behandles.
  
Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Fylkesmannen i Rogaland på vedtaket i sak 
PTU 045/13, og merknadene til klagen som er sendt inn av Bjarne Berntsen, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at klagen inneholder følgende vesentlige og nye opplysninger 
som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet:
1.
2. 
Vedtaket i sak PTU 045/13 oppheves.

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

Partene har klagerett på det nye vedtaket. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
266679 Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 - Sigrid Berntsen.

278197
Klage på vedtak gnr. 60 bnr. 125 dispensasjon fasadeendring tilbygg sjøbu, Marren 
øst
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259323 Uttalelse til søknad om dispensasjon fasadeendring tilbygg sjøbu, gnr. 60 bnr. 125
287085 Merknader til klage fra fylkesmannen i Rogaland, gnr. 60 bnr. 125 - Sigrid Berntsen
251076 Reg plan Marren Øst.pdf
266905 Bestemmelser Marren Øst.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.10.2010 Karl Berntsen
Søknad om tiltak uten ansvarsrett -
fasadeendring, oppføring av altan på sjøbu gnr. 
60 bnr. 125

2 U 17.11.2010 Karl Berntsen
Retur uten behandling - Fasadeendring og 
tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 - Karl Berntsen

3 I 21.11.2010 Karl Berntsen
Søknad om dispensasjon, oppføring av altan, 
fasadeendring gnr. 60 bnr. 125

4 U 28.06.2011 Karl Berntsen
Vedrørende søknad om fasadeendring og tilbygg 
sjøbu - Gnr. 60, bnr. 125

5 I 19.07.2011 Sigrid Bentsen
Vedr. fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 
125

6 U 29.07.2011 Sigrid Bentsen
Foreløpig svar - Fasadeendring og tilbygg sjøbu, 
gnr. 60 bnr. 125

8 U 11.07.2012 Bjarne Berntsen
Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 -
Bjarne Berntsen. Feil på innsendte tegninger.

9 I 30.07.2012 Bjarne Berntsen
Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 -
oppdaterte tegninger

10 U 12.11.2012
Sigrid Berntsen; 
Bjarne Berntsen

Varsel/informasjon om befaring

11 U 30.11.2012

Eigersund havnevesen; 
Fiskeridirektoratet 
region sør; 
Kystverket; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ønsker uttale - Søknad om dispensasjon for 
fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 -
Sigrid Berntsen

12 I 11.12.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon 
fasadeendring tilbygg sjøbu, gnr. 60 bnr. 125

13 I 12.12.2012 Kystverket
Uttalelse til søknad om dispensasjon for 
fasadeendring på sjøbu gnr. 60 bnr. 125, Hellvik

14 I 02.01.2013 Fiskeridirektoratet
Vedr. høring av søknad om dispensasjon for 
fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125

15 I 09.01.2013 Eigersund havnevesen
Uttalelse søknad om dispensasjon for 
fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60  bnr. 125 -
Sigrid Berntsen

17 U 26.03.2013 Bjarne Berntsen
Oversendelse av vedtak i PTU - Fasadeendring 
og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 - Sigrid 
Berntsen

18 I 10.04.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på vedtak gnr. 60 bnr. 125 dispensasjon 
fasadeendring tilbygg sjøbu, Marren øst

20 U 23.05.2013 Bjarne Berntsen
Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 -
Sigrid Berntsen. Merknader til klage fra 
Fylkesmannen i Rogaland.
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21 I 02.06.2013 Bjarne Berntsen
Merknader til klage fra fylkesmannen i Rogaland, 
gnr. 60 bnr. 125 - Sigrid Berntsen

Parter i saken:
            
TIL Bjarne Berntsen Urhammerveien 33 4375 HELLVIK

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 12.02.2013
Arkiv: :GBR-60/125, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
10/2267
Journalpostløpenr.:
13/4051

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
045/13 Planteknisk utvalg 05.03.2013

Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 - Sigrid 
Berntsen. 
  

Sammendrag:
Etter at Planteknisk utvalg 20.11.12 anbefalte at det ble gitt dispensasjon, har søknaden vært 
på høring hos regionale og statlige myndigheter, samt hos havnevesenet. Fylkesmannen 
fraråder dispensasjon, og gir uttrykk for at de fordelene ved å gi dispensasjon som 
Planteknisk utvalg oppgir er lite relevante og uten konkret innhold. 

Saksgang:
Saken behandles av planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 12.02.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon og har 
etter samlet vurdering kommet til at man vil innvilge søknaden om tillatelse til tiltak og 
dispensasjon ettersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. En dispensasjon vil ikke føre til at formålsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven eller den bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.

Altanen godkjennes som omsøkt.

Fordeler ved dispensasjon:
1. Lik fasade som gir et helhetlig inntrykk.
2. Søker får en hensiktsmessig bygning etter hans behov.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1, jf. Reguleringsplan 
for Marren Øst.

05.03.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-045/13 Vedtak:
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Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon og 
har etter samlet vurdering kommet til at man vil innvilge søknaden om tillatelse til 
tiltak og dispensasjon ettersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. En dispensasjon vil ikke føre til at 
formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven eller den bestemmelsen det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.

Altanen godkjennes som omsøkt.

Fordeler ved dispensasjon:
1. Lik fasade som gir et helhetlig inntrykk.
2. Søker får en hensiktsmessig bygning etter hans behov.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1, jf. 
Reguleringsplan for Marren Øst.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøstyret fattet 07.04.03 vedtak om ikke å ta klage fra Gunnar Berntsen på byggesaks-
sjefens vedtak av 11.03.02 opp til behandling pga at klagefristen var oversittet med 10 
måneder. Vedtaket av 11.03.02 var avslag på søknad om å føre opp sjøbu, med den 
begrunnelse at det ikke forelå godkjent reguleringsplan for området.

23.06.03, sak 153/03, behandlet Miljøstyret klage på avvisningsvedtaket av 07.04.03.  
Miljøstyret ga ikke klager medhold. Fylkesmannen stadfestet 21.05.04 Miljøstyrets vedtak av 
07.04.03.

PTU-180/12 Vedtak 20.11.12:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon og 
har etter samlet vurdering kommet til at man vil anbefale at søknaden om 
dispensasjon innvilges ettersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. En dispensasjon vil ikke føre til at 
formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven eller med den bestemmelsen det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.

Verandaen godkjennes som omsøkt.

Fordeler ved dispensasjon:
1. Lik fasade som gir et helhetlig inntrykk.
2. Søker får en hensiktsmessig bygning etter hans behov.

Før endelig vedtak i saken sendes søknaden på høring til Fylkesmannen i Rogaland, 
Rogaland fylkeskommune, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Eigersund havnevesen.

Votering:
Robertsons forslag (etter ny/rett reguleringsbestemmelse) enstemmig vedtatt mot 0 stemmer 
for rådmannens innstilling.

Andre opplysninger / fakta i saken:
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14.01.03 ga byggesakssjefen tillatelse til å føre opp en sjøbu på gnr. 60, bnr. 125.

Det er nå søkt om tillatelse til fasadeendring og dispensasjon fra formålet i regulerings-
planen. 

I dispensasjonssøknaden datert 21.11.10 skrev Karl Berntsen bl.a. at årsaken til at han 
ønsker en altan var følgende:

 Jeg trenger en ”plattform” til å håndtere fiskeredskapene ved oppheising fra kai og 
båt.

 Ved oppheising av redskaper er det nødvendig med altan for ikke å dra redskapene 
langs veggen, dør og vinduer i 1. etasje.

 Sikring av rømningsvei fra 2. etasje.
 Enklere og sikrere vedlikehold av fasade.
 Bygget vil få en mer helhetlig fasade.

Etter vedtaket i Planteknisk utvalg ble søknaden sendt på høring til de etatene som 
fremkommer i vedtaket. Det kom inn 4 merknader.

Fylkesmannen i Rogaland skriver i en uttalelse datert 11.12.12 at han frarår at det blir gitt 
dispensasjon på grunn av manglende begrunnelse. Fylkesmannen viser til at angjeldende 
bygning er regulert til Næring – fiskebruk, til forskjell fra de tre nordenforliggende 
fritidsboligene i samme reguleringsplan. Det står videre at det er søkt om å få bygge en 1,5 
m bred altan (veranda er et innebygget gulv) i brystet mot sjøen i hele bygningens bredde. 
Nabobyggene det vises til, har en noe mindre altan, skriver Fylkesmannen. Fylkesmannen 
viser også til at rådmannen har gått imot å gi dispensasjon ut fra en konkret vurdering av 
søkers argumenter, og har vist til at den omsøkte endringen eventuelt bør skje i samband 
med en endring av reguleringsplanen.

Så vidt Fylkesmannen forstår, har Planteknisk utvalg anbefalt dispensasjonen med grunnlag 
i og begrunnelse om at:

- Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

o Lik fasade som gir et helhetlig inntrykk.
o Søker får en hensiktsmessig bygning etter hans behov.

- En dispensasjon vil ikke føre til at formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven 
eller den bestemmelsen det blir dispensert fra blir vesentlig tilsidesatt.

Fylkesmannen vurderer det slik at søkers argumenter er lite relevante som argumenter for å 
bygge en ny stor altan, og slutter seg til rådmannens konkrete vurdering av argumentene. 
Planteknisk utvalgs argumentasjon om fordelene ved å gi dispensasjon er etter 
Fylkesmannens syn uten konkret innhold og er heller ikke konkretisert i forhold til gjeldende 
reguleringsplan. Dette er ikke i samsvar med kravene til begrunnelse i plan- og 
bygningsloven § 19-2. En dispensasjon med denne begrunnelse vil ha stor fare for uønsket 
presedens i forhold til tolking av slike reguleringsplaner, skriver Fylkesmannen. 
Fylkesmannen vil frarå at det blir gitt omsøkt dispensasjon. Han peker på muligheten for å 
søke om bruksendring fra næring – fiskebruk til fritidsbebyggelse, som ifølge Fylkesmannen 
synes å være den reelle bruken av denne bygningen. Den omsøkte og andre endringer på 
fritidsbygg vil normalt kreve reguleringsplan, skriver Fylkesmannen.

Kystverket skriver i en uttalelse datert 12.12.12 at de ikke har noen merknader til at det gis 
dispensasjon.

Fiskeridirektoratet skriver i en uttalelse datert 02.01.13 at de ikke kan se at tiltaket vil 
medføre noen konsekvenser for de interesser som de skal ivareta. De har derfor ingen 
merknader til tiltaket. Side 545 av 707



Eigersund havnevesen skriver i en uttalelse datert 09.01.13 at fasadeendringer ikke faller inn 
under havne- og farvannsloven. Fasadeendring har ingen betydning for sikker ferdsel i 
kommunens sjøområde. Havnefogden ber derfor om at man i ettertid ikke forlenger 
saksbehandlingstiden overfor tiltakshaverne med å sende slike vedtak til uttalelse til dem.

Saksbehandlers vurderinger:
I respekt for Planteknisk utvalgs vedtak da søknaden ble behandlet første gang i utvalget
20.11.12, fremmes saken med positiv innstilling på tross av frarådningen som kommer fra 
Fylkesmannen. 

Havnefogdens ønske skal bli oppfylt, selv om det at søknaden ble sendt på høring også til 
havnevesenet – sammen med 4 regionale og statlige myndigheter – ikke medførte noen 
forlenget saksbehandling.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon og har 
etter samlet vurdering kommet til at man må avslå søknaden om tillatelse til tiltak og 
dispensasjon ettersom fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering. En dispensasjon vil føre til at den bestemmelsen det dispenseres 
fra blir vesentlig tilsidesatt.

Fordeler ved dispensasjon:
1. Lik fasade som gir et helhetlig inntrykk.
2. Søker får en hensiktsmessig bygning etter hans behov.

Ulemper ved å gi dispensasjon:
1.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1, jf. Reguleringsplan 
for Marren Øst.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

237823
Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu gnr. 60 bnr. 125 - Bjarne 
Berntsen.

142487
Søknad om tiltak uten ansvarsrett - fasadeendring, oppføring av altan på sjøbu gnr. 
60 bnr. 125

148223 Søknad om dispensasjon, oppføring av altan, fasadeendring gnr. 60 bnr. 125
240583 Plantegning
240584 Snittegning
240585 Fasadetegning
259323 Uttalelse til søknad om dispensasjon fasadeendring tilbygg sjøbu, gnr. 60 bnr. 125

259331
Uttalelse til søknad om dispensasjon for fasadeendring på sjøbu gnr. 60 bnr. 125, 
Hellvik

261092
Vedr. høring av søknad om dispensasjon for fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 
bnr. 125

261615
Uttalelse søknad om dispensasjon for fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60  bnr. 
125 - Sigrid Berntsen

251076 Reg plan Marren Øst.pdf
266905 Bestemmelser Marren Øst.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.10.2010 Karl Berntsen
Søknad om tiltak uten ansvarsrett -
fasadeendring, oppføring av altan på sjøbu gnr. 
60 bnr. 125

2 U 17.11.2010 Karl Berntsen
Retur uten behandling - Fasadeendring og 
tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 - Karl Berntsen

3 I 21.11.2010 Karl Berntsen
Søknad om dispensasjon, oppføring av altan, 
fasadeendring gnr. 60 bnr. 125

4 U 28.06.2011 Karl Berntsen
Vedrørende søknad om fasadeendring og tilbygg 
sjøbu - Gnr. 60, bnr. 125

5 I 19.07.2011 Sigrid Bentsen
Vedr. fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 
125

6 U 29.07.2011 Sigrid Bentsen
Foreløpig svar - Fasadeendring og tilbygg sjøbu, 
gnr. 60 bnr. 125

8 U 11.07.2012 Bjarne Berntsen
Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 -
Bjarne Berntsen. Feil på innsendte tegninger.

9 I 30.07.2012 Bjarne Berntsen
Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 -
oppdaterte tegninger

10 U 12.11.2012
Sigrid Berntsen; 
Bjarne Berntsen

Varsel/informasjon om befaring

11 U 30.11.2012

Eigersund havnevesen; 
Fiskeridirektoratet 
region sør; 
Kystverket; 

Ønsker uttale - Søknad om dispensasjon for 
fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 -
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Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

12 I 11.12.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon 
fasadeendring tilbygg sjøbu, gnr. 60 bnr. 125

13 I 12.12.2012 Kystverket
Uttalelse til søknad om dispensasjon for 
fasadeendring på sjøbu gnr. 60 bnr. 125, Hellvik

14 I 02.01.2013 Fiskeridirektoratet
Vedr. høring av søknad om dispensasjon for 
fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125

15 I 09.01.2013 Eigersund havnevesen
Uttalelse søknad om dispensasjon for 
fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60  bnr. 125 -
Sigrid Berntsen

Parter i saken:
            
TIL Bjarne Berntsen Urhammerveien 33 4375 HELLVIK

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 23.08.2013
Arkiv: :GBR-52/1, GBR-
52/41, GBR-52/44, 
GBR-52/39, GBR-52/40, 
GBR-52/34, GBR-52/28, 
GBR-52/35, GBR-52/58
Arkivsaksnr.:
12/44
Journalpostløpenr.:
13/21726

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
207/13 Planteknisk utvalg 24.09.2013

Brygger gnr. 52 bnr. 1, 41, 44, 39, 40, 34, 28, 35, 58 - Ege, 
Langevatnet
  

Sammendrag:
Rådmannen har etter initiativ fra Planteknisk utvalg undersøkt spørsmålet om diverse
brygger på Ege ved Langevatnet er oppført i samsvar med tillatelse og om tillatelse
foreligger.

Det er tale om følgende eiendommer:

Gnr. 52 bnr. 1 – Silje Helene Vågshaug
Gnr. 52 bnr. 41 – Johan Danielsen
Gnr. 52 bnr. 44 – Bjørn Petter Herigstad
Gnr. 52 bnr. 39 – Steinar og Margund Skibenes Husebø
Gnr. 52 bnr. 40 – Ole Geir Røyseland
Gnr. 52 bnr. 34 – Unni Caroline Bakke
Gnr. 52 bnr. 28 – Malvin Toralv Øksnebø
Gnr. 52 bnr. 35 – Ole Albert og Liv Oddbjørg Johansen
Gnr. 52 bnr. 58 – Per Frode Barkved

Brygger inngår i den generelle bestemmelsen om søknadsplikt i plan- og bygningsloven 
(2008) § 20-1 og i tidligere plan- og bygningslov (1985) § 93. I plan- og bygningslovens av 
1965 var brygger meldingspliktige til kommunen etter § 84. Det er tidligere sendt ut skriv til 
eierne om at en anser bryggene som lovlig etablert dersom de er oppført før Bygningsloven 
av 1965. Og at dette må sannsynliggjøres. 
  
Å få tillatelse til brygge i strandsonen er vrient hvis området ikke er regulert til formålet, eller 
brygga er nødvendig for å sikre adkomst til eiendommen. Utvidelse av eksisterende, og 
etablering av nye adkomstbrygger skal som hovedregel ikke tillates, men dispensasjoner kan 
vurderes der endring/tiltaket fører til en bedret situasjon, for eksempel gjennom redusert 
omfang/inngrep og samling av flere enkeltbrygger til fellesanlegg. I tillegg til søknad om 
dispensasjon kreves vanlig søknad om byggetillatelse.

Rådmannen ber om Planteknisk utvalgs vurdering om hvorvidt en ønsker å ha en prosess 
gående om oppføring av brygger i strid med gjeldende reguleringsplan.
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Dersom det vedtas å drive ulovlighetsoppfølging, vil det bli foretatt særskilt/konkret
behandling for den enkelte eiendom.

Saksfremlegget viser hva som er gjort i sakene. Det vil ikke bli gitt varsel om pålegg eller 
pålegg på bakgrunn av dette saksfremlegget. Saksfremlegget er ment for at Planteknisk 
utvalg skal kunne vurdere om en ønsker videre oppfølging av sakene.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. En avgjørelse om å drive ulovlighetsoppfølging eller ikke 
drive ulovlighetsoppfølging er ikke et enkelt vedtak, men en prosessledende avgjørelse. Det 
er ikke klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 23.08.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert byggesakssjefens fremstilling om ulovlighetsoppfølging 
på brygger ved Langevatnet, og har etter en samlet vurdering kommet til at utførte tiltak ikke
regnes som forhold av ”mindre betydning”, da oppførte brygger vil kunne være en 
privatisering av området i strid med gjeldende reguleringsplan, eldre plangrunnlag og plan-
og bygningsloven.
Planteknisk utvalg ber byggesakssjefen om å følge opp sakene.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Gjeldende plan- og lovgrunnlag:
Enkelte eiendommer inngår i reguleringsplan for Ege – Langevatnet, vedtatt i 1969. Øvrige 
eiendommer inngår i kommuneplanens arealdel, og er vist med formål LNF-område. 
En gjør oppmerksom på at kommuneplanen ikke kan gis tilbakevirkende kraft. Spørsmålet er 
om det i plan- og bygningslovgivningen, i kommuneplan eller reguleringsplan for tidspunktet 
for oppføring av brygge var forbudt å føre opp brygge.

Plan – og bygningsloven § 32-1 – Plikt til å forfølge ulovligheter

Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.

Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten. 
Beslutning om dette er ikke enkeltvedtak. 

Etter pbl. § 32-2 skal kommunen gi varsel om pålegg før pålegg eventuelt gis. Etter § 32-3 
kan kommunen gi pålegg om retting. 

Ulovlighetsoppfølging med eventuelt krav om retting og ileggelse av ulovlighetsgebyr, vil 
være et inngrep overfor borgerne. Etter legalitetsprinsippet stilles da et krav om klar 
lovhjemmel for å drive ulovlighetsoppfølging. 

Ettersom en ikke kan gi gjeldende plan- og bygningslov tilbakevirkende kraft, må en vurdere 
om det på tidspunktet for oppføring av bryggene var klar hjemmel for å drive 
ulovlighetsoppfølging.

Ved forvaltningssanksjoner hvor det er kommunen som påstår at noe er ulovlig oppført, som 
har bevisbyrden. Kravet til sannsynlighet vil variere etter hva slags sanksjon det er aktuelt å 
gjennomføre. Et eventuelt pålegg om retting har til formål å bringe et ulovlig forhold i 
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samsvar med plan- og bygningslovgivningen, og ulovlighetsgebyr etter kommunens 
gebyrregulativ er begrunnet i dekking av selvkost. Etter gjeldende rett er det ved tungt 
økonomiske tap ikke ”i seg selv” tilstrekkelig for et sterkere beviskrav enn 
sannsynlighetsovervekt. På bakgrunn av at et pålegg om retting og ulovlighetsgebyr ikke har 
et straffverdig/pønalt formål og det er tale om et eventuelt mindre økonomisk tap, er regelen
at det gjelder som i sivilprosessen et krav om alminnelig sannsynlighetsovervekt, hvor det er 
den som påstår ulovlighet som har bevisbyrden. Dette fremgår av blant annet 
høyesterettsdom i Rt.1999.14 og NOU 2003:15 s. 81 – Fra bot til bedring. 

Spørsmålet er da om kommunen kan bevise at det mer enn 50 % sannsynlig at bryggene er 
ulovlig oppført.

Saksbehandlers vurderinger:
Det er tidligere sendt ut skriv om at en anser bryggene som lovlig etablert dersom de er 
oppført før Bygningsloven av 1965. Og at dette må sannsynliggjøres. 

Rådmannens vurdering er at det er ikke klart om oppføring av små brygger kom innunder 
meldeplikten etter bygningsloven av 1965. Fylkesmannen i Rogaland har henvist til rundskriv 
H-20/86 fra Kommunal- og arbeidsdepartementet hvor det fremgår at mindre brygger var 
tolket innunder meldeplikten etter bygningsloven, men har samtidig pekt på at det uklart om 
dette er riktig og om dette var en oppfatning man hadde i 1986. Hvis små brygger gikk 
innunder meldeplikten, er det også uklart om Rådmannen har myndighet til å gi avslag på 
melding om oppføring av brygger og drive ulovlighetsoppfølging på dette. Bygningsloven § 
84 om meldeplikt for mindre tiltak viser til noen bestemmelser det skal tas hensyn til, men det 
fremgår ikke klart at kommunen kan gi avslag på mindre tiltak etter bygningsloven av 1965.

Dersom oppførte brygger skulle være i strid med noe har Fylkesmannen i Rogaland uttalt at 
det må være eventuelt eldre vedtekter: en eldre kommuneplan eller reguleringsplan. 

Rådmannen anser det som sannsynlig at bryggene ikke var oppført før oppføring av 
fritidsbolig på de aktuelle eiendommene.

Økonomisk kartverk/flyfoto fra 1967 utgitt av Rogaland fylke i 1974, viser ikke at det er 
oppført brygger. Det foreligger kart på enkelte saker på eiendommene, blant annet fra 1983, 
1991 og 1999, hvor det ikke fremgår at det er oppført brygger. Dette ser ut til å være det 
samme kartet som er hentet fra flyfoto tatt i 1967. En måtte eventuelt undersøke nyere flyfoto 
dersom en skal drive oppfølging av bryggesaker. Flere av eierne av eiendommene har 
skrevet at de har hatt brygge. 

Oppmålingssjefen antar at brygger ikke var tegnet inn på kart etter flyfotogrammer tatt i 
1967. Oppmålingssjefen uttaler videre at det kan være mulig å få tak i andre flyfoto fra 
perioden etter 1967, men at dette er tvilsomt. Ellers har kommunen flyfoto fra 2003 til 2012. 

Bryggesaker som faller utenfor reguleringsplan:

Følgende eiendommer faller utenfor området for reguleringsplan for Ege – Langevatnet og er 
i følge matrikkelen tatt i bruk på følgende tidspunkt:
Gnr. 52 bnr. 28 – Malvin Toralv Øksnebø (tatt i bruk 31.12.76)
- Eier hevder at brygge er oppført i 1975, da fritidsboligen ble oppført. Bryggen er etter 
kommunens kartløsning på ca. 12m2. 
Gnr. 52 bnr. 35 – Ole Albert og Liv Oddbjørg Johansen (tatt i bruk 28.09.84)
- Bryggen gjelder utfylling i Langevatnet og en flytebrygge. Kommunens kartløsning og 
bilder vises er utfylling/brygge med størrelse ca. 90m2. Bryggen er oppført av tidligere eier. 
Gnr. 52 bnr. 58 – Per Frode Barkved (tatt i bruk 22.12.97)
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- Bryggen er etter kommunens kartløsning på ca. 23m2. Bryggen ligger på eiendommen 
gnr. 52 bnr.1 , men brukes av eiendommen gnr. 52 bnr. 58 tilhørende Per Frode Barkved

Her måtte en eventuelt undersøke om det finnes en kommuneplan som setter forbud mot 
oppføring av mindre adkomstbrygger, og vurdere dette sammenholdt med øvrige 
opplysninger i saken. Dette for å vurdere om det er sannsynlig at det var oppført ulovlige 
brygger mellom bygningsloven 1965 og plan- og bygningsloven 1985. En ligger til grunn at 
dersom det finnes en kommuneplan fra mellom 1965-1985 som setter et forbud, eller 
bryggene er oppført etter plan- og bygningsloven av 1985, er bryggene ulovlig oppført.

Bryggesaker som faller innunder reguleringsplan:

En legger til grunn at eldre forskrift/vedtekter som vedtatt reguleringsplan, innfører ordinær 
søknadsplikt for oppføring av brygger. Reguleringsplan for Langevatnet angir at det i 
planområdet skal være to felles båtplasser. Reguleringsplanen er datert 15.10.69. Dersom 
brygger er oppført etter dette tidspunkt, vurderer Rådmannen det slik at en har myndighet til 
å drive ulovlighetsoppfølging. Med to felles båtplasser er det klart ment at det bare er i disse 
angitte områdene en skal ha adkomstbrygger. At båtplass skal være felles angir at 
intensjonen bak planen var at det ikke skulle være brygger andre steder. Plankartet er et 
juridisk bindende dokument. 

Det er gitt tillatelse til oppføring av brygge på område for felles båtplass, i samsvar med 
reguleringsplanen, på følgende eiendom:
Gnr. 52 bnr. 1 – Silje Helene Vågshaug
- Det ble gitt tillatelse til brygge på ca. 7m2 den 18.12.12 som sak BMM 081/12. Det 

opplyses om i søknaden at bryggen var oppført for 15 år siden.

Det synes videre som annen brygge på Silje Helene Vågshaug eiendom gnr. 52 bnr.1 i nord, 
er oppført i område vist på plankartet som ”felles båtplass”.

Etter gjeldende reguleringsplan og opplysninger fra matrikkelen, var følgende fritidsboliger 
oppført ved vedtakelsen av planen:

Gnr. 52 bnr. 39 – Steinar og Margund Skibenes Husebø – tatt i bruk 31.12.67
- Etter kommunens kartløsning er bryggene på ca. 46m2 og 3m2. I skriv datert 09.02.12 
antar Steinar Husebø at bryggen ble bygd av sin onkel på 1970-tallet, og at bryggen alltid har 
vært der mens han ferierte der. Han er født i 1960. Den 27.08.12 etter utsagn fra sine 
foreldre anser eier bryggen for å være utført før 1965. Etter utsagn fra Biger Idsøe som var 
med å oppføre fritidsboligen, anser han det som sannsynlig at bryggen ble oppført på midten 
av 1960-tallet. 
Gnr. 52 bnr. 41 – Johan Danielsen  (tatt i bruk 31.12.66 )
- Etter kommunens kartløsning er bryggen på ca. 9m2. Eier hevder at det ved overtakelse av 
fritidsboligen/overskjøtning i 1968 allerede var etablert brygge med samme plassering som i 
kommunens kartløsning. Det er rester etter denne bryggen og bryggen er senere 
vedlikeholdt.
Gnr. 52 bnr. 34 – Unni Karoline Bakke  (tatt i bruk 31.12.58)

- Etter kommunens kartløsning er bryggen på ca. 10m2. Dette er den eldste 
fritidsboligen i planområdet. Eier har lagt ved bilder og erklæring, om at bryggen var 
etablert i årene etter fritidsboligen ble bygd.

Følgende fritidsboliger var prosjektert eller ikke bygd ved vedtakelsen av reguleringsplanen:

Gnr. 52 bnr. 44 – Bjørn Petter Herigstad (på eiendommen er det ingen fritidsbolig i dag)
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- Bryggen er etter kommunens kartløsning på ca. 70m2. Herigstad har i skriv datert 30.09.12 
skrevet at bryggen ble oppført sommeren 1983.
Gnr. 52 bnr. 40 – Ole Geir Røyseland (tatt i bruk 31.12.82)

- Bryggen er etter kommunens kartløsning på ca. 34m2. Flyfoto fra 2012 og 2003 
antyder at bryggen er oppført etter 2003.

En regner som sannsynlig at bryggene på eiendommene gnr. 52 bnr. 44 og gnr. 52 bnr. 40 
er ulovlig oppført. 

Det er adgang for kommunen å ikke følge opp ulovlig bygging dersom overtredelsen er av 
”mindre betydning”. Med av ”mindre betydning” har kommunen en større adgang til å unnlate 
ulovlighetsoppføling enn etter plan- og bygningsloven 1985, der en bare kunne unnlate 
ulovlighetsoppfølging ved overtredelser av ”bagatellmessig betydning”. 

Det sentrale vil være avvikets betydning for de interesser som plan- og bygningslovgivningen 
skal sikre. Dersom tiltaket er i strid med gjeldende plan for området, vil det være lite rom for å 
unnlate ulovlighetsoppfølging. I Pedersen & Sandvik m.fl. Plan- og bygningsrett s. 604, 
nevnes et eksempel på at et mindre byggverk er plassert noen meter feil.

Rådmannen ber om Planteknisk utvalgs vurdering om hvorvidt en ønsker å ha en prosess 
gående om oppføring av brygger i strid med gjeldende plangrunnlag.  

Om vurderingene:
En anser bebyggelsen i området som en privatisering av områder ved Langevatnet, som kan 
være til hinder for allmenn ferdsel i og ved Langevatnet. Det er imidlertid slik at kommunen 
må ha en hjemmel til å forfølge sakene. Dette kan etter Rådmannens vurdering være eldre 
kommuneplan og reguleringsplan, samt plan- og bygningsloven av 1985 eller 2008.

Arbeidet med ulovlighetsoppfølging er tidkrevende og krever mye ressurser. I en vurdering 
der kommunen skal sannsynliggjøre at brygger er ulovlig oppført, må en ikke falle hen til 
spekulasjoner. Kommunen må vise til påstander fra eiere og eventuelt bekjente som virker 
troverdige, sammenholdt med objektive fakta som tidspunkt for oppføring av fritidsbolig og 
flyfoto fra ulike tidspunkt. 

Dersom en grundigere behandling av sakene viser at det ikke finnes en kommuneplan før 
plan- og bygningsloven av 1985, regnes oppførte brygger i LNF-område som lovlig oppført. 
Det kan videre tenkes at de eldste fritidsboligene i området hadde etablert brygger 1969. 
Dette bør en undersøke grundigere. Det kan være 7 lovlige brygger i området, i tillegg til 
allerede godkjent brygge på eiendommen gnr. 52 bnr. 1. 

Rådmannens vurdering viser at brygger på eiendommene gnr. 52 bnr. 44 og gnr. 52 bnr. 40, 
må anses ulovlige. Da kan da være slik at en gir pålegg om retting til eierne av disse 
bryggene.  Dette kan gjøres ved søknad om dispensasjon eller fjerning av oppførte brygger. 

Det vil være ressurskrevende å undersøke spørsmålet om det i tillegg er oppført andre 
ulovlige brygger, og tvilsomt om en vil kunne sannsynliggjøre at disse var ulovlig oppført. En 
vil da ha en situasjon der det i området er 7 brygger som må anses lovlige og 2 brygger som 
anses ulovlige. 

Rådmannen vurderer det slik at en da vil ha en situasjon der to eiendommer ble behandlet 
ulikt, ettersom vilkårene om sannsynlighet henholdsvis er oppfylt i to tilfeller mens i de andre 
tilfellene ikke. Dette tilsier at en forskjellsbehandling er logisk og saklig begrunnet.

Det kan imidlertid lett oppfattes som usaklig forskjellsbehandling dersom kommunen ikke 
undersøker de øvrige eiendommene grundigere, ved vurdering av eldre vedtekter og flyfoto. 
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Det kan tenkes at en grundigere undersøkelse viser at det i tillegg er andre brygger som det
kan sannsynliggjøres at er oppført i strid med gjeldende plangrunnlag.

Rådmannen anser ikke et eventuelt avvik fra gjeldende plangrunnlag og plan-og 
bygningslovgivningen etter 1985 som forhold av ”mindre betydning”. Kommunen må dermed 
være pliktig til å drive oppfølging på alle de involverte eiendommene ved Langevatnet. En 
bør da undersøke eldre flyfoto og om det finnes eldre vedtekter som en kommuneplan for 
området. 

Konklusjon:

Mange brygger er oppført for tiår siden og oppfattes av enkelte bryggeiere som nødvendig 
for ferdsel langs Langevatnet.

Som helhet er imidlertid oppførte brygger inngripende i naturen langs Langevatnet. Enkelte 
brygger griper mer inn i området enn andre. Dette gir uttrykk for en privatisering langs 
Langevatnet, som kan hindre ferdsel langs vannet og på vannet ved at en trekker seg vekk 
fra de privatiserte områdene. Bryggene oppfattes også som uheldig landskapsestetisk.

Rådmannen anser dermed ikke ulovlighetsoppfølging på bryggesaker som forhold av
”mindre betydning” og anbefaler at Planteknisk utvalg ber byggesakssjefen om å følge opp 
saken.

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 sakene om ulovlighetsoppfølging på brygger ved 
Langevatnet, og har etter en samlet vurdering kommet til at utførte tiltak er av ”mindre 
betydning”.
Forholdene er av ”mindre betydning”, fordi:
1.
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2.
3.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
296876 Situasjonskart.pdf
296871 Bilder befaring.pdf
296877 Økonomisk kartverk - flyfotogrammer.pdf
296875 Reguleringsplan - tittelfelt.pdf
296874 Reguleringsplan - plankart.pdf
296873 Reguleringsbestemmelsene.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 X 09.01.2012 Besiktigelse brygger

1 U 17.01.2012

Bjørn Petter Herigstad; 
Johan Danielsen; 
Lars Magne Vågshaug; 
Lene Veronika 
Vågshaug; 
Liv Oddbjørg og Ole 
Albert Johansen; 
Silje Helene Vågshaug; 
Stein Gomsrud; 
Steinar og Margund 
Skibenes Husebø; 
Sverre Georg og Turid 
Kvamsø; 
Unni Karoline Bakke

Vedrørende oppførte brygger gnr.52 bnr. 1, 41, 
44, 39, 40, 34, 28, 35 - Langevatnet

3 I 23.01.2012 Stein Gomsrud Brygger Langevann

4 I 24.01.2012
Ole A. Johansen og Liv 
O. Johansen

Oppføring av brygge gnr. 52 bnr. 35

5 I 09.02.2012
Steinar og Margund S. 
Husebø

Brygge Langevann

6 I 13.02.2012 Bjørn Petter Herigstad Angående brygge gnr. 52 bnr. 44 - Ege
7 I 20.02.2012 Johan Danielsen Oppførte brygger - Langevatnet

8 U 22.02.2012 Malvin Toralv Øksnebø
Vedrørende oppførte brygger gnr. 52 bnr. 1, 41, 
44, 39, 40, 34, 28, 35 - Ege, Langevatnet

9 I 27.02.2012 Turid og Sverre Kvamsø
Vedrørende brygge på eiendommen gnr. 52 bnr. 
40

10 I 28.02.2012 Silje Helene Vågshaug
Vedr. oppførte brygger gnr. 52 bnr. 1 mfl. 
Langevatnet

11 I 06.03.2012 Oddvar Øksnebø Vedrørende ulovlig brygge gbr 52 bnr. 28

12 I 25.06.2013 Adv. Espen Andersen
Ulovlige brygger Ege - Langevatnet - ber om ny 
vurdering

13 U 27.07.2013 Adv. Espen Andersen
Svar vedr. ulovlige brygger gnr. 52 bnr. 1, 41, 44, 
39, 40, 34, 28, 35 - Ege, Langevatnet

15 I 13.08.2013 Adv. Espen Andersen Vedr. brygger gnr, 52 bnr. 28, 39, 41 og 44
16 U 29.08.2013 Adv. Espen Andersen Vedr. brygger gnr, 52 bnr. 28, 39, 41 og 44
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Parter i saken:
            

Adv. Espen Andersen Postboks 264 4379 EGERSUND
TIL Bjørn Petter Herigstad Nedre Porsveg 8 4056 TANANGER
TIL Johan Danielsen Holmavegen 11 C 4344
TIL Liv Oddbjørg og Ole 

Albert Johansen
Eigesveien 245 4375 HELLVIK

Malvin Toralv Øksnebø Hellevegen 12 4341 BRYNE
Ole Geir Røyseland Blålyngveien 10 4070 RANDABERG
Per Frode Barkved Skulevegen 15 4352 KLEPPE

TIL Silje Helene Vågshaug Talgje 4170 SJERNARØY
TIL Steinar og Margund 

Skibenes Husebø
Stavangerfjords vei 5 
A

4085 HUNDVÅG

Sverre Georg og Turid 
Kvamsø

Postboks 2155 
Hundvåg

4095 STAVANGER

TIL Unni Karoline Bakke Øvre Strandgate 70 A 4005 STAVANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 23.08.2013
Arkiv: :GBR-60/694, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
07/4524
Journalpostløpenr.:
13/10662

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
208/13 Planteknisk utvalg 24.09.2013

Søknad fra Bettikon AS om bortfall av ulovlighetsgebyr. 
Bolig gnr. 60 bnr. 694 - Jan Magnor Andreassen, 
Terneveien 20 - Hellvik  
  

Sammendrag:
Byggesakssjefen ila ved brev av den 08.01.13 Bettikon AS et ulovlighetsgebyr for det 
merarbeidet kommunen har hatt i forbindelse med at en forstøtningsmur falt ned i Terneveien 
sommeren 2010, og med den begrunnelse at Bettikon som ansvarlig søker ikke hadde
sørget for at alle arbeider i dette tiltaket ble utført i samsvar med plan- og bygningsloven.

Bettikon AS krever i brev av den 26.03.13 at gebyret slettes. Det er ikke klagerett på vedtak 
om ileggelse av slike gebyrer, så brevet tolkes som en søknad om bortfall av gebyret. I 
brevet skriver Bettikon AS blant annet at muren ble oppført før søknaden ble innsendt, samt 
at muren ikke inngikk i søknaden, og at feil ved muren derfor ikke er Bettikons ansvar. 

I et oppfølgende brev av den 16.04.12 presiserer Bettikon AS en del forhold. De presiserer 
blant annet at de aldri ble bedt om å søke, og de har heller aldri søkt om tillatelse til 
oppføring av forstøtningsmuren mellom eiendommene gnr. 60, bnr. 694 og gnr. 60, bnr. 620.

Innhentede opplysninger viser at muren ble oppført etter at søknaden om oppføring av 
bolighuset ble innsendt i juli 2008, nemlig i perioden januar – mars 2009. Innsendte tegninger 
i forbindelse med søknadsbehandlingen viser en mur. Denne muren var etter 
byggesakssjefens syn helt nødvendig for å fange opp høydeforskjellen mellom tomtene, og 
for at bolighuset på gnr. 694 skulle kunne oppføres. Muren inngikk etter byggesakssjefen syn 
dermed i søknaden, og ansvarlig søker skulle sørget for at denne var prosjektert før den ble 
oppført.

Det anbefales at søknaden om bortfall av ilagt gebyr ikke etterkommes.

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

Rådmannens forslag til vedtak 23.08.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Bettikon AS om bortfall av ilagt gebyr for 
ulovlig byggearbeid, og har etter en samlet vurdering kommet til at det ilagte gebyret ikke 
skal reduseres eller frafalles. Bettikon AS hadde som ansvarlig søker ansvar for blant annet
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at alle deler av tiltaket var belagt med ansvarsrett. Muren var etter Planteknisk utvalg sin 
oppfatning en nødvendig del av tiltaket for at eneboligen på gnr. 60, bnr. 694 skulle kunne 
føres opp, og innsendte tegninger i forbindelse med søknadsprosessen viser en høy mur 
her. Muren ble ikke prosjektert før den ble satt opp, og den raste innen 2 år etter at den var 
oppført. Bettikon AS har etter Planteknisk utvalg sin vurdering ikke utført sin oppgave som 
ansvarlig søker på en tilfredsstillende måte ut fra kravene i plan- og bygningsloven og 
tilhørende forskrifter. Eigersund kommune har hatt en god del merarbeid som følge av dette.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund 
kommune, kap. 3.5.h og § 7.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Planteknisk utvalg har ikke formelt behandlet denne byggesaken tidligere.

Andre opplysninger / fakta i saken:

08.07.08 Bettikon AS søkte som ansvarlig søker om tillatelse til oppføring av enebolig 
på gnr. 60, bnr. 694. Søknaden inneholdt ingen opplysninger eller tegninger 
som viser at det er behov for en mur mot gnr. 60, bnr. 620. T. Holand Maskin 
AS søkte om ansvarsrett for utførelse og kontroll av utførelse av grunn- og 
terrengarbeider.

15.08.08 Jan Magnor Andreassen sendte inn melding om oppføring av garasje. På et 
vedlagt situasjonskart går det fram at det skal oppføres en mur mot bnr. 620, 
med høyde 2 m ved innkjørselen, stigende til 4 m på midten og så reduksjon 
til 2,4 m ved garasjen. Meldingen tilsier likevel ikke at muren inngår i denne. 

21.08.08 Byggesakssjefen etterlyser terrenglinjer for søknaden om tillatelse til å føre 
opp bolighus. Disse må sendes inn.

28.08.08 Bettikon AS sendte inn nye tegninger der det er med en mur. Murhøyden er 
ikke angitt, men ved å måle på tegningene, anslås inntegnet murhøyde til 3 m.

30.09.08 Byggesakssjefen gir tillatelse til oppføring av garasjen. Sak BYD 425/08.
06.10.08 I BYD sak 360/08 gis det tillatelse til oppføring av enebolig. Bettikon AS får 

ansvarsrett i henhold til søknad. Det samme gjør T. Holand Maskin AS. Det er 
ikke noe fokus på muren i tillatelsen. Det foreligger ikke prosjektering av 
muren.

24.10.08 Jan Magnor Andreassen sender inn søknad om endret plassering av 
garasjen. 

03.12.09 Bettikon AS sendte inn ferdigmelding for eneboligprosjektet, vedlagt 
kontrollerklæring fra bl.a. T. Holand Maskin AS. Kontrollerklæringene tilsier 
blant annet at ansvarlig utførende forsikrer at tiltaket er oppført i samsvar med 
det som er prosjektert / godkjente tegninger. T. Holand Maskin AS har bl.a. 
skrevet på ”forstøtningsmur” på sin kontrollerklæring for utførelse. Det fremgår 
ingen steder at muren er om lag 2 m høyere enn godkjente tegninger viser.

18.01.10 Ferdigattest for eneboligprosjektet gis.
14.07.10 Deler av muren mot gnr. 60, bnr. 620 raser ned.
20.07.10 Bettikon AS og T. Holand Maskin AS innkalles til tilsyn i seksjon byggesak 

29.07.10.
29.07.10 Tilsynsmøte ble avholdt. Også tiltakshaver var med på møtet. I møtet 

konkluderes det med at Eigersund kommune ser svært alvorlig på saken og 
vil derfor gi skriftlig advarsler til begge firmaene med kopi til Statens 
bygningstekniske etat (BE). Ytterligere sanksjoner avhenger blant annet av 
politiets eventuelle vedtak. Kommunen vil samkjøre saksgangen med politiet 
så langt som mulig. Kopi av referat vil bli sendt til politiet. Kommunen ber om 
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kopi av en eventuell uttalelse / notat fra geolog som T. Holand Maskin AS har 
engasjert i saken.
Tiltakshaver bemerket at ET Bygg AS (som hadde ansvarsrett for 
tømrerarbeidene) hadde fortalt dem at muren var omsøkt og godkjent.
Det må sendes inn søknad som viser murens utforming, deriblant høyde.
Det er i ettertid ikke gitt noen skriftlig advarsel ut over referatet fra møtet 
29.07.10. Referatet ble sendt med kopi til BE 18.05.11. 

09.08.10 T. Holand Maskin AS sendte brev til Eigersund kommune. Redegjør for sin 
rolle i saken. 

Byggesakssjefen ila den 08.01.13 Bettikon AS og T. Holand Maskin AS ulovlighetsgebyr 
med hjemmel i Gebyrregulativ for plan og byggesaker i Eigersund kommune 2012, kap. 
3.5.h: kr 9.411,-. Ulovlighetsgebyret skal dekke kommunens ekstra utgifter i forbindelse med 
at det avdekkes byggearbeid som ikke er utført i samsvar med plan- og bygningsloven samt 
tilhørende forskrifter. Det er ikke klagerett på vedtak om ileggelse av ulovlighetsgebyr. Det er 
imidlertid adgang til å søke om reduksjon i gebyret.

Den 26.03.13 skriver Bettikon AS brev til kommunen angående ulovlighetsgebyret. I dette 
brevet skriver Bettikon blant annet at i forbindelse med arbeider på denne eiendommen 
hadde de rollen som ansvarlig søker for oppføring av bolig. De søkte ikke om tillatelse til 
ombygging eller andre tiltak i forbindelse med nevnte forstøtningsmur, skriver de. Bettikon 
AS viser så til møte hos kommunen 20.07.10 (skal være 29.07.11, saksbehandlers merknad)
der de gjorde ettertrykkelig oppmerksom på sin søkerrolle og at de ikke kunne ta ansvar for 
forhold som ikke inngikk i deres søkeransvar. De viser så til at kommunens saksbehandler 
forsøkte et forsvar av sin oppfatning ved å vise til at en mur var vist på situasjonsplan som 
var vedlegg til søknaden. Bettikon AS skriver videre at muren er tegnet inn på kartgrunnlaget
som var lastet ned fra kommunens nettside, altså var steinmuren etablert før søknaden ble 
sendt til kommunen.

Påstanden fra Bettikon AS var da, og er fortsatt, at det er den skriftlige søknaden som angir 
hva det søkes om, nemlig oppføring av bolig. 

Kommunen innkalte til tilsynssak den 29.07.10, der kommunens saksbehandler sin opp-
fatning ble presentert på ny. Bettikon AS skriver videre at de fremla kopi av sin søknad datert 
den 08.07.08 der det tydelig er angitt at det søkes om et frittliggende tiltak. En forstøtnings-
mur i nabogrensen er ikke noe frittliggende tiltak, skriver Bettikon AS. De skriver videre at 
dette krever dispensasjonssøknad og helst erklæring fra nabo. Slike dokumenter er ikke 
utarbeidet eller oversendt til kommunen i denne saken. Bettikon AS skriver videre at selve 
byggesaken ble behandlet av Jarle Valle som i sin behandling var noe i tvil om søknadens 
omfang. Usikkerheten gikk på om søknaden også omfattet garasje som var vist på 
situasjonsplanen. Valle fikk ifølge Bettikon AS per telefon den 25.09.08 bekreftet fra dem at 
søknaden kun gjaldt bolig. Det vises til kommunens tillatelse datert den 06.10.08.

Bettikon AS viser så til tillatelsen fra kommunen som er datert den 06.10.08, og som har 
følgende overskrift: Tillatelse til oppføring av bolig gnr. 60, bnr. 694 – Terneveien 20 – Jan 
Magnor Andreassen.

Bettikon AS presiserer at de ikke har søkt om tiltak i forbindelse med forstøtningsmur, og at 
kommunen har gitt tillatelse til oppføring av bolig i overensstemmelse med deres søknad.

Bettikon AS protesterer på at de blir gjort ansvarlig for forhold som ikke inngår i søkers 
ansvarsomfang. De aksepterer ikke å bli anklaget for feil ved tiltak som de ikke har hatt 
befatning med. Kommunens ulovlighetsgebyr avvises, da de mener at de ikke har gjort noe 
ulovlig. 
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Bettikon AS skriver videre at det ikke er første gang at ”gebyrhysteriske kommuner har 
forsøkt urettmessig å ilegge oss gebyr for forhold som ikke inngår i den ansvarlige søkers 
rolle.” De nevner at de av en annen kommune ble ilagt gebyr for at enkelte håndverkere 
under stort framdriftspress hadde satt i gang arbeider før tillatelse var gitt for de enkelte 
håndverkerne. Fra daværende BE ble det per telefon svart at det ikke var anledning til å 
ilegge gebyr for forhold som var søkt om etter forskrifter av 2007. Saken ble ifølge Bettikon
AS ignorert av vedkommende kommune som opprettholdt sitt vedtak om gebyr. Bettikon AS
klaget saken inn for fylkesmannen, som avviste kommunens resonnement og vedtak.

Bettikon AS hevder at Eigersund kommune gjør en feil ved å anklage dem som ansvarlige i 
en sak som de ikke har hatt befatning med. De ber kommunen vurdere saken på ny. De 
antar at kommunens konklusjon blir slik de hevder. De forventer en tilbakemelding der 
kommunen trekker anklagene mot Bettikon AS, og de forventer samtidig at kommunens 
henvendelse til DiBK (tidligere BE) blir trukket.

Bettikon AS avslutter med at dersom kommunen mot formodning ikke finner fram til denne 
fornuftige konklusjonen, og opprettholder påstanden, vil de klage saken inn for 
Fylkesmannen.

Etter at saksbehandler ba om at Bettikon AS på ny gikk gjennom sin uttalelse fra den 
26.03.13 for å vurdere om det kan være formuleringer i den uttalelsen angående 
forstøtningsmuren som kan gi grunnlag for misforståelser, skrev Bettikon en uttalelse den 
16.04.13. I denne uttalelsen skriver Bettikon AS blant annet at i 2007 vurderte ET Bygg å 
oppføre en tomannsbolig på eiendommen. Før planleggingen av denne tomannsboligen var 
Bettikon AS på befaring. De tok dessverre ikke bilder av tomten slik den da fremsto, men 
Østrem husker at i markplan i det sørøstre hjørnet av denne eiendommen var lagt steiner til 
støtte for skråning mot nabo. I grensen videre mot nord, var det blottlagt en graveskråning 
med diverse stein i bunn av skråningen, skriver Bettikon AS.

Bettikon AS skriver videre at det planlagte tiltaket ble varslet til naboene. Ettersom 3 av 
naboene klaget på tiltaket, fant ET Bygg ut at de ikke ville oppføre bolig på tomten som 
planlagt. Tomten ble solgt til nåværende eier som gikk til Hellvik Hus AS for å få utarbeidet 
tegning. Dette ble gjort i 2008, altså 1 år etter at Bettikon AS hadde vært på befaring. På 
Hellvik Hus sine tegninger er det vist og beskrevet en forstøtningsmur. 

Ifølge Bettikon AS ble ET Bygg valgt som byggefirma av den nye eieren av tomta. ET Bygg 
ba Bettikon AS om assistanse for å fremme søknad for oppføring av bolig og garasje. På 
grunn av eierskifte på naboeiendommen og skepsis til garasje, ble det fra Bettikon AS sin
side bekreftet at søknaden kun gjaldt bolig, slik det står skrevet i kommunens brev av den 
06.10.08. At Hellvik Hus på sine tegninger hadde vist og skrevet ”forstøtningsmur” betraktet 
Bettikon AS som en ren opplysning, og som at muren var satt opp i tiden etter deres 
befaring.

Bettikon AS skriver videre at som presisert tidligere ble de aldri bedt om å søke om 
forstøtningsmur mellom bnr. 620 og bnr. 694, og har heller ikke søkt om tillatelse til oppføring 
av forstøtningsmuren. Som opplyst i tidligere brev, antok Bettikon AS at forstøtningsmuren 
som er angitt på fasadetegning var den samme steinmuren som er vist på situasjonsplanen 
som er utarbeidet av Hellvik Hus AS. 

Saksbehandlers vurderinger:
Når ble muren oppført?
Et viktig punkt fra Bettikons side – slik vi forstår deres brev av den 26.03.13 og den 16.04.13 
– er at de antok at den muren som seinere raste ned ble oppført før Bettikon AS som 
ansvarlig søker sendte inn søknad om tillatelse til tiltaket: oppføring av bolighuset på gnr. 60, 
bnr. 694. Søknaden er undertegnet av Oddgeir Østrem i Bettikon AS den 08.07.08. Ett av 
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vedleggene til søknaden var et situasjonskart. Dette kartet viser ingen mur. Etter at 
byggesakssjefen ved brev av den 21.08.08 hadde bedt om tegninger som viste terrenglinjer, 
sendte Bettikon AS inn nye fasadetegninger den 28.08.08. To av disse fasadene viser en 
mur som er plassert om lag 7 m fra vegglivet på den omsøkte boligen. Høyden på muren er 
ikke vist på tegningene, men man kan måle seg til at muren blir ca. 3 m høy. Dersom det 
hadde vært tilfelle slik Bettikon AS hevder i sitt brev av 26.03.13: ”altså var steinmuren 
etablert før søknaden ble sendt Dere”, skulle riktig murhøyde på de nye tegningene vært om 
lag 5,0 m. Det er disse nye tegningene, inkl. en om lag 3 m høy mur, som er stemplet 
godkjent av byggesakssjefen den 06.10.08.

På forespørsel fra saksbehandler svarte Terje Holand på telefon den 11.04.13 at grunn-
arbeidene ble gjennomført – og at muren dermed ble satt opp – i perioden fra 19.01.09 til 
24.03.09. Det er dermed ikke tvil om at muren ble oppført minst om lag 6 måneder etter at 
søknaden om å bygge bolighuset ble innsendt.

Hva inngikk i ansvaret til ansvarlig søker i 2008, da søknaden ble levert inn?
Et annet moment i brevene fra Bettikon AS datert den 26.03.13 og den 16.04.13 synes å 
være det forhold at ettersom søknaden ikke inneholdt opplysninger om at muren inngikk i 
søknaden, så kan ikke Bettikon AS lastes for feil som måtte være begått med denne muren.

I Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker som gjaldt på søknadstidspunktet, § 
13, sto det bl.a. følgende: ”Ansvarlig søker skal påse at alle deler av tiltaket er dekket med 
ansvarsrett.” I veiledningen til forskriften sto det blant annet følgende: ”Det er i 
bestemmelsen synliggjort at ansvarlig søker – som tiltakshavers viktigste profesjonelle 
hjelper – har et ansvar for å påse at tiltaket er dekke med ansvar, dvs. for prosjektering, 
utførelse og kontroll.”

Når den reviderte tegningen som ble sendt inn fra Bettikon AS den 28.08.08 viser en ca. 3 m 
høy mur som er nødvendig for å fange opp terrengforskjellen mellom de to tomtene på hhv. 
bnr. 694 og bnr. 620, burde det vært klart for Bettikon AS som ansvarlig søker at denne 
muren var en del av søknaden, og at muren dermed måtte prosjekteres. 

Selv om muren ikke er nevnt på selve søknadsskjemaet fra den 08.07.08, er det 
byggesakssjefen syn at muren – som altså var nødvendig for å fange opp høydeforskjellen 
mellom de to tomtene, og for at eneboligen på bnr. 694 skulle kunne oppføres – inngikk i 
tiltaket, og at ansvarlig søker derfor skulle sørget for at muren ble prosjektert forskriftsmessig 
før den ble utført. 

Også det faktum at ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende av utførelsen for grunn-
og terrengarbeider; T. Holand Maskin AS, i sin kontrollerklæring som er undertegnet den 
08.12.09, viser til kontrolldokumenter for blant annet forstøtningsmur, er et argument for at 
muren inngikk i det omsøkte tiltaket. Denne kontrollerklæringen ble innsendt til kommunen 
fra Bettikon AS som vedlegg til søknad om ferdigattest. 

Byggesakssjefen kan ikke se at den saken fra en annen kommune som Bettikon AS viser til 
har relevans i nærværende sak, ettersom de to sakene inneholder forskjellige deler av rollen 
som ansvarlig søker.

Bettikon AS krever også at kommunen trekker ”angivelse til DiBK (tidl. BE)”. Kommunen 
sendte kopi av referatet fra tilsynet til direktoratet. Byggesakssjefen ser ingen vektige 
grunner for å trekke tilbake dette referatet.

Burde muren vært nevnt eksplisitt i søknad / tillatelse?
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I brevene fra Bettikon AS blir det gjort et nummer av at muren ikke er eksplisitt nevnt i 
søknaden om tillatelse til tiltak av den 08.07.08, og heller ikke er nevnt i tillatelsen fra 
byggesakssjefen den 06.10.08.

Når det i tillatelsen fra byggesakssjefen datert 06.01.08 står blant annet: ”Ansvarlig søker 
v/Åse Helen Rosseland opplyser i telefonsamtale torsdag 25.09.08 om at den aktuelle 
garasje kun er vist med framtidig plassering. Søknaden gjelder nå kun bolig. Da garasjen er 
omsøkt som egen sak, og vil bli behandlet som egen sak, kan det gis tillatelse for boligen.” er 
det å forstå slik at tillatelsen fra 06.10.08 ikke gjelder garasjen. Det skal ikke forstås slik at 
tillatelsen ikke gjelder den muren som er vist på innsendte tegninger og som er nødvendig 
for at eneboligen på gnr. 60 bnr. 694 skal kunne føres opp, og nødvendig for å fange opp 
høydeforskjellen mellom de to tomtene. Når et tiltak som dette medfører behov for oppføring 
av en mur for at tiltaket skal kunne utføres, er det ikke vanlig at byggesakssjefen nevner 
muren eksplisitt i tillatelsen. Det er søkt om ansvarsrett for nødvendige grunn- og 
terrengarbeider. Muren anses å inngå i grunn- og terrengarbeidene. I tillatelsen nevner man 
heller ikke graving i tomta – som er en annen del av grunnarbeidene. Det vises også til 
følgende formulering i tillatelsen: ”Med henvisning til plan- og bygningslovens § 100, må det 
på forhånd treffes nødvendige tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller 
eiendom.”

Informasjon fra ansvarlig søker til ansvarlig utførende for grunn- og terrengarbeidene.
I referatet fra tilsynsmøtet 29.07.10, under punkt 2 der redegjørelsen fra Bettikon AS 
fremkommer, fremkommer blant annet følgende setning: ”Bettikon kan ikke dokumentere at 
godkjente tegninger / tillatelser er oversendt til ansvarlige foretak (inkl. T. Holand Maskin).” 
Etter byggesakssjefen syn kan mangelfull informasjon fra ansvarlig søker Bettikon AS til 
ansvarlig utførende for grunn- og terrengarbeider T. Holand Maskin AS om tillatt murhøyde,
ha medført at muren er bygget høyere og dermed mer ustabil enn det den eller ville blitt.  

Oppsummering:
 Bettikon AS hadde som ansvarlig søker for eneboligen ansvaret for at alle deler av 

tiltaket var dekket med ansvarsrett og at alle nødvendige deler av tiltaket var 
prosjektert i tilstrekkelig grad.

 Etter at byggesakssjefen den 21.08.08 ba om å få tilsendt nye tegninger med 
terrenglinjer, sendte Bettikon AS den 28.08.08 inn nye tegninger som viser en om lag 
3,0 m høy mur. Bettikon AS var dermed kjent med muren.

 Bettikon AS burde ha undersøkt behovet for den muren som var vist på de innsendte 
tegningene, og ikke antatt at den påtegnede muren var ment ”som ren opplysning, og 
at mur var satt opp i tiden etter vår befaring.”

 Kontrollerklæring som er fylt ut av ansvarlig søker for utførelse av grunn- og 
terrengarbeider T. Holand Maskin AS, og som er innsendt av Bettikon AS i 
forbindelse med søknad om ferdigattest, viser at muren var en del at tiltaket.

 I tillatelsen står blant annet følgende punkt: ”Med henvisning til plan- og 
bygningslovens § 100, må det på forhånd treffes nødvendige tiltak for å sikre mot at 
skade kan oppstå på person eller eiendom.”

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 søknaden fra Bettikon AS om bortfall av ilagt gebyr for 
ulovlig byggearbeid, og har etter en samlet vurdering kommet til at det ilagte gebyret 
frafalles. Utvalget kan ikke se at Bettikon AS har gjort noe i denne saken – eller unnlatt å 
gjøre noe som de skulle ha gjort – som skulle tilsi at virksomheten blir ilagt gebyr for ulovlig 
byggearbeid.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund 
kommune, kap. 3.5.h og § 7.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
259353 Bolig gnr. 60 bnr. 694 - Jan Magnor Andreassen, Terneveien 20. Ulovlighetsgebyr.
276019 Vedr. ulovlighetsgebyr gnr. 60 bnr. 694 - Bettikon AS
276020 Vedtak Fylkesmannen 23.08.11
278299 DOC983.PDF
101929 Kontrollerklæring - T. Holand Maskin AS
279717 Godkjente tegninger 061008.pdf
279720 Reg plan Marrbotn.pdf
279721 Reg bestemmelser Marrbotn.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.12.2007
Håvard Hellvik; 
Geir Tore Egge; 
Liv Tone Skailand

Merknader til nabovarsel gnr. 60 bnr. 694, 
Terneveien 20

2 I 08.07.2008 Bettikon As
Søknad om enkle tiltak - gnr. 60 bnr. 694, 
Terneveien 20

4 U 21.08.2008 Bettikon As
Foreløpig svar - Søknad om tillatelse til tiltak -
gnr. 60 bnr. 694, Terneveien 20

5 I 28.08.2008 Bettikon As 2 sett tegninger - Gnr. 60 bnr. 694, Terneveien 
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20

6 I 25.09.2008 Bettikon as
Fasadetegninger med kotehøyder -
J.M.Andreassen - Ternev. 20

3 U 06.10.2008 Bettikon As
Tillatelse til oppføring av bolig gnr. 60 bnr. 694 -
Terneveien 20 - Jan Magnor Andreassen

7 X 06.10.2008
Godkjent tegninger, kart, ansvarsrett, sentral 
godkjenning, lokal godkjenning, foretak 06.10.08 
Delegasjonssaksnr. BYD 360/08

9 I 08.10.2008 Bettikon As
Vedr. tillatelse til oppføring av bolig - Gnr. 60 bnr. 
694

12 X 07.04.2009
Timeliste stikking og beliggenhetskontroll gnr. 60 
bnr. 694

13 I 21.12.2009 Bettikon As
Anmodning om ferdigattest, bolig gnr. 60 bnr. 
694 - Terneveien 20

14 U 18.01.2010 Bettikon As Ferdigattest for bolig gnr. 60 bnr. 694

15 U 20.07.2010
T Holand Maskin AS; 
Bettikon As

Innkalling til tilsyn - bolig gnr. 60 bnr. 694 -
Terneveien 20

16 U 03.08.2010

Bettikon As; 
Jan Magnor 
Andreassen; 
Silje Unger Berg 
Pedersen og Trond 
Bergh Pedersen; 
T Holand Maskin AS

Forslag til referat fra møte 29.07.10 vedørende 
mur - gnr. 60 bnr. 694 - Terneveien 20 - Jan 
Magnor Andreassen

18 I 09.08.2010 Trond Bergh Pedersen
Kommentar til referat fra møte 29.07.10 
vedrørende mur - gnr. 60 bnr. 694 Terneveien 20 
- Jan Magnor Andreassen

17 I 09.08.2010 T. Holand Maskin AS Vedr. mur i Terneveien 20, gnr. 60 bnr. 694

19 I 23.08.2010 Trond Bergh Pedersen
Kommentar til referat fra møte 29.07.10 vedr. 
mur gnr. 60 bnr. 694, Terneveien 20 - Jan 
Magnor Andreassen

20 I 02.09.2010 T. Holand Maskin AS
Nedrasning av mur, årsaksforhold og forslag til 
utforming av ny mur - gnr. 60 bnr. 694, 
Terneveien 20

22 I 14.12.2010 T. Holand Maskin as
Søknad om tillatelse til oppføring av mur gnr. 60 
bnr. 694

21 I 06.01.2011
Advokatfirma Sekse & 
Co.

Tiltak på gnr. 60 bnr. 694, Terneveien 20 -
naboinnsigelser

23 I 19.01.2011
Advokatfirma Sekse & 
Co.

Vedr. tiltak på naboeiendom - gnr.60 bnr.694 -
Terneveien 20

24 U 02.02.2011 T. Holand Maskin AS
Foreløpig svar - Mur - gnr. 60 bnr. 694 -
Terneveien 20 - Jan Magnor Andreassen

25 U 09.02.2011 Politiet Mursaken Hellvik

26 I 04.04.2011 Sekse & Co
Spørsmål om tiltak på naboeiendom - gnr.60 
bnr.694 - Jan Magnor Andreassen, Terneveien 
20

27 I 07.04.2011 T. Holand Maskin AS
Svar på spørsmål om tiltak på naboeiendom -
mur gnr. 60 bnr. 694 - Jan Magnor Andreassen, 
Terneveien 20

28 I 03.05.2011 T. Holand Maskin AS
Oversendelse av kopi av brev fra adv.firma 
Sekse & Co. datert 28.04.11

29 U 05.05.2011 T. Holand Maskin AS
Foreløpig svar på e-post av 03.05.11 gnr. 60 bnr. 
694

30 U 12.05.2011
Silje  Unger Berg 
Pedersen

Vedr. Trosavigveien 128
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32 U 18.05.2011
Statens 
bygningstekniske etat

Oversendelse av tilsynsrapport - Mur - gnr. 60 
bnr. 694 - Terneveien 20

31 U 18.05.2011 T. Holand Maskin AS
Søknad avvises - Oppføring av mur - gnr. 60 bnr. 
694 - Terneveien 20 - Jan Magnor Andreassen

33 I 08.11.2011 Eigersund politistasjon
Nedrast støttemur gnr. 60 bnr. 694 - sakens 
status

34 I 19.01.2012
Projure Advokatfirma 
DA

Utrast mur på Hellvik gnr. 60 bnr. 694 - Jon 
Magnor Andreassen

35 I 02.02.2012 T. Holand Maskin AS Vedr. mur Hellvik gnr. 60 bnr. 694

36 U 20.03.2012
Silje  Unger Berg 
Pedersen

Informasjon vedr. sak gnr. 60 bnr. 694

37 I 20.03.2012 Rogaland politidistrikt
Politet henlegger saken - nedrast mur gnr. 60 
bnr. 694

38 I 20.03.2012
Advokatfirma Sekse & 
Co.

Sikkerhetsrisiko Trosavigveien 128

39 U 21.03.2012
Advokatfirma Sekse & 
Co.

Svar vedr. sikkerhetsrisiko

40 U 25.03.2012
Trond Bergh Pedersen; 
Ketil Helgevold

Vedr ulovlig forhold - sikkerhetsrisiko gnr. 60 bnr. 
694 - henleggelse av saken hos politiet

48 U 27.03.2012 Adv. Kjell Holst Sæther Har kommunen plikt til å forfølge et forhold?

41 U 07.05.2012 Jan Magnor Andreassen
Vedrørende mur - gnr. 60 bnr. 694 - Jan Magnor 
Andreassen, Terneveien 20

43 U 04.06.2012
Silje  Unger Berg 
Pedersen

Rast mur på Hellvik, Andreassen, 31.05.2012

42 U 04.06.2012
Silje  Unger Berg 
Pedersen

Rast mur på Hellvik, Andreassen, 31.05.2012

44 U 04.06.2012 Trond Bergh Pedersen
Vedrørende midlertidig flytting av 
steinblokker/mur på Hellvik

45 I 11.06.2012 Trond Bergh Pedersen Flytting av steinblokker/mur

46 I 30.08.2012 Adv.Kjell Holst Sæther
Vedr. forspørsel om Eigersund kommune har 
plikt til å forfølge ulovlig oppført mur

47 U 10.09.2012 Trond Bergh Pedersen Oppføring av ny mur i Terneveien 20
49 X 22.11.2012 Bilder besiktigelse 27.03.12

51 U 08.01.2013 Bettikon AS
Bolig gnr. 60 bnr. 694 - Jan Magnor Andreassen, 
Terneveien 20. Ulovlighetsgebyr.

52 U 08.01.2013 T. Holand Maskin AS
Bolig gnr. 60 bnr. 694 - Jan Magnor Andreassen, 
Terneveien 20. Ulovlighetsgebyr.

53 U 08.01.2013 Jan Magnor Andreassen
Bolig gnr. 60 bnr. 694 - Jan Magnor Andreassen, 
Terneveien 20. Pålegg om å sende inn erklæring.

54 I 16.01.2013 T. Holand Maskin AS Ulovlighetsgebyr gnr. 60 bnr. 694
55 I 30.01.2013 T. Holand Maskin AS Sikring utrast mur på Hellvik

56 I 30.01.2013 Trond Bergh Pedersen
Vedrørende etablering av ny mur - bolig gnr. 60 
bnr. 694 - Jan Magnor Andreassen, Terneveien 
20

57 U 01.02.2013 Trond Bergh Pedersen
Vedrørende etablering av ny mur - Bolig gnr. 60 
bnr. 694 - Jan Magnor Andreassen, Terneveien 
20

58 I 01.02.2013 T. Holand Maskin AS Sikring utrast mur

59 I 07.02.2013 Trond Bergh Pedersen
Vedrørende utrast mur gnr. 60 bnr. 694 - purring 
på svar

60 I 14.02.2013 T. Holand Maskin AS Vedr. utrast mur Hellvik

61 I 26.03.2013 Bettikon As
Vedr. ulovlighetsgebyr gnr. 60 bnr. 694 - Bettikon 
AS

63 I 16.04.2013 Bettikon As
Vedr. forstøtningsmur gnr. 60 bnr. 694 - Jan 
Magnor Andreassen, Terneveien 20 -
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ulovlighetsgebyr

64 U 17.04.2013

Bettikon As; 
Jan Magnor 
Andreassen; 
Silje Unger Berg 
Pedersen og Trond 
Bergh Pedersen; 
T. Holand Maskin AS

Bolig gnr. 60 bnr. 694 - Jan Magnor Andreassen, 
Terneveien 20. Ivitasjon til møte.

65 I 03.07.2013 Jan Magnor Andreassen
Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr. 60 
bnr. 694, Terneveien 20

66 U 02.09.2013 Jan Magnor Andreassen
Søknad om midlertidig brukstillatelse. Bolig gnr. 
60 bnr. 694 - Jan Magnor Andreassen, 
Terneveien 20

Parter i saken:
            
SØK Bettikon AS Solhøgda 2 4340 BRYNE
TIL Jan Magnor 

Andreassen
Terneveien 20 4375 HELLVIK

Silje Unger Berg 
Pedersen og Trond 
Bergh Pedersen

Trosavigveien 128 4375 HELLVIK

SØK T. Holand Maskin AS Ytre Torvhusveien 8 4370 EGERSUND
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Bettikon AS

Solhøgda 2
4340 BRYNE

Vår ref.: 12/32522 / 07/4524 / GBR-60/694, FA-L42 Dato: 08.01.2013

Saksbehandler: Magne Eikanger Direkte telefon: 51 46 83 18 /   

E-post: magne.eikanger@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Bolig gnr. 60 bnr. 694 - Jan Magnor Andreassen, Terneveien 20. 
Ulovlighetsgebyr.

Etter plan- og bygningslovens 1985, § 109, kan kommunen ilegge gebyr for saksbehandling 
av byggesaker.

Her følger en oppsummering av hva som har skjedd i denne saken:

08.07.08 Bettikon AS søker som ansvarlig søker om tillatelse til oppføring av enebolig 
på gnr. 60, bnr. 694. Søknaden inneholder ingen opplysninger eller tegninger 
som viser at det er behov for en mur mot gnr. 60, bnr. 620. T. Holand Maskin 
AS søker om ansvarsrett for utførelse og kontroll av utførelse av grunn- og 
terrengarbeider.

15.08.08 Jan Magnor Andreassen sender inn melding om oppføring av garasje. På et 
vedlagt situasjonskart går det fram at det skal oppføres en mur mot bnr. 620, 
med høyde 2 m ved innkjørselen, stigende til 4 m på midten og så reduksjon 
til 2,4 m ved garasjen. Meldingen tilsier likevel ikke at muren inngår i denne. 

21.08.08 Byggesakssjefen etterlyser terrenglinjer for søknaden om tillatelse til å føre 
opp bolighus. Må sendes inn.

28.08.08 Bettikon AS sender inn nye tegninger der det er med en mur. Murhøyden er 
ikke angitt, men ved å måle på tegningene, anslås inntegnet murhøyde til 3 m.

30.09.08 Byggesakssjefen gir tillatelse til oppføring av garasjen. BYD 425/08.
06.10.08 I BYD sak 360/08 gis det tillatelse til oppføring av enebolig. Bettikon AS får 

ansvarsrett i henhold til søknad. Det samme gjør T. Holand Maskin AS. Det er 
ikke noe fokus på muren i tillatelsen. Det foreligger ikke prosjektering av 
muren.

24.10.08 Jan Magnor Andreassen sender inn søknad om endret plassering av 
garasjen. 

03.12.09 Bettikon AS sender inn ferdigmelding for eneboligprosjektet, vedlagt 
kontrollerklæring fra bl.a. T. Holand Maskin AS. Kontrollerklæringene tilsier 
blant annet at ansvarlig utførende forsikrer at tiltaket er oppført i samsvart 
med det som er prosjektert / godkjente tegninger. T. Holand Maskin AS har 
bl.a. skrevet på ”forstøtningsmur” på sin kontrollerklæring for utførelse. Det 
fremgår ingen steder at muren er om lag 2 m høyere enn godkjente tegninger 
viser.

18.01.10 Ferdigattest for eneboligprosjektet gis.Side 594 av 707
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14.07.10 Deler av muren mot gnr. 60, bnr. 620 raser ned.
20.07.10 Bettikon AS og T. Holand Maskin AS innkalles til tilsyn i seksjon byggesak 

29.07.10.
29.07.10 Tilsynsmøte avholdes. Også tiltakshaver var med på møtet. I møtet 

konkluderes det med at Eigersund kommune ser svært alvorlig på saken og 
vil derfor gi skriftlig advarsler til begge firmaene med kopi til Statens 
bygningstekniske etat (BE). Ytterligere sanksjoner avhenger blant annet av 
politiets eventuelle vedtak. Kommunen vil samkjøre saksgangen med politiet 
så langt som mulig. Kopi av referat vil bli sendt til politiet. Kommunen ber om 
kopi av en eventuell uttalelse / notat fra geolog som T. Holand Maskin AS har 
engasjert i saken.
Tiltakshaver bemerket at ET Bygg AS (som hadde ansvarsrett for 
tømrerarbeidene) hadde fortalt dem at muren var omsøkt og godkjent.
Det må sendes inn søknad som viser murens utforming, deriblant høyde.
Det er i ettertid ikke gitt noen skriftlig advarsel ut over referatet fra møtet 
29.07.10. Referatet ble sendt til BE 18.05.11. 

09.08.10 T. Holand Maskin AS sender brev til Eigersund kommune. Redegjør for sin 
rolle i saken. 

Ansvarlig søker var etter veiledning til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett 
(GOF) § 3 ansvarlig for blant annet at alle deler av tiltaket var belagt med nødvendig ansvar 
og at fordelingen av ansvar fremgikk av søknaden. Denne forskriften gjaldt på søknadstids-
punktet. Som det fremkommer av ovenstående oversikt, var det ikke foretatt prosjektering av 
den muren som raste ned.

Byggesakssjefen ilegger Dem med dette et ulovlighetsgebyr med hjemmel i Gebyrregulativ 
for plan og byggesaker i Eigersund kommune 2012, kap. 3.5.h: kr 9.411,-. Ulovlighetsgebyret 
skal dekke kommunens ekstra utgifter i forbindelse med at det avdekkes byggearbeid som 
ikke er utført i samsvar med plan- og bygningsloven samt tilhørende forskrifter. Det er ikke 
klagerett på vedtak om ileggelse av ulovlighetsgebyr. Det er imidlertid adgang til å søke om 
reduksjon i byggesaksgebyret.

Faktura for ulovlighetsgebyr vil bli ettersendt.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Magne Eikanger
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 23.08.2013
Arkiv: :GBR-12/523, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
11/2338
Journalpostløpenr.:
13/21475

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
209/13 Planteknisk utvalg 24.09.2013

Gnr. 12 bnr. 523 - Leif Ove Rødland, Kjærlighetsstien 11. 
Søknad om tillatelse til utvidelse av terrasse og 
dispensasjon.
  

Sammendrag:
Det er i skriv av 16.03.13 søkt om tillatelse til tiltak for oppføring av terrasse og dispensasjon 
fra plan- og bygningslovens § 29-4 om avstand til nabogrense, på eiendommen gnr. 12 bnr. 
523. 
Naboer er varslet og det foreligger merknader fra nabo i Kjærlighetsstien 7, gnr. 12, bnr. 570.
Det anbefales at dispensasjonssøknaden avslås ettersom en dispensasjon vil sette 
hensynene bak den aktuelle lovparagrafen vesentlig til side, dessuten vil ikke fordelene ved 
en dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Det anbefales videre at tiltakshaver forhåndsvarsles om at bygningsmyndigheten vurderer å 
ilegge et ulovlighetsgebyr på kr: 9.600,- for det ekstraarbeid som kommunen har utført på 
grunn av at tiltaket i stor grad er utført før det er gitt tillatelse til tiltaket. Det bør videre 
forhåndsvarsles at bygningsmyndigheten vurderer å fatte vedtak med pålegg om at de 
ulovlig utførte arbeidene må rives innen 8 uker etter at endelig vedtak i saken foreligger.

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 23.08.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad datert 16.03.13 fra Leiv Ove Rødland om 
tillatelse til heving av eksisterende terrasse og oppføring av ny terrasse / altan, samt søknad 
om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 29-4 om avstand til nabogrense, datert den 
17.03.12, sammen med nabo merknad og sakens øvrige dokumenter og har kommet til at 
søknaden om dispensasjon må avslås.

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak § 29-4 i plan- og 
bygningsloven om avstand til nabogrense. Hensynene bar denne bestemmelsen er både å 
redusere sannsynligheten for brannsmitte og at det er ønskelig med lys, rom og ”luft” mellom 
bygninger.
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Som fordel ved dispensasjoner anføres følgende:
1. Tiltakshaver vil få en større altan / terrasse.

Som ulempe ved dispensasjoner anføres følgende:
1. Terrassen vil komme meget nært til nabogrensen mot gnr. 12 bnr. 570 og dermed til 

naboens hus. Avstanden mellom terrassekanten og naboens bolighus blir mellom 3,3 
og 5,0 m. Det vil oppleves som en klar ulempe av naboen dersom terrassen tillates 
hevet med om lag 1,0 – 1,2 m til et nivå på høyde med naboens gulv i hovedetasjen.

Fordelene ved en dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Hjemmelshaver Leif Ove Rødland ilegges et ulovlighetsgebyr på kr: 9.600,- for det 
ekstraarbeid som kommunen har utført i forbindelse med det ulovlige tiltaket. 

Det forhåndsvarsles at bygningsmyndigheten vurderer å fatte vedtak om å pålegge 
tiltakshaver å rive det ulovlig utførte tiltaket seinest 8 uker etter at endelig vedtak i saken 
foreligger, jf. plan- og bygningslovens §§ 32-2 og 32-3.

Byggesakssjefen gis fullmakt til å fatte vedtak om riving av tiltaket etter at fristen for 
merknader er over.

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

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§19-2, 20-1, 21-4, 29-4, 32-2, 32-
3 og 32-8, jf. saksbehandlingsforskriftens § 16-1, 1. ledd bokstav a nr 1.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det er reguleringsplan for ”2 sideveier til Kjærlighetsstien” som gjelder for dette området. 
Denne reguleringsplanen er fra 1976, og er en endring av deler av en større reguleringsplan 
som ble vedtatt i 1965. Eiendommen er regulert til bolig. Det ble vedtatt regulerings-
bestemelser til den opprinnelige planen. Ifølge § 3 skal ikke våningshusets størrelse 
overstige 30 % av tomtens nettoareal. 

Det søkes om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 29-4 angående avstand til 
nabogrense. Ifølge dispensasjonssøknaden ligger dagens terrasse ca. 1,0 til 1,2 m fra 
nabogrensen. De skriver videre i dispensasjonssøknaden at selve boligen ligger med god 
avstand til nabogrensen. I dispensasjonssøknaden står det videre at ansvarlig søker ikke kan 
se at terrassen vil være til vesentlig ulempe for naboene, da den ikke tar utsikt eller sol fra 
noen naboer. De skriver videre at terrassen skal ferdigstilles i fin utførelse og med rekkverk i 
glass, slik at det blir en fin helhet. Det opplyses videre at tiltakshaver har kledd igjen under 
terrassen oppå den gamle muren for at det skal se bedre ut for naboen i nr. 7. 

Utvidelsen av terrassen mot sør vil bli 2,5 m i vest og altanen foran huset blir 2,0 m bred fram 
til eksisterende altan. Lengden blir om lag 13 m. Den nye terrassen / altanen blir dermed om 
lag 31 m2.  Fra før er det en altan på om lag 8 m2 og en terrasse på om lag 36 m2. Samlet 
altan / terrasse blir dermed om lag 75 m2 dersom søknaden innvilges.

Det er sendt ut nabovarsler. Det foreligger merknader fra naboen i Kjærlighetsstien 7.
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I merknadene fra naboen i Kjærlighetsstien 7, datert den 22.04.13, skriver Nils Olaf Evensen 
på vegne av Edith Kårvik Evensen at de opprettholder tidligere anmerkninger til ulovlig 
oppført terrasse. Fra å være en murt og hellelagt terrasse, fremstår den utvidede terrassen
(som er forankret i bygningsmassen og på grunn) som særlig dominerende. I høyden flukter 
den med deres 2. etasje. De skriver videre at terrassen blir hevet med ca. 1,2 m fra dekket, 
og utvidet til å omfatte ca. 10 meter langs felles grense. De viser til en e-post til kommunen 
den 05.09.11. I tillegg til at utvidelsen fremstår som særlig dominerende, gir utvidelsen også 
mye større innsyn til deres eiendom, skriver Evensen. De skriver videre at den opprinnelige 
terrassen var fullt ut funksjonell med hensyn til bruk, solforhold, utsikt etc., og fra deres side 
ser de ikke noen grunn til å akseptere en dispensasjon fra plan- og bygningsloven til 
oppføring av dette tiltaket. De skriver videre at det i søknaden oppgis at avstanden til felles 
grense er 1,0 – 1,2 m. På grunn av reise får de ikke verifisert dette nå, men de er av den 
oppfatning at avstanden er nærmere enn angitt. 

Tidligere byggesøknader.
I 1966 ble det gitt tillatelse til oppføring av en enebolig på denne tomten. Godkjente tegninger 
viser en altan i forkant av øverste etasje. Den er om lag 7,0 m lang og 1,2 m bred. I tillegg 
viser tegningen en altan på vestveggen i øverste etasje. Den er 3,7 m lang og 1,5 m bred. 
Den sistnevnte altanen er ikke der i dag. 

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.
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 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. I dette tilfellet gjelder det en terrasse på om lag 10 m lengde langs 
nabogrensen. Dette tiltaket kommer etter byggesakssjefens vurdering ikke inn under 

Side 610 av 707



4

definisjonen av ”mindre utspring”.  Terrassen / altanen bygges sammen med bolighuset og er 
dermed ikke en mindre bygning.

Ifølge kommunens eiendomskart ligger bakkanten av terrassen om lag 0,9 m fra 
nabogrensen, og framkanten om lag 0,3 m fra nabogrensen. Byggesakssjefen har ikke 
vurdert om det er kommunens kart eller ansvarlig søkers opplysninger som er riktige når det 
gjelder avstanden fra omsøkt terrasse til nabogrensen, ettersom tiltaket i alle fall kommer 
nærmere enn 4,0 m fra nabogrensen.

Tidligere terrasse.
Den terrassen som er vist som ”eksisterende terrasse” på innsendte tegninger, var etter det 
saksbehandler forstår en terrasse med heller som var bygget opp med en mur med høyde 
om lag 1,5 m i forkant. Denne terrassen hadde en mur med høyde på om lag 1,5 m også mot 
naboen i nr. 7. Av flyfoto fra 2003 fremkommer det at det var en levegg i nordvestenden av 
terrassen, mot naboen i nr. 7.

Den tidligere terrassen – med unntak av leveggen – medførte ingen øket sannsynlighet for 
brannspredning mellom bygningene i Kjærlighetsstien 7 og 11 ettersom den var bygget av 
ubrennbare materialer. Den nye terrassen som er bygget av trematerialer vil øke 
sannsynligheten for brannsmitte mellom de to bygningene. 

Når den tidligere terrassen heves med om lag 1,0 - 1,2 m blir det etter byggesakssjefens syn 
feil av søker å vise den som eksisterende terrasse på tegningene. Det burde vært anmerket 
at den eksisterende terrassen skal heves som beskrevet her. 

Reaksjon overfor tiltakshaver.
Kystbygg AS opplyser til byggesakssjefen at de ikke har utført noen del av de bygge-
arbeidene som er utført på denne terrassen / altanen, og at de kom inn i bildet som ansvarlig 
søker i forbindelse med at det nå søkes om tillatelse til tiltak for arbeider som delvis er utført.

Byggesakssjefen er av den oppfatning at bygningsmyndigheten må reagere med å ilegge 
ulovlighetsgebyr til tiltakshaver for det ekstraarbeid kommunen har hatt med tiltaket. 

Andre vurderinger:  
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. Som det fremkommer ovenfor, er det en 
betingelse at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 

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.

Rådmannen finner etter dette at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene 
bak bestemmelsen om minst 4 m avstand til nabogrensen, og dispensasjon kan dermed ikke 
gis. Hensynene bar denne bestemmelsen er både å redusere sannsynligheten for 
brannsmitte og at det er ønskelig lys, rom og ”luft” mellom bygninger.
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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 for å gi dispensasjon.

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 dispensasjon anføres følgende:
1. Tiltakshaver vil få en større altan / terrasse.

Som ulempe ved dispensasjon anføres følgende:
1. Terrassen vil komme meget nært til nabogrensen og dermed til naboens hus.

Avstanden mellom terrassekanten og naboens bolighus blir mellom 3,3 og 5,0 m. Det 
vil oppleves som en klar ulempe av naboen dersom terrassen tillates hevet med om 
lag 1,0 – 1,2 m til et nivå på høyde med naboens gulv i hovedetasjen.

Når man bosetter seg i tettbygd strøk må man forvente en viss grad av innsyn fra 
omkringliggende boliger til egen bolig. I dette tilfellet er det byggesakssjefens vurdering at 
grensen for det man som nabo skal akseptere av innsyn overskrides dersom det gis tillatelse 
til den hevede terrassen.

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.

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 16.03.13 om tillatelse til å heve 
eksisterende terrasse og oppføring av ny terrasse / altan, samt søknad om dispensasjon fra 
plan- og bygningslovens § 29-4 om avstand til nabogrense, datert den 17.03.12, og har 
kommet til at søknaden om dispensasjon anbefales imøtekommet på følgende betingelse:

 Den delen av terrassen som kommer nærmere nabogrensen enn 4,0 m må enten 
oppføres i materialer som ikke bidrar til økt sannsynlighet for brannspredning mellom 
bygningene, eller så må denne delen av terrassen ligge maksimalt 0,5 m over 
terreng.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak plan- og bygningslovens 
formålsbestemmelse eller hensynene bak plan- og bygningslovens bestemmelse om avstand 
til nabogrense.

Som fordel ved dispensasjoner anføres følgende:
1. Tiltakshaver vil få en større altan / terrasse.

Som ulempe ved dispensasjoner anføres følgende:
1. Terrassen vil komme meget nært til nabogrensen. 

Fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Hjemmelshaver Leif Ove Rødland ilegges et ulovlighetsgebyr på kr: 9.600,- for det 
ekstraarbeid som kommunen har utført i forbindelse med det ulovlige tiltaket. 

Før endelig vedtak i saken fattes sendes søknaden på uttalelse til Fylkesmannen i Rogaland 
og Rogaland fylkeskommune. Byggesakssjefen gis fullmakt til å avgjøre søknaden etter at 
søknaden har vært på høring.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1, 21-4, 29-4, 32-2 og 
32-8, jf. saksbehandlingsforskriftens § 16-1, 1. ledd bokstav a nr 1.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

286756
Ett trinns søknadsbehandling terrasse gnr. 12 bnr. 523 - Leif Ove Rødland, 
Kjærlighetsstien 11

286757 Div. oversendelsesbrev
286758 Opplysninger gitt i nabovarsel
286760 Situasjonskart
286762 Tegninger
279784 Nabomerknad - terrasse gnr. 12 bnr. 523
294979 Reg plan Kjærlighetsstien.pdf
295799 Reg bestemmelser Kjærlighetsstien.pdf
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 16.11.2011 Nils Olaf Evensen Utvidelse terrasse - Kjærlighetsstien 11 - klage

2 U 18.11.2011 Leif Ove Rødland
Vedrørende terrasse - gnr. 12 bnr. 523 - Leif Ove 
Rødland, Kjærlighetsstien 11

3 I 22.02.2012 Nils Olaf Evensen
Nabomerknad - terrasse gnr. 12 bnr. 523 - Leif 
Ove Rødland, Kjærlighetsstien 11

4 I 27.02.2012 Kystbygg AS
Oversendelse av situasjonskart, nabovarsel og 
tegninger gnr. 12 bnr. 523

5 I 18.12.2012 Nils Olaf Evensen Fremdrift i saken gnr. 12 bnr. 523
6 U 19.12.2012 Nils Olaf Evensen Vedrørende fremdrift i saken gnr. 12 bnr. 523

7 U 19.12.2012
Leif Ove Rødland; 
Nils Olaf Evensen; 
Kystbygg AS

Invitasjon til befaring vedrørende terrasse gnr. 12 
bnr. 523 - Leif Ove Rødland, Kjærlighetsstien 11

9 I 16.03.2013 Kystbygg AS
Ett trinns søknadsbehandling terrasse gnr. 12 
bnr. 523 - Leif Ove Rødland, Kjærlighetsstien 11

8 I 22.04.2013 Nils Olaf Evensen Nabomerknad - terrasse gnr. 12 bnr. 523

Parter i saken:
            

Kystbygg AS Varbergveien 19 4371 EGERSUND
TIL Leif Ove Rødland Kjærlighetsstien 11 4370 EGERSUND
N Nils Olaf Evensen Kjærlighetsstien 7 4370 EGERSUND
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________________________________________________________________ 

Fra:  Nils Olaf Evensen 

Sendt: 22.04.2013 
Til:  oddmund@kystbygg.com 
Kopi: Tom Grøsfjell 
Emne: VS: Attached Image 
________________________________________________________________ 

 SØKNAD OM DISP. FRA NABOGRENSE KJÆRLIGHETSSTIEN 7

                                                     UTVIDELSE AV TERRASSE KJÆRLIGHETSSTIEN 11

Kystbygg

Oddmund gravdal

Vi opprettholder tidligere anmerkninger til ulovelig oppføring av terrasse

Fra å være en murt og hellelagt terrasse, framstår den utvidete terrassen, forankret i bygningsmasse og 
grunn, som særlig dominerende. I høyde flukter den nå vår 2. etasje

Terrassen har blitt hevet ca 1.20 m. fra dekket, og utvidet til å omfatte ca 10 meter langs felles grense. Ref 
vår mail av 050911 til Grøsfjeld, seksjon byggesak, Eigersund Kommune

I tillegg til at utvidelsen framstår som særlig dominerende, gir utvidelsen også et mye større innsyn til vår 
eiendom.

Den opprinnelige terrassen var fullt ut funksjonell mht bruk,solforhold,utsikt etc., og vi  ser ikke fra vår side 
noe grunn til å akseptere en   dispensasjon fra plan og bygningsloven til oppføring av dette tiltaket

Forøvrig oppgis det i søknaden en avstand til felles grense fra 1.2-1.0 meter. Grunnet reise får vi ikke 
verifisert dette nå, men vi er av den oppfatning at avstanden er nærmere en angitt
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For ordens skyld,  vennligst bekreft mottakelsen av denne mail

Vennlig hilsen

Edith Kårvik Evensen/

Nils Olaf Evensen

Daglig leder StS Fagstillas as

mob +47 40401290

<mailto:nils.olaf.evensen@sts-fagstillas.no>

StS Fagstillas logo
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 29.08.2013
Arkiv: :GBR-13/2441, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
12/1476
Journalpostløpenr.:
13/22066

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
210/13 Planteknisk utvalg 24.09.2013

Rammetillatelse til tiltak. Flomvoll ved Lundeåna gnr. 13 
bnr. 2441 -  Svanedal AS, Spinnerigaten. Egersund 
sentrum.
  

Sammendrag:
Det er søkt om rammetillatelse til bygging av en flomvoll langs rørgaten til kraftstasjonen i 
Svanedalsbygget. Flomvollen vil få gangvei på toppen. Det er kommet inn merknader fra 
både gjenboere og andre. Det er utarbeidet en rapport som viser hvilke endringer en flomvoll 
vil gi for flomhøyde og vannhastighet ved både 50 års flom og 200 års flom. I forhold til de 
vannhøydene og vannhastighetene man allerede har ved flom i denne elva, vil en flomvoll 
med tilliggende grøft medføre forholdsvis små endringer. Det anbefales at søknaden 
innvilges.

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

Rådmannens forslag til vedtak 29.08.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om rammetillatelse til bygging av flomvoll 
langs Lundeåna samt de innsendte nabomerknadene og har etter en samlet vurdering 
kommet til at søknaden innvilges på følgende vilkår:

1. Det må bygges gjerde langs gangveien på toppen av flomvollen på den siden som 
vender mot elva.

2. Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det vedlegges en uttalelse om hvilke 
eventuelle negative virkninger anleggsarbeidene vil kunne ha på vannkvaliteten, samt 
andre eventuelle negative miljøeffekter som tiltaket vil kunne medføre.

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Den 05.07.12 søkte Multiconsult AS på vegne av Svanedal AS om rammetillatelse for å 
bygge en flomvoll mellom Lundeåna og rørgata til kraftstasjonen. Naboer / gjenboere på 
begge sider av elva ovenfor Tyskerbrua ble varslet. På nordsiden av elva har man varslet til 
og med Nyeveien 29. 
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I et oversendelsesbrev som var vedlagt søknaden fremkommer det blant annet at søknaden 
gjelder på strekningen fra flomvollen like nedenfor inntaksdammen og etablert flomvoll / 
gangvei ved Svanedalsbygget. Dette er et tiltak som skal sikre fundamenteringen av 
overføringsledningen og dermed øke sikkerheten mot brudd på rørledningen. Ifølge 
søknaden vil flomvollen også redusere vanninnsiget fra Lundeåna inn under Spinnerihagen 
og parkeringsanlegget til Svanedalsbygget. Bakgrunnen for tiltaket oppgis å være følgende:

I søknaden fremkommer det videre at som grunnlag for prosjekteringen har man benyttet 
NVEs flomsonekart for Lundeåna. Man har tatt utgangspunkt i beregnet flomvannstand 
tilsvarende 200 års flommen. Man har lagt inn en margin / overhøyde på 0,6 m. Multiconsult 
AS antar at dette vil være tilstrekkelig for eventuelle ytterligere klimaendringer i framtiden. 
Vollen skal bygges opp av løsmasser med tettesjikt. Skråningen mot rennende vann skal 
beskyttes med erosjonssikring. Multiconsult AS kan ikke se at flomvollen vil ha noen 
betydning for fisken i elva, ettersom flomvollen vil ligge ”på tørt land” ved en normal 
vannstand i elva. Multiconsult AS skriver videre at planen har vært forelagt for NVE. 

Tiltaket ble nabovarslet den 05.07.12. Det kom inn 3 reelle nabomerknader.

Den 13.06.13 sendte så Multiconsult AS et nytt brev til kommunen, vedlagt nye opplysninger. 
Som følge av de innkomne merknadene har Multiconsult AS utarbeidet en konsekvens-
analyse av å bygge en flomvoll. Hovedhensikten med analysen, som ble utarbeidet i mars / 
april 2013, var å utrede konsekvensene av å bygge flomvollen, og å se på mulige 
forbedrende tiltak. Resultatet av analysen er at dersom det graves en grøft langs flomvollen, 
vil vollen ikke ha noen negative konsekvenser for bebyggelsen ved en 50 års flom. Ved en 
200 år flom fører flomvollen til en beregnet vannstandsøkning på 2-3 cm ved bolig-
bebyggelsen. Denne økningen kommer på toppen av en beregnet oversvømmelse uten
flomvoll på over 1 meter. Økningen som følge av flomvollen vurderer Multiconsult AS som 
”ubetydelige konsekvenser gitt den allerede ekstreme situasjonen.”  

Ifølge Multiconsult AS viser simuleringen av flom etter at en flomvoll er bygget at konse-
kvensene av vollen begrenser seg til området lokalt rundt øya og bebyggelsen på nordsiden 
av elva. Dersom flomvollen bygges uten forbedrende tiltak, viser simuleringen av 50 års 
flommen at de mest utsatte boligene i Nyeveien får en økning i vannstanden på 5-6 cm i 
forhold til den samme flommen uten flomvoll. For 200 års flommen blir den tilsvarende 
økningen ca. 10 cm. Dersom man bygger en grøft på vannsiden av flomvollen og dermed 
senker terrenget litt her i forhold til dagens situasjon, vil flomvollen ikke føre til noen 
konsekvenser i hovedløpet mot Nyeveien ved 50 års flommen og ubetydelige konsekvenser 
ved 200 års flommen, ifølge Multiconsults simuleringer. Ifølge disse simuleringene, vil 
grøften føre til at det ikke blir noen hastighetsøkning i hovedløpet ved 50 års flommen, mens 
den maksimale hastighetsøkningen ved 200 års flommen er fra 0,5 til 0,1 m/s.

Den omsøkte grøften langs flomvollen vil variere i dybde fra 0,5 – 1,0 m og vil få en bredde 
på ca. 4 m. Det er gjennomført nye beregninger etter at man mottok merknader fra NVE. De 
nye bergningene viser at valg av havnivå ikke har innvirkning på beregningene av 
vannhøyden ved flom ovenfor Tyskerbrua. 
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I forbindelse med bygging av flomvoll er det ønskelig med et miljøtiltak for å lette utvandring 
av smolt og vinterstøinger forbi kraftstasjonen. Dette tiltaket bes tatt med som en del av 
rammesøknaden for flomvollen. Dette tiltaket går ut på å etablere et overløpet og som går 
over i en trakt og et lukket rør som bygges inn i flomvollen. Dette tiltaket skal føre fisken ned 
til elveløpet ved nedre ende av flomvollen. Fylkesmannen støtter dette tiltaket.  

Innkomne merknader til nabovarsel:
Sameiet ved Damsgård Park.
De viser til at de er kjent med at Svanedal AS har sendt ut nabovarsler til en del grunneiere 
ved Lundeelva i forbindelse med bygging av en ”forholdsvis stor flomvoll”. Sameiet er 
overrasket dersom dette medfører riktighet ettersom de ikke har mottatt tilsvarende varsel. 
Med bakgrunn i de store flommene de har observert de siste årene, er de bekymret for all 
aktivitet som kan påvirke vannføringen i elva. De synes at det ville være naturlig at alle 
berørte parter nedstrøms varsles skriftlig om tiltenkt tiltak. De ber om at kommunen er svært 
kritisk til tiltak som kan ”skade mer enn det gagner”. Her må man kunne forlange en 
konsekvensanalyse der NVE har en sentral rolle, skriver sameiet.

Tore Mong på vegne av 9 beboere / huseiere langs Nyeveien.
Mong skriver først om uklart kartgrunnlag. Det påpekes at kartgrunnlaget er dårlig fordi bare 
et elveløp er tegnet inn, mens det i realiteten er 2 elveløp. Det er derfor vanskelig å få et klart 
bilde av hvor stor del av elveløpet på sørsiden av ”Holmen” som blir berørt. 
Det er uklart for brevskriverne hvorvidt planen er eller vil bli samordnet med andre planer 
vedrørende vannføringen i elva. De skriver at NVE i lengre tid har vært engasjert i å 
utarbeide en plan for Lundeelva. Det er ingen opplysninger i de dokumentene de har mottatt 
som indikerer samordning med disse eller om planen har vært forelagt NVE. Det er heller 
ingen informasjon om hvordan NVE stiller seg til flomvollen som det nå søkes om, skriver de. 
Brevskriverne etterlyser også informasjon om konsekvenser som en flomvoll vil medføre. De 
forventer at det blir gjennomført beregninger som viser dette.
De stiller videre spørsmål ved hvem som blir berørt av planen. Det mottatte nabovarselet 
inneholder ingen informasjon om hvilke naboer som er varslet eller hvilke kriterier som er lagt 
til grunn ved den varslingen som er foretatt.
Brevskriverne stiller også spørsmål ved hvordan miljøet i elva vil bli sikret. Det er ingen 
opplysninger om hvilke tiltak man vil sette i verk for å rydde opp etter en eventuell 
anleggsperiode eller hvordan man vil ivareta miljøet i og ved elva, skriver de.
De stiller så spørsmålet om hva som blir resultatet av en flomvoll. Det er ikke gitt noen 
informasjon om hvordan en eventuell flomvoll vil påvirke vannføringen i elva når det gjelder 
økt vannføring og belastning på naboeiendommene, herunder miljø, adkomst, sikring og 
eventuell endret belastning på ”Tyskerbrua”. 
Til sist skriver de om framtidige ansvarsforhold. De finner ingen informasjon om hvordan et 
framtidig ansvarsforhold og bevisbyrde vil være når det gjelder eventuelle skader på 
naboeiendommene som følge av endring av vannføringen i elva. Dette må klarlegges og må 
inkludere en eventuell verdiforringelse av eiendommene mht. den usikkerhet som kan 
knyttes til vannføringen i elva, skriver de.

Karl A. Havsø og Kirsten T. Drange.
De skriver at de er blitt oppmerksomme på at beboere ovenfor ”Tyskerbrua” har mottatt 
nabovarsel angående bygging av flomvoll ved Svanedal. De som bor på nedsiden av brua
reagerer på at de ikke er blitt orientert om dette, og vil protestere mot den fremlagte planen. 
Endringer i elveløpet vil ikke bare ha konsekvenser for oppsitterne ovenfor brua, men for alle 
som bor langs elva skriver de. De kan ikke se at det er noen prognoser der konsekvensene 
av vollen i forhold til vannføringen i elva er lagt ved. 
De regner med at kommunen og søker / tiltakshaver vil informere alle oppsitterne langs elva 
før eventuelt arbeid blir igangsatt. Informasjonen må omhandle arbeidet og hva konse-
kvensen av arbeidet blir for vannføringen i elva og hvordan det påvirker de øvrige eiendom-
mene, og ikke minst ”Tyskerbrua”, spesielt den enden som er tilknyttet den enden som 
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vender mot Nyeveien.  Etter det de kjenner til, holder NVE på med flomsikringsplan for elva, 
og de regner med at kommunen også tar hensyn til dette. Dersom dette arbeidet settes i 
gang uten utredning om konsekvensene for beboerne langs elva, vil de holde kommunen 
ansvarlig for eventuelle skader som blir påført eiendommene på grunn av endringer i 
vannføring. Dette med bakgrunn i at det er kommunen som gir en eventuell byggetillatelse, 
skriver de. 

Fylkesmannen.
I en e-post til Multiconsult AS den 12.03.12 skriver miljøvernavdelingen at foreslått tiltak med 
etablering av nytt overløp og etablering av terskel nedenfor demning er av et slikt omfang at 
det ikke trenger tillatelse etter lakse- og innlandsfiskeloven med forskrifter. Erfaringer fra 
andre prosjekt viser at dersom dette blir gjort på rette måten vil overlevelsen for utvandrende 
smolt bedres betydelig. Vannmengde, vanndyp, vannhastighet, lysåpning på risen og nærhet 
til varegrinda har blant annet vist seg å være avgjørende suksesskriterier. I forbindelse med 
eventuell etablering av nytt overløp mener Fylkesmannen at der er viktig at en får på plass 
en overvåkning som kan dokumentere effekten av eventuelle iverksatte tiltak for å lette 
utvandingen for fisk.

Hydrologiske konsekvenser av flomvoll ved Lundeåna.
Multiconsult AS har utarbeidet en rapport angående hydrologiske konsekvenser av flomvoll 
ved Lundeåna, datert 04.04.13. Denne rapporten forlå ikke da nabovarselet ble sendt ut i 
begynnelsen av juli 2012. 

I rapporten har man tatt for seg 2 scenarioer i tillegg til nåsituasjonen (dvs. flommer uten at 
det er bygget flomvoll): 
- flomvoll uten tilliggende grøft
- flomvoll med tilliggende grøft. 
I alle de tre tilfellene har man sett på konsekvenser for vannhastighet og vannhøyde ved 
henholdsvis 50 års flom og 200 års flom. Flomstørrelsene er hentet fra flomberegninger i 
forbindelse med NVE sin flomsonekartlegging.

Innledningsvis beskrives det hydrauliske simuleringsverktøyet som er benyttet og 
grunnlagsdataene. Det vises her til selve rapporten. 

I rapporten finner man at ”Byggingen av flomvollen er et relativt lokalt inngrep, og er antatt å 
kunne få konsekvenser hovedsakelig for bebyggelsen ved Nyeveien rett ovenfor flomvollen, 
og for bebyggelsen rett oppstrøms vollen.” Saksbehandler antar at det er området ”rett 
overfor” (dvs. rett imot) og ikke ”rett ovenfor” (dvs. rett på oppsiden) som menes. 

Flomvollen uten tilliggende grøft er dimensjonert for å mestre 200 års flommen pluss en 
sikkerhetsmargin på 0,2 m. I det andre alternativet er det tatt med en tilliggende grøft som 
har en dybde som varier mellom 0,5 og 1,0 m på grunn av tilpasninger til terrenget og en 
bredde på om lag 4 m. Beregningene viser at vannstanden i Vågen ikke har betydning for 
flomhøydene i det undersøkte området. I rapporten beskrives også den usikkerheten som 
finnes i slike beregningsmodeller. 

Nedenfor har man brukt betegnelsene ”hovedløpet” og ”flomløpet”. Hovedløpet er der vannet 
renner når det ikke er flom, dvs. langs Nyeveien, mens flomløpet er den delen der vannet 
renner på sørsiden av holmen når det er flom, dvs. langs rørgate.

Resultatene av beregningene er som følger:

Nåsituasjonen (flom uten at det er bygget flomvoll):
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 Kapasiteten til hovedløpet er overskredet ved mindre vannføringer enn det man får 
ved 50 års flommen. Dermed blir bygninger langs elveløpet oversvømt. Det vil 
komme vann inn i både Spinneriveien 7 og 9 ved 50 års flommen, og over gangveien 
ved Spinneriveien 13 (Sparbutikken m.v.). Det står opp til 1 meter dypt vann ved den 
mest utsatte bebyggelsen i Nyeveien.

 De største vannhastighetene ved 50 års flommen finnes i elvas hovedløp samt i 
flomløpet ved rørgata, der flomvollen er planlagt bygd, samt ved inntaksdammen til 
kraftverket. Maksimal vannhastighet blir 6,5 m/s i hovedløpet ved boligene i 
Nyeveien. Nedstrøms i hovedløpet på høyre side av øya når vannet hastigheter på 
ca. 5 m/s. I flomløpet nås maksimale hastigheter på ca. 2,5 m/s. 

 Ved 200 års flommen er vannstanden ca. 0,2 m høyere forbi øya og ca. 0,4 m høyere 
nedstrøms spinneribygget i forhold til ved 50 års flommen. Utbredelsen av 
oversvømmelsen er omtrent lik oppstrøms for øya ved 50 års flommen og 200 års 
flommen, mens det nedstrøms er noen flere berørte bygg ved 200 års flommen enn 
ved 50 års flommen.

 Ved 200 års flommen kommer vannet opp i hastigheter på ca. 7 m/s forbi 
bebyggelsen motsatt flomvollens planlagte posisjon. Nedstrøms ligger hastigheten på 
opp til 5 m/s i hovedløpet på høyre side av elva, mens hastigheten er maksimalt ca. 
2,5 m/s i flomløpet på venstre side. 

Flomvoll uten tilliggende grøft:
 Flomvollen vil hindre vann i å strømme inn ved Spinneriveien 7 og 9. Samtidig blir det 

samlede tverrsnittet der vannet kan renne innsnevret i forhold til flommer uten at 
flomvollen er bygget.

 Ved 50 års flommen vil vannstanden øke med 0,10 – 0,12 m mellom flomvollen og 
øya, og med 0,05 – 0,06 m ved bebyggelsen langs Nyeveien, i forhold til om 
flomvollen ikke var bygget. Hastighetsøkningen blir ca. 0,3 m/s i hovedløpet og man 
vil få en reduksjon i hastigheten på ca. 0,4 m/s i flomløpet. Lokalt ved flomvollen kan 
man få en hastighetsøkning på opp mot 0,6 m/s i forhold til om ikke flomvollen var 
der.

 Ved 200 års flommen vil vannstanden lokalt ved flomvollen kunne øke med opp til 0,6 
m i forhold til om flomvollen ikke var der, og opp til 0,15 m i flomløpet for øvrig. Ved 
boligene langs Nyeveien vil vannstanden stige med ca. 0,1 m i forhold til om 
flomvollen ikke var der. Vannhastigheten vil øke med ca. 0,5 m/s i hovedløpet og ved 
flomvollen, i forhold til at flomvollen ikke var der. Lokalt kommer hastighetsøkningen 
opp i ca. 0,8 m/s ved flomvollen. Nedstrøms flomvollen vil det bli en reduksjon i 
vannhastigheten på opp til 0,6 m/s i forhold til om flomvollen ikke var der.

Flomvoll med tilliggende grøft.
 Grøften vil være et tiltak som skal kompenser for den reduksjonen av tverrsnittet der 

vannet kan renne som flomvollen vil medføre. 
 Nettovannføringen i hovedløpet på høyre side vil bli tilnærmet uendret i forhold til 

situasjonen uten flomvoll ved 50 års flommen. Mellom øya og flomvollen vil 
vannstanden øke med ca. 0,08 m. I grøfta vil hastighetene øke med ca. 1,5 m/s til en 
hastighet på 2,5 m/s. Mellom øya og grøfta øker hastighetene med opp til 0,2 m/s. 
Vannstanden i forkant av grøfta vil bli litt redusert ved 50 års flommen i forhold til at 
flomvollen ikke var der, pga. økt vannhastighet inn mot grøfta.

 Ved 200 års flommen vil vannstanden i hovedløpet ved boligene øke med maksimalt 
0,02 – 0,03 m i forhold til at flomvollen ikke var bygget. I flomløpet på venstre side 
øker vannstanden med ca. 0,10 m i forhold til at flomvollen ikke var bygget. 
Hastighetsøkningen blir ca. 0,3 m/s mellom flomvollen og øya i forhold til at vollen 
ikke var bygget. I grøfta øker vannhastigheten med opp til 1,5 m/s, til 3,0 m/s. I 
hovedløpet på høyre side av øya vil vannhastigheten oppstrøms bli tilnærmet lik med 
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og uten flomvoll, mens vannhastigheten nedstrøms øya øker med ca. 0,1 m/s i 
forhold til at flomvollen ikke var der. 

Rapportens konklusjon:
 Simuleringene viser at konsekvensene av den planlagte flomvollen begrenser seg til 

området lokalt rundt øya og ved bebyggelsen på motsatt side. Dersom flomvollen 
bygges uten forbedrende tiltak (tilliggende grøft), viser simuleringen at vannstands-
stigningen ved de mest utsatte boligene i Nyeveien blir 0,05 – 0,06 m ved 50 års 
flommen og rundt 0,10 m ved 200 års flommen. Dersom det bygges grøft langs 
flomvollen vil flomvollen ikke medføre noen konsekvenser i hovedløpet på høyre sider 
av øya ved 50 års flommen. Ved 200 års flommen vil vannet stige maksimalt 0,02 –
0,03 m i forhold til om flomvollen ikke var bygget. Denne økningen vil komme i tillegg 
til den forventede oversvømmelsen på ca. 1 m når det ikke er bygget flomvoll. 

 En grøft langs flomvollen vil gjøre at det ikke blir noen hastighetsøkning i hovedløpet 
ved 50 års flommen. Ved 200 års flommen vil en flomvoll med grøft gi en 
hastighetsøkning på 0,1 m/s mens uten grøft ville hastighetsøkningen bli 0,5 m/s.

 Mellom flomvollen og grøfta (skal trolig være øya) blir vannstandsøkningen ca. 0,10 
m og hastighetsøkningen 0,3 m/s ved 200 års flommen dersom man bygger flomvoll 
med grøft i forhold til at man ikke har flomvoll. Hastighetsøkningen kan medføre en 
øket fare for erosjon, men ifølge rapporten er det usannsynlig at effekten blir merkbar. 

 Det bør legges plastringsstein i grøfta og ved foten av flomvollen som er dimensjonert 
for å tåle de beregnede vannhastighetene. 

 Oppsummert får bygging av flomvoll med tilliggende grøft ingen konsekvenser for 
bebyggelsen ved 50 års flommen og svært små konsekvenser ved 200 års flommen.

Merknader fra NVE.
I en e-post til Multiconsult AS skriver NVE den 29.04.13 kommentarer til rapporten fra 
Multiconsult AS. Her fremkommer det bl.a. at etter deres vurdering er konsekvenser av 
flomvoll med avbøtende tiltak grundig dokumentert og analysert, en bra rapport. De råder så 
Multiconsult AS til å gjennomføre en ny beregning med et annet havnivå enn det som er lagt 
til grunn i simuleringen.

Reguleringsplan.
Det er reguleringsplan for Bøckmansbakken som gjelder for dette området. 
Reguleringsplanen viser at området mellom rørgaten og flomløpet er regulert til Friområde, 
park / turveg / lekeplass. 

Plansjefen og byggesakssjefen har i samråd kommet til at bygging av en flomvoll med en 2,0 
m bred gangsti på toppen ikke er i strid med gjeldende reguleringsplan, og det kreves 
dermed ikke dispensasjon fra reguleringsplanen.

Sikkerhetsmargin.
Innsendte tegninger viser et normalprofil der toppen av flomvollen blir liggende minst 0,5 m 
over 200 års flommen, pluss 0,1 m for å kompensere for eventuell setning.

Saksbehandlers vurderinger:
Nabomerknadene.
En god del av nabomerknadene er oppfylt ved at det er utarbeidet en rapport med 
hydrauliske konsekvenser av flomvollen. 

Når der gjelder kravet om at flere enn de som er naboer eller gjenboere ifølge plan- og 
bygningslovens bestemmelser skulle hatt tilsendt nabovarsel, så er det byggesakssjefens 
syn at ansvarlig søker har oppfylt lovens krav til nabovarsling. Som den hydrauliske 
rapporten viser, vil en flomvoll med tilliggende grøft ha så små innvirkninger på vannstand og 
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vannhastighet at det ikke anses som nødvendig å varsle hjemmelshavere lenger nedstrøms 
tiltaket. Det at de som har kommet med nabomerknader uten å være naboer eller gjenboere i 
lovens forstand ikke er varslet om tiltaket, er ikke en feil. Selv om de ikke er naboer eller 
gjenboere etter plan- og bygningsloven, vil de etter en konkret vurdering i forbindelse med en 
eventuell klage på vedtak i saken kunne bli vurdert til å rettslik klageinteresse, jf. forvaltnings-
lovens § 28.  

Når det gjelder kartgrunnlag og omfanget av tiltaket, så er det nå grundig dokumentert i 
innsendte tegninger og situasjonsplan.

Når det gjelder naboenes merknad om mangel på opplysninger om miljøpåvirkningen av 
tiltaket både i anleggsperioden og i driftsfasen, støtter byggesakssjefen naboenes syn. 
Dersom det blir gitt rammetillatelse, anbefaler byggesakssjefen at det settes som vilkår at 
man ved en søknad om igangsettingstillatelse skal vedlegge en uttalelse om hvilke 
eventuelle negative virkninger anleggsarbeidene vil kunne ha på vannkvaliteten. Selv om det 
forutsettes at anleggsarbeidene skal foregå i perioder uten vannføring i flomløpet på 
sørsiden av holmen, vil det trolig bli en del graving som medfører frigjøring / frilegging av 
småkornig masse som vil bli ført med strømmen når flommen kommer. Også andre 
eventuelle miljøkonsekvenser må klarlegges i en slik uttalelse.

Når det gjelder ansvarsforhold for eventuelle framtidige skader på bygninger eller annet 
langs Lundeåna, så er det opp til domstolene å prøve slike spørsmål. Verken administra-
sjonen eller politikerne i Eigersund kommune er gitt kompetanse eller myndighet til å avgjøre 
slike spørsmål. Også Eigersund kommunes ansvar kan bli prøvet i en slik eventuell rettssak.

Det ansees hensiktsmessig at tiltakshaver / ansvarlig søker informerer ikke bare de som er 
naboer eller gjenboere i plan- og bygningslovens forstand om de omsøkte tiltakene, men 
også de øvrige hjemmelshaverne ned til Vågen, ettersom dette vil være et relativt begrenset 
antall. I denne sammenheng bør den utarbeidede rapporten med vedlegg stilles til 
disposisjon for alle hjemmelshavere som ønsker dette.

Sikring av gangveien.
Etter byggesakssjefens syn vil gangveien kunne bli brukt som utkikkssted for å observere 
flom i Lundeåna. For å redusere sannsynligheten for at personer faller i den flomstore elva 
fra den 2,0 m brede gangveien på toppen av flomvollen, anbefaler byggesakssjefen at det 
settes som vilkår at det bygges et gjerde langs toppen av flomvollen på den siden som 
vender mot elva.

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
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Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om rammetillatelse til oppføring av flomvoll 
langs Lundeåna samt de innsendte nabomerknadene og har etter en samlet vurdering 
kommet til at søknaden må avslås med følgende begrunnelse:

1. Tiltaket vil forverre den allerede vanskelige flomsituasjonen for oppsitterne langs
denne delen av Lundeåna.

2.

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

239306
Søknad om rammetillatelse, flomsikring langs Lundeåne, flomvoll som sikring av 
overføringsledning

239307 Informasjons-/oversendelsesbrev
241101 Innsigelser mot bygging av flomvoll ved Lundeåne gnr. 13 bnr. 2441
241102 Underskrevet liste frea beboere i Nyeveien
298073 Brev flomvoll.pdf
298087 Merknader Damsgård Park.pdf
238895 Merknader angående bygging flomvoll ved Svanedal
289553 Kommentarer til rapport Flomsikring langs Lundeåna

289546
Nabomerknader til søknad om rammetillatelse og endring i rammesøknad, flomvoll 
ved Lundeåne gnr. 13 bnr. 2441 -  Svanedal AS, Spinnerigaten

289548 Rapport
289549 Vedlegg 1 -Tegninger flomvoll
289551 Vedlegg 3 - bilder fra flommen 2009
289552 Rapport smoltutvandring Svanedal kraftverk - Hellelandvassdraget

289554
Avklaring av myndighetsområde for godkjenning av plan for Smoltutvandring, 
Svanedal kraftverk

298088 Reguleringsplan Bøckmannsbakken.pdf
298089 Tegnforklaring Bøckmansbakken.pdf
298124 Reg bestemmelser Bøckmansgaten.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

3 I 05.07.2012 Multiconsult AS
Søknad om rammetillatelse, flomsikring langs 
Lundeåne, flomvoll som sikring av 
overføringsledning

2 I 13.07.2012 Tore Mong Vedr. bygging av flomvoll i Damsgårdsåne ved 
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Svanedal - Nyeveien 25

1 I 18.07.2012
Karl A. Havsø; 
Kirsten T. Drange

Merknader angående bygging flomvoll ved 
Svanedal

4 I 06.08.2012 Beboere i Nyeveien
Innsigelser mot bygging av flomvoll ved 
Lundeåne gnr. 13 bnr. 2441

5 I 24.08.2012
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Byggesøknad for flomvoll i Lundeelva i Egersund

6 I 29.04.2013
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Kommentarer til rapport Flomsikring langs 
Lundeåne

7 I 13.06.2013 Multiconsult AS
Nabomerknader til søknad om rammetillatelse og 
endring i rammesøknad, flomvoll ved Lundeåne 
gnr. 13 bnr. 2441 -  Svanedal AS, Spinnerigaten

Parter i saken:
            

Agno Damsgaard Nyeveien 15 4370 EGERSUND
Bjørg K. Olsen Nyeveien 5 4370 EGERSUND
Ingrid Mong Utsogn og 
Kjetil Utsogn

Nyeveien 25 4370 EGERSUND

Karl Arthur Hafsø Nyeveien 7 4370 EGERSUND
Kirsten Drange Nyeveien 11 4370 EGERSUND
Lasse Mong Nyeveien 17 4370 EGERSUND
Margrethe Klippenberg Nyeveien 13 4370 EGERSUND
Marie Røyland Nyeveien 29 4370 EGERSUND
Multiconsult AS Postboks 223 4379 EGERSUND
Rajendra Kumar 
Nagalingam

Nyeveien 19 4370 EGERSUND

Sameiet ved 
Damgsgård Park v/ 
Pete Seglem

Basthaugveien 10 4370 EGERSUND
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Til Eigersund Kommune

Vedr. Flomvoll , gr.13 br.nr.2441 Svanedal AS

Vi ble søndag 15.07.12 gjort oppmerksom på at naboer til Svanedal , fra Tyskerbrua( Nyeveien 13) og 
videre oppover , har mottatt nabovarsel vedr. bygging av flomvoll ved Svanedal.

Vi som bor på nedsiden av brua , reagerer på at vi ikke er blitt orientert om dette , og vil gjøre 
oppmerksom på at vi vil fremme innsigelser mot den framlagte plan.

Endringer i elveløpet vil ikke bare ha konsekvenser for oppsittere ovenfor Tyskerbrua, men for alle 
som bor langs Lundeelva nedenfor brua også.

Vi kan ikke se at det er noen prognoser der konsekvensene av vollen i forhold til vannføringen i elva  
er lagt ved.

Jeg var på kommunen mandag ,16.07.12 for å snakke om saken på vegne av meg selv, eier av 
Nyeveien 11 ,og eier av Nyeveien 7 , Karl Arthur Havsø, men fikk beskjed om at vi måtte henvende 
oss til Multiconsult AS .
Dette ble gjort , og i samtale med Hilde F. Karlsen , ble jeg gjort oppmerksom på at fristen for å 
fremme innsigelser for naboene var satt til 06.08.12 , og at det også ville gjelde for oss andre.
Det vil bli gjort.

Vi regner med at kommunen og søker/tiltakshaver vil innformere alle oppsitterne langs elva – før 
eventuelt arbeid bli igangsatt - om arbeidet og hva konsekvensen av arbeidet betyr for vannføringen i 
elva og hvordan det påvirker de  øvrige eiendommene , og ikke minst Tyskerbroa og spesielt den 
enden som er tilknyttet Nyeveien-sida

Så vidt vi vet holder NVE på med flomsikringsplan for elva , og vi regner med at kommunen også tar 
hensyn til dette.

Dersom dette arbeidet settes i gang uten utredning om konsekvensene for beboerne langs elva , vil vi 
holde kommunen ansvarlig for eventuelle skader som blir påført eiendommene pga endringer i 
vannføring. Dette med bakgrunn i at det er kommunen som gir eventuell byggetillatelse.

Egersund 18.07.12

For
Karl A. Havsø – Nyeveien 7
Kirsten T. Drange – Nyeveien 11

Kirsten T. Drange
Mob. 90965418
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.08.2013
Arkiv: :GBR-17/3, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
12/1392
Journalpostløpenr.:
13/15948

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
211/13 Planteknisk utvalg 24.09.2013

Deling av grunneiendom gnr. 17 bnr. 3 - Jan Steinar 
Puntervold, Kvå/Støen. Klagebehandling.
  

Sammendrag:
Etter at byggesakssjefen på delegert fullmakt i september 2012 fattet vedtak om å gi tillatelse 
til fradeling av parsell på gnr. 17, bnr. 3, er det kommet inn klage fra nabo Anja Koldal. Hun 
klager på vedtaket og viser til slutning i Dalane tingrett den 24.04.02. Søkers advokat 
anbefaler at klagen ikke tas til følge. 
Byggesakssjefen anbefaler at klager gis medhold ettersom en ny gjennomgang av slutningen 
fra Dalane tingrett gjør at det konkluderes med at søker ikke har rett til atkomstvei som 
tilfredsstiller kravene i plan- og bygningslovens § 27-4. 

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

Rådmannens forslag til vedtak 22.08.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Anja Koldal på vedtak i sak BMD 357/12 den 
11.09.12, samt merknadene fra advokat Jensen på vegne av søker, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klager gis medhold. Vedtaket i sak BMD 357/12 den 11.09.12 
oppheves. Begrunnelsen er at det ikke foreligger rett til veiatkomst til den aktuelle parsellen 
som tilfredsstiller kravene i plan- og bygningslovens § 27-4. 
Planteknisk utvalg opplyser at kommunen, dersom man mottar en søknad om dette, vil 
vurdere om man kan godta en annen ordning, slik man har mulighet for etter plan- og 
bygningslovens § 27-4 annet ledd. En slik ordning kan være at søker får tinglyst erklæring 
om rett til 2 parkeringsplasser i tilfredsstillende nærhet av parsellen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og 27-4, jf. 
forvaltningslovens §§ 28-36.

Partene har klagerett på det nye vedtaket.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
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Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 for fradeling av 
parsell fra gnr. 17, bnr. 3 til eget bruksnummer. Omsøkt parsell skal brukes til hytte / naust i 
samsvar med gjeldende reguleringsplan. Naboene ble varslet og det forelå på 
vedtakstidspunktet nabomerknader til søknaden fra Anja Koldal.

Det er reguleringsplan for Dyrnes / Kvå, vedtatt av Kommunestyret den 10.02.97, som 
gjelder for området. Omsøkt areal er regulert til hytter / naust.

I nabomerknaden fra Anja Koldal, datert den 12.06.12, bemerker hun at tiltakshaver har 
krysset av for atkomst via riks-/fylkesvei og privat vei. Hennes merknad er vedrørende privat 
vei. Puntervold skal benytte den gamle traseen sin som er en gangvei. Hun viser til dom 
avsagt den 24.04.12 i Dalane tingrett. Hun mener derfor at Puntervold ikke har atkomst via 
den private veien som hun eier.

Lensmannen i Egersund med skjønnsmenn avsa den 12.09.01 skjønn med blant annet 
følgende punkter: 
”2. I henhold til servituttloven § 6 gis Jan Steinar Puntervold, eier av gnr. 17, bnr. 3 rett til veg 
fra Sokndalsveien / -riksveg 44 – til sin sjøbu gnr. 17, bnr. 3 over Anja Koldals eiendom, gnr. 
17, bnr. 21 og uskifteboet etter Kåre Koldals eiendom, gnr. 17, bnr. 8 i henhold til 
reguleringsplan for Dyrnes - Kvå, stadfestet 1996.

”3. I henhold til servituttloven § 6 gis Jan Steinar Puntervold (eier av gnr. 17, bnr. 3) rett til
å opparbeide en 3 meter bred veg i den nye trase i henhold til bestemmelsene i den vedtatte 
reguleringsplanen i en strekning på ca. 70 meter fra Anja Koldals bolig, gnr. 17, bnr. 21 over 
uskifteboets eiendom gnr. 17, bnr. 8 til sjøbu på gnr. 17, bnr. 3 ved sjøen. Jan Steinar 
Puntervold bærer selv kostnadene ved denne opparbeidelsen.”

”5. Nye eiere av tomter som utskilles fra gnr. 17, bnr. 8 og som naturlig må benytte den 
vegstrekning som Jan Steinar Puntervold har opparbeidet får vegrett over vegen. De nye 
eierne skal betale kr. 10.000,- til eier av gnr. 17, bnr. 3 for hver nye utskilte tomt så snart den 
bebygges. Beløpte reguleres i henhold til konsumprisindeksen med utgangspunkt i 
konsumprisindeksen pr. september 2000. Vegvedlikeholdet på hele strekningen fra sjøen til 
riksvegen deles slik at eierne av de nybebygde tomtene betaler på lik linje med de andre 
brukerne av vegen.”

Dalane Tingrett avsa den 24.04.02 blant annet følgende slutning i overskjønn:
”1. Omskipingskravet tas ikke til følge.
2. Lensmannsskjønnets punkt 5 oppheves.”

Den 11.09.12 behandlet byggesakssjefen søknaden og fattet vedtak på delegert fullmakt i 
sak BMD 357/12. I vedtaket ble søknaden godkjent på visse vilkår. Saksbehandler hadde 
beklageligvis tolket tingrettens dom slik at Puntervold hadde nødvendig veirett til den aktuelle 
parsellen.

Brev med vedtaket ble sendt ut til partene den 11.09.12.

Den 18.09.12 mottok Eigersund kommune klage på vedtaket av den 11.09.12. Klagen er fra 
Anja Koldal. I klagen skriver hun at hun klager på vedtaket om å gi Puntervold tillatelse til 
fradeling. Hun skriver videre at som hun bemerket i sin merknad til søknaden, har ikke 
Puntervold atkomst via den private veien som hun eier. Hun vedlegger dom fra Dalane 
tingrett den 24.04.02.

I samsvar med forvaltningslovens § 33 tredje ledd ble motparten gitt anledning til å uttale seg 
til klagen. I merknader fra Advokatfirmaet Jensen AS ved advokat Svein Erling Jensen, 
datert den 12.10.12, står det at på vegne av Puntervold vil det bli anført at de rettsavgjørelser 
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som foreligger i sakens anledning forutsetter at grunneier ikke selv deler opp eiendommen i 
henhold til godkjent reguleringsplan. Advokat Jensen skriver videre: ”Idet Koldal selv har 
etter det opplyste, fått godkjent fradeling av flere tomter på egen eiendom, faller 
forutsetningene for avgjørelsen bort, slik at Koldal ikke lenger har noe legitimt krav på å 
hindre adkomst frem til tomteområdet. Jeg forstår det slik at det allerede er godkjent 5 
tomter. På dette grunnlag vil jeg be om at klagen ikke blir tatt til følge, slik at oppdeling kan 
skje.”

I plan- og bygningslovens § 27-4 står det:
”Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir 
godkjent, skal byggetomta enten være sikret lovlig adkomst til veg som er åpen for alminnelig 
ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte være sikret vegforbindelse som 
kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av 
vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 og 43.
Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig 
vanske eller utgift, kan kommunen godta annen ordning.”

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

Domsavsigelsen i Dalane tingrett den 24.04.02, som ikke er omgjort av høyere rettsinnstans, 
medfører at den nye eiendommen som søkes fraskilt fra Puntervolds eiendom ikke har slik 
veirett som plan- og bygningsloven § 27-4 krever for at det skal kunne gis tillatelse til 
fradeling.

Etter å ha vurdert innholdet i Dalane tingrett sin slutning fra den 24.04.02 finner 
byggesakssjefen det rett å anbefale at klager gis medhold. Det foreligger ikke rett til 
veiatkomst som tilfredsstiller kravet i plan- og bygningslovens § 27-4. Byggesakssjefen har 
vurdert om andre ledd i ovennevnte paragraf kan komme til anvendelse. Dersom søker 
fremlegger tinglyst erklæring om rett til 2 parkeringsplasser i tilfredsstillende nærhet av 
parsellen, bør kommunen vurdere om dette kan aksepteres som en tilfredsstillende ordning.

Når det gjelder advokat Jensens merknader, vil byggesakssjefen bemerke at om det er skilt 
ut tomter fra klagers eiendom, kan ikke det medføre at Puntervold har krav på kjøreveg fram 
til sin eiendom gnr. 17, bnr. 3 over gnr. 17, bnr. 21.

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
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Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Anja Koldal på vedtak i sak BMD 357/12 den 
11.09.12, samt merknadene fra advokat Jensen på vegne av søker, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klager ikke gis medhold. Vedtaket i sak BMD 357/12 den 11.09.12 
opprettholdes. Begrunnelsen er at klagen ikke inneholder vesentlige og nye opplysninger 
som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. Planteknisk utvalg finner at 
vilkårene i plan- og bygningslovens § 27-4 er oppfylt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og 27-4, jf. 
forvaltningslovens §§ 28-36, jf. reguleringsplan for Dyrnes – Kvå.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.
~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

244146
Tillatelse til tiltak - Deling av grunneiendom gnr. 17 bnr. 3 - Jan Steinar Puntervold, 
Kvå/Støen

244218 Godkjent situasjonskart
245465 Informasjonsskriv

249605
Vedr. tillatelse til tiltak av 11.09.12 samt innkommet klage gnr. 17 bnr. 3 - Jan 
Steinar Puntervold

286253 Reg bestemmelser Dyrnes - Kvå.pdf
286254 Reg plan Dyrnes - Kvå.pdf
286255 Reg plan Dyrnes - Kvå Tegnforklaring.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 12.06.2012 Anja Koldal Merknad til nabovarsel på gnr. 17 bnr. 3

1 I 01.07.2012 Jan Steinar Puntervold
Søknad om deling av grunneiendom gnr. 17 bnr. 
3

3 U 11.09.2012 Jan Steinar Puntervold
Tillatelse til tiltak - Deling av grunneiendom gnr. 
17 bnr. 3 - Jan Steinar Puntervold, Kvå/Støen

4 X 11.09.2012 Godkjent situasjonskart
5 U 12.09.2012 Jan Steinar Puntervold Foreløpig svar

6 I 18.09.2012 Anja Koldal
Klage på tillatelse gnr. 17 bnr. 3, sak BMD 
357/12 - Jan Steinar Puntervold

7 U 01.10.2012 Jan Steinar Puntervold
Vedrørende klage - Deling av grunneiendom gnr. 
17 bnr. 3 - Jan Steinar Puntervold, Kvå/Støen

8 I 12.10.2012 Adv. Jensen & Bilstad
Vedr. tillatelse til tiltak av 11.09.12 samt
innkommet klage gnr. 17 bnr. 3 - Jan Steinar 
Puntervold
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Parter i saken:
            

Advokatfirmaet Jensen 
AS

Postboks 362 4379 EGERSUND

P Anja Koldal Sokndalsveien 341 4370 EGERSUND
TIL Jan Steinar Puntervold Hålandsveien 79 4370 EGERSUND
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Jan Steinar Puntervold

Hovlandsveien 79
4370 EGERSUND

Vår ref.: 12/23585 / 12/1392 / GBR-17/3, FA-L33 Dato: 11.09.2012

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

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

Tillatelse til tiltak - Deling av grunneiendom gnr. 17 bnr. 3 - Jan Steinar 
Puntervold, Kvå/Støen

Saken gjelder:
Det er i skriv mottatt her 14.06.12 søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 
og 21-4. Søknaden gjelder fradeling av parsell fra eiendommen gnr. 17 bnr. 3 til eget 
bruksnummer. Parsellen skal brukes som hytte/naust i samsvar med gjeldende reguleringsplan.
Naboene er varslet og det foreligger nabomerknader til søknaden fra Anja Koldal.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Dyrnes - Kvå, vedtatt av kommunestyret 10.02.97. 
Omsøkt areal er i planen regulert til hytter/naust.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak
Saksnummer Vedtaksdato
357/12 Byggesakssjefen delegert 11.09.2012

Nabo Anja Koldal har i skriv datert 12.06.12 kommet med følgende merknad:
Tiltakshaver har krysset av for adkomst via riks-/fylkesvei og privat vei.
Min merknad er vedrørende privat vei. Jan Steinar Puntervold skal benytte den gamle traseen sin 
som er en gangvei jfr. Dom avsagt den 24.04.12 i Dalane tingrett.
Han har derfor ingen adkomst via privat vei som eies av meg, Anja Koldal.

Lensmannen i Egersund med skjønnsmenn avsa den 12.09.01 skjønn med blant annet følgende 
slutning:
2. I henhold til servituttloven § 6 gis Jan Steinar Puntervold, eier av gnr. 17 bnr. 3 rett til veg fra 
Sokndalsveien/ -riksveg 44 – til sin sjøbu gnr. 17 bnr. 3 over Anja Koldals eiendom, gnr. 17 bnr. 21 og 
uskifteboet etter Kåre Koldals eiendom, gnr. 17 bnr. 8 i henhold til reguleringsplan for Dyrnes – Kvå, 
stadfestet 1996.
3. I henhold til servituttloven § 6 gis Jan Steinar Puntervold (eier av gnr. 17 bnr. 3) rett til å opparbeide en 3 
meter bred veg i den nye trase i henhold til bestemmelsene i den vedtatte reguleringsplanen i en strekning 
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på ca. 70 meter fra Anja Koldals bolig, gnr. 17 bnr. 21 over uskifteboets eiendom gnr. 17 bnr. 8 til sin sjøbu 
på gnr. 18 bnr. 3 ved sjøen. Jan Steinar Puntervold bærer selv kostnadene ved denne opparbeidelsen.

Denne delen av slutningen ble stadfestet av Dalane tingrett i dom av 24.04.02.
På slik bakgrunn kan en ikke legge Anja Koldals merknad til grunn.

Det synes derfor klart for byggesakssjefen at tiltakshaver er sikret nødvendig rett til vei, vann og 
avløp da det foreligger offentlige vann- og avløpsledninger i nærliggende sjøgrunn.

Delingen er for øvrig i tråd med gjeldende reguleringsplan og søknaden godkjennes derfor.

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. bort, jfr. pbl. § 21-9.
 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:

- Delingen må skje som vist på godkjent situasjonskart.
- Delingen må skje i samsvar med reguleringsplan.

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

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 og godkjent situasjonskart.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-1 m) 
Deling av eiendom 
(pr. tillatelse)

3295 1 3295 Jan Steinar Puntervold

Avkorting gebyr -824 -824 Jan Steinar Puntervold

Sum 2.471,-

Saksbehandlingstiden har overgått den lovbestemte tidsfristen med én påbegynt uke og 
behandlingsgebyret avkortes dermed med 25 %.

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Side 689 av 707



- 3 -

Kopi til:
Anja Koldal 4370 EGERSUND
Johnny Monsen Oppmålingssjef
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 04.09.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/1722
Journalpostløpenr.:
13/22719

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
212/13 Planteknisk utvalg 24.09.2013

Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 24.09.2013
  

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 24.09.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 13/22951 X 27.08.2013
Byggesakssjefen delegert 
05.08.- 26.08.2013

2 13/23061 I 19.08.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Egenkontrollrapport for 2012 
- fragmenteringsanlegg, 
Eigerøy - fylkesmannen 
presiserer krav til bedriftens 
tilbakemelding

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
297637 Byggesakssjefen delegert 5.-26.8 - 2013.doc

297831
Egenkontrollrapport for 2012 - fragmenteringsanlegg, Eigerøy - fylkesmannen 
presiserer krav til bedriftens tilbakemelding
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Byggesakssjefen delegert 05.08.- 26.08.2013. 

ArkivSakID Nr Jdato Adm.enh Sbh Møtedato Journaltittel JournalPostID Saksnr 

'13/1244 2 14.08.2013 TBY ATI 13.08.2013 Tillatelse til tiltak - Bolig og 
garasje gnr. 60 bnr. 763 - Anne Magrete 
og Per Sigbjørn Vold, Tueveien 12 

'13/19773 '285/13 

'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 

'13/685 18 13.08.2013 TBY MAE 13.08.2013 3-mannsbolig gnr. 45 bnr. 149 - Larsen 
& Bjørkeland AS, Holanveien 9. 
Opphevelse av tidligere vedtak. 

'13/21821 '315/13 

'13/873 2 13.08.2013 TBY TOG 13.08.2013 Dispensasjon/ Tillatelse til tiltak -
Garasje gnr. 8 bnr. 91 - Runar 
Skjørvestad, Raudstøbakken  7 

'13/21820 '316/13 

'13/1520 3 13.08.2013 TBY JAV 13.08.2013 Tillatelse til tiltak - tillatelse i 
ett trinn for oppføring av bolig gnr. 
60 bnr. 794 - Hellviksveien 22 

'13/21695 '317/13 

'11/2105 10 13.08.2013 TBY TOG 13.08.2013 Tillatelse til tiltak - Dispensasjon -
Tilbygg på eksisterende fritidsbolig 
gnr. 60 bnr. 194 - Arne Benning, 
Asserveien 29 

'13/12403 '318/13 

'11/1271 10 13.08.2013 TBY TOG 13.08.2013 Tillatelse til tiltak - Overbygg 
terrasse gnr. 5 bnr. 183 - Arnstein 
Skretting, Maurholen 

'13/15144 '319/13 
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'13/1018 11 13.08.2013 TBY AHE2 13.08.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-2 
og dispensasjon fra bevaringsformål 
Egersund sentrum - Garasje og hagestue 
gnr. 46 bnr. 637 - Odd Arne Hovland, 
Gamleveien 26 

'13/21894 '320/13 

'13/1537 4 14.08.2013 TBY AHE2 14.08.2013 Rammetillatelse etter pbl. § 20-1 -
Vertikaldelt 2.mannsbolig gnr. 60 bnr. 
602 - SI Trend AS, Trollkirkeveien 5 

'13/21936 '321/13 

'11/1850 24 14.08.2013 TBY AHE2 14.08.2013 Tillatelse tiltak etter pbl. § 20-1 -
Rammetillatelse - Riving av bolig og 
oppføring av ny bolig gnr. 13 bnr. 1449 
- Rune Haugseng, Kirkegaten 17 

'13/21944 '322/13 

'13/1314 3 15.08.2013 TBY MAE 15.08.2013 Tillatelse til tiltak og dispensasjon. 
Mur gnr. 13 bnr. 1403 - Eigersund 
kommune, Johan Feyers gate 17. 

'13/22036 '323/13 

'13/1602 2 16.08.2013 TBY JAV 16.08.2013 Tillatelse til tiltak i ett trinn -
bolig og garasje gnr. 13 bnr. 2689, 
tomt nr. 2 i felt B 31 - Hestnes 

'13/22099 '324/13 

'13/1575 2 21.08.2013 TBY OSK 21.08.2013 Tillatelse til deling av grunneiendom -
gnr. 60 bnr.16 fnr. 9, Kloppabekkv. 15 

'13/22423 '325/13 

'13/1650 2 21.08.2013 TBY OSK 21.08.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl §20-1 -
oppføring hagestue og luftebalkong gnr. 
47 bnr. 810 - Beverveien 6 

'13/22457 '326/13 

'13/1142 2 23.08.2013 TBY OSK 23.08.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl §20-1 -
lager for el-retur,  gnr. 46 bnr. 446, 
Fabrikkgaten 2 

'13/22583 '327/13 

'13/1149 5 23.08.2013 TBY OSK 23.08.2013 Tillatelse til tiltak med dispensasjon 
- oppføring av bolig m/garasje gnr. 7 
bnr. 759 - Cahrine Evje og Marius 
Lomeland, Basthaugveien 

'13/22644 '328/13 

'13/1162 7 27.08.2013 TBY ATI 26.08.2013 Tillatelse til tiltak - Skilting gnr. 
13 bnr. 502 - Uno-X Automat AS, Gamle 
Sokndalsvei 53 

'13/22866 '329/13 
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Oversikt over planteknisk utvalgs faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015  

 
 
 
 Planteknisk utvalg 
 

 11 representanter    Telefon E-post    

 Leder: Bjørn Reidar Berentsen  Husabøveien 10 4371 EGERSUND AP 900 32 438 br.berentsen@gmail.com 

       

Nestleder: Kjell Vidar Nygård  Trosavigveien 218 4375 HELLVIK H 932 36 261 kvn@euv.no 

       

       

 ARBEIDERPARTIET   3 representanter      

       

 Bjørn Reidar Berentsen  Husabøveien 10 4371 EGERSUND AP 900 32 438 br.berentsen@gmail.com 

 Renate Tråsavik  Sandakergaten 9 4370 EGERSUND AP 915 12 135 r.traasavik@gmail.com 

 Roger Sæstad  Tondylveidn 10 4371 EGERSUND AP 916 80 234 tondyld@hotmail.com 

       

 FREMSKRITTSPARTIET  1 representant      

       

 May Helen Hetland Ervik  Korvettveien 19 4374 EGERSUND FRP 993 38 850 may.ervik@egersund.frp.no 

       

 HØYRE  3 representanter      

       

 Bjørn Carlsen  Trosavigveien 37 4375 HELLVIK H 924 31 719 bjorn.carlsen@dabb.no 
 Astrid Hetland Robertson  Kråkefjellveien 28 4370 EGERSUND  H 917 16 638 astrid@pronav.no 
 Kjell Vidar Nygård  Trosavigveien 218 4375 HELLVIK H 932 36 261 kvn@euv.no 

       

       

 KRISTELIG FOLKEPARTI  2 representanter      

       

 Alf Tore Sæstad  Heggdalsveien 123 4372 EGERSUND KrF 456 37 400 at-saest@online.no 

 Bente Skåra Gunvaldsen  Nedre Sandbakkevei 2A 4370 EGERSUND KrF 976 55 069 bente2309@gmail.com 

       

 SENTERPARTIET 1 representant      

       

 Tor Olav Gya  Gyaveien 90 4376 HELLELAND SP 412 17 844 t-o-gya@hotmail.com 

       

       

VENSTRE 1 representant      

       

 Britt L. Kvassheim  Nyvollsveien 10 4370 EGERSUND V 480 32 787 brit.larssen.kvassheim@gmail.com 
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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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