
 EIGERSUND KOMMUNE 
Planteknisk utvalg 
 

 
 

MØTEINNKALLING 
 
 
Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtested: Formannskapssalen 
Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: 12:00 
 
 
 
BEFARING: 
 Kl 09.00  Avreise fra rådhuset. 

Kl 09.15 Sak 229/13 
Søknad om dispensasjon - Terrasse/gjerdehøyde mot veg/krav til frisikt 
gnr. 47 bnr. 948 - Gunnar Østebø, Hjortveien 26A, Litla Langevatnet 

Kl 09.45 Sak 224/13 
Søknad om dispensasjon fra byggegrense - Terrasse og bod - gnr. 13 
bnr. 2445 - Marit Øglend, Årstadfjellveien 13 

Kl 10.10 Sak 226/13 Pålegg om stans og utbedring - Avløp fra bolig - gnr. 19 bnr. 25 - Tonning 
Åse, Åse 

kl 10.35 Sak 233/13 Søknad om dispensasjon fra LNF-formål, byggeforbudet i pbl. § 1-8 og 
plankrav -Tilbygg bolig gnr. 25 bnr. 16 - Mong 

Kl 11.05 Sak 227/13 Klage - Riving av eksisterende sjøbod og oppføring av boligblokk med 12 
leiligheter, samt parkeringsplass gnr. 13 bnr. 1896 og 1899 -  
Strandgaten 34 AS 

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 

213/13 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 22.10.2013  

 Avgjøres av kommunestyret:  

214/13 
Reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, parkering og 
kolletivknutepunkt m.m. på Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl. i Egersund, 2 
gangsbehandling 

 

215/13 
Detaljregulering for fritidsboliger gnr. 21 bnr. 60 mfl. - Svånes 2. 
gansgbehandling 

 

216/13 
Reguleringsendring del av Maurholen - allmennyttige tiltak i 
strandsonen, eiendomsgrenser, veier,parkeringsplasser o.l. gnr. 5 bnr. 
226 mfl. - 2. gangsbehandling 

 

217/13 
2. gangsbehandling av reguleringsendring for boliger - gnr 46 bnr 38 
m.fl. - Langårdsfjellet - Havsøy 

 

218/13 Delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen  
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219/13 Gravplassen Gamle Prestegårdsvei – Gamles

220/13 Tildeling av veiadresser til hytter i Eigersund kommune

Avgjøres av utvalget:

221/13 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 24.09.2013

222/13
Søknad om fradeling av parsell til oppføring av forskningsfjøs  - gnr. 114 
bnr. 1 - Dispensasjon fra LNF- formål i kommuneplanens arealdel -
Håkon Øglend, Nese  - 2. gangs behandling

223/13
Søknad om konsesjon til erverv av gnr. 39 bnr. 5 - Inger Helene Skogen 
Årstad og Kristian Årstad Skogen

224/13
Søknad om dispensasjon fra byggegrense - Terrasse og bod - gnr. 13 
bnr. 2445 - Marit Øglend, Årstadfjellveien 13

225/13
Klage på avvisning av klage - Bolig og garasje gnr. 13 bnr. 2445 - Marit 
Øglend, Årstadfjellveien 13

226/13
Pålegg om stans og utbedring - Avløp fra bolig - gnr. 19 bnr. 25 -
Tonning Åse, Åse

227/13
Klage - Riving av eksisterende sjøbod og oppføring av boligblokk med 
12 leiligheter, samt parkeringsplass

228/13
Dispensasjon - Ny behandling - Tilbygg/overbygg og terrasse - gnr. 5 
bnr. 186 - Magnar Grødeland, Maurholen

229/13
Søknad om dispensasjon - Terrasse/gjerdehøyde mot veg/krav til frisikt 
gnr. 47 bnr. 948 - Gunnar Østebø, Hjortveien 26A, Litla Langevatnet

230/13
Klagebehandling - Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom 
gnr. 7 bnr. 81 - Helge Kåda Høiland, Raudestadveien 2, Leidland -
Eigerøy

231/13
Søknad om dispensasjon fra bevaringsplan - Carport gnr. 46 bnr. 781 -
Karl Arthur Havsø, Nyeveien 7, Egersund

232/13
Klagebehandling - søknad om redusert gebyr  gnr. 60 bnr. 630 - Fv44 
Hellvik

233/13
Søknad om dispensasjon fra LNF-formål, byggeforbudet i pbl. § 1-8 og 
plankrav -Tilbygg bolig gnr. 25 bnr. 16 - Mong

234/13 Møteplan for 2014

235/13 Høring: Handlingsplan for fylkesveier i Rogaland 2014 - 2017

236/13 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 22.10.2013

Egersund, 7. oktober 2013
Bjørn Reidar Berentsen

Utvalgsleder Randi Haugstad
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).

Forfall meldes til Målfrid Espeland 901 33 107  maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no
– event. til kommunens sentralbord 51 46 80 00

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

 Anders Ege  (AP)  for Roger Sæstad (AP)  

 Anja Hovland (H)  for Bjørn Carlsen (H)

 Øyvind Misje (V)  for Brit L. Kvassheim  (V)   

Kommunestyremøte 28.oktober Frist for endring: Fredag 4.oktober
Partienes gruppemøter
Parti Sted Dag Dato Tid kl.
AP Arbeidernes Hus Torsdag 17.oktober 19:30
FRP Formannskapssalen, rådhuset Mandag 14.oktober 18:00
H Formannskapssalen, rådhuset Tirsdag 15.oktober 18:00
KRF Formannskapssalen, rådhuset Mandag 21.oktober 19:00
SP Formannskapssalen, rådhuset Onsdag 16.oktober 19:30
SV Formannskapssalen, rådhuset Torsdag 17.oktober 18:30
V Kulturkontoret, Strandgaten Torsdag 17.oktober 20:00

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. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.09.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
13/1973
Journalpostløpenr.:
13/25961

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

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

    

Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
22.10.2013
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 22.10.2013:
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Saker fra planteknisk utvalg som 
skal videre til kommunestyrets møte 
28.10.2013 
 
Saksnr. 
Planteknisk 
utvalg 

Saksnr. 

Komm.styret Sak 

214/13 64/13 
Reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, 
parkering og kolletivknutepunkt m.m. på Gruset gnr. 46 bnr. 
372 m.fl. i Egersund, 2 gangsbehandling 

215/13 65/13 
Detaljregulering for fritidsboliger gnr. 21 bnr. 60 mfl. - 
Svånes 2. gansgbehandling 

216/13 66/13 
Reguleringsendring del av Maurholen - allmennyttige tiltak i 
strandsonen, eiendomsgrenser, veier,parkeringsplasser o.l. 
gnr. 5 bnr. 226 mfl. - 2. gangsbehandling 

217/13 67/13 
2. gangsbehandling av reguleringsendring for boliger - gnr 
46 bnr 38 m.fl. - Langårdsfjellet - Havsøy 

218/13 68/13 Delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen 

219/13 69/13 Gravplassen Gamle Prestegårdsvei – Gamles 

220/13 70/13 Tildeling av veiadresser til hytter i Eigersund kommune 

 
 
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: 26.09.2013
Arkiv: :PL-19910001, 
FA-L12, GBR-46/372
Arkivsaksnr.:
07/3208
Journalpostløpenr.:
13/25696

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
214/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013

Kommunestyret 28.10.2013

Reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, 
parkering og kolletivknutepunkt m.m. på Gruset gnr. 46 
bnr. 372 m.fl. i Egersund, 2 gangsbehandling
  

Sammendrag:
Forslag til reguleringsendring for hotell m.m. på Gruset har vært til offentlig ettersyn. Planen 
legger opp til å etablere et hotell på inntil 10 000 m2 og med en masimal byggehøyde 
tilsvarende 5 etg. på det høyeste. Videre skisserer planen at det kan etableres et nytt 
parkeringshus delvis under eksisterende parkeringsplass på Gruset. Det legges også opp til 
store endringer i tilknytning til kollektivterminal, kjøremønster m.m. I utgangspunktet vurderer 
rådmannen at det er positivt for Egersund at det kan etableres et nytt hotell i byen da dette er 
i tråd med kommunestyrets tidligere vedtak. Samtidig er det viktig at dette skjer på en slik 
måte at en sikrer viktige siktsoner og opplevelsen av Egersund by. Dette gjelder særlig når 
en kommer ned Jernbaneveien. 

Rådmannen vurderer at planen er ryddet for innsigelser og kan vedtas med de endringene 
som fremkommer i saken. Dette er en av de mest sentrale tomtene i Egersund og 
lokalisering og utformingen vil være avgjørende for hvordan en vil oppleve Egersund i 
fremtiden. Det er derfor viktig å gjøre grundige vurderinger og legge vekt på det som 
fremkommer i den videre planprosessen. Rådmannen anbefaler at planforslaget med KU blir 
vedtatt i tråd som fremlagt.

Saksgang:
PTU innstiller til kommunestyret;

Rådmannens forslag til vedtak 26.09.2013:
PTU innstiller til kommunestyret;
Reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, parkering og kolletivknutepunkt m.m på 
Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl  i Egersund vedtas som fremlagt med kart revidert 27.09.2013 
og bestemmelser datert 26.09.2013.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, parkering og 
kolletivknutepunkt m.m. på Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl. i Egersund, 2 
gangsbehandling

1. INNLEDNING OG BAKGRUNN
Regulering av området som omfatter gnr. 46 bnr. 372 mfl. og omfatter området Gruset:   

Det aktuelle området ligger innenfor avmerket område på kartet. 

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

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

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

Kommuneplan for Eigersund kommune og reguleringsplan
Området ble lagt inn i ved revideringen av kommuneplan for Eigersund kommune som ble 

vedtatt av kommunestyret i 2003 og er vist som et 
fremtidig sentrumsområde. 

Videre står det i forhold til senterområdene at disse 
skal ha en blandet bruk som byggeområder for 
forretning, kontor, offentlig bebyggelse, boliger og 
annet som bør lokaliseres i sentrum av tettstedene. 
Detaljhandel skal i hovedsak etableres i tilknytning til 
disse. 

Sentrumsområdene S1-S3 skal utformes med tre 
som viktig element i kombinasjon med andre 
moderne materialer som stål, glass og betong jfr. 
videreutvikling av trehusbyen Egersund.

Kartet viser området og reguleringsplanen holder seg stort sett innforbi det som er avsatt i 
kommuneplanen som S2. 

Det foreligger 2 reguleringsplaner som helt eller delvis berører planområdet:
- Reguleringsplan for Gruset – rv.44 mm. (planid. 19910001)- delvis opphevet av 

kommuneplanen
- Reguleringsplan for Eikunda og del av Humlestad (2006).

3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN REGULERING OG KU 

Det er sendt ut varsel om høring og offentlig ettersyn til grunneiere, naboer, statlige og 
regionale myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens hjemmeside. Dette 
er så langt en kan se gjort i samsvar med bestemmelsene i PBL.

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

Offentlige merknader

1. Rogaland fylkeskommune, kultur  Merknad J
2. Kystverket Vest  Merknad J
3. Statens vegvesen  Merknad E
4. NVE – Norges

Vassdrag og
 Merknad J
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energidirektorat

5. Eigersund havnevesen  Merknad J
6. Fiskeridirektoratet 

Region sør
 Merknad O

7. Felles brukerutvalg  Merknad J
8. BR-representanten  MErkand O

Private merknader

9. Tor H. Dversnes  Merknad D
10. Div. naboer 

Humlestad/Havsøyområdet
 Merknad D

11. Liv Thoma  Merknad D
12. Alf Sverre Andersen  Merknad D
13. Coop  Merknad N

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Rogaland 
fylkeskommune, kultur

  Rogaland fylkeskommune 
fremmer innsigelse til 
reguleringsplan for hotell, 
parkeringsanlegg m.m. på 
Gruset i Egersund sentrum, 
når det gjelder alternativt 
parkeringsanlegg som har én 
etasje over bakkeplan 
(alternativ 2). Planlagt 
lokalisering av hotellet ble 
endret for å ivareta viktige 
siktlinjer. Eigersund 
kommune har gjort svært 
gode grep ved å legge inn 
siktakser som skal ivareta 
utsikten ut vågen og til 
Egersunds karakteristiske 
trehusbebyggelse og 
kirke.Nå vil parkerings-
anlegg hindre samme sikt. 
Alternativet tar ikke tilbørlig 
hensyn til og vil hindre utsikt 
til den vernede trehusbyen 
med sjøhusrekka, Egersund 
kirke og vågen, som er av 
regional og nasjonal 
verneverdi og – interesse, og 
samtidig kunne fremstå som 
skjemmende, ved ankomst til 
Egersund sentrum. 

 Rogaland fylkeskommune 
fremmer innsigelse til 
formulering i 
reguleringsbestemmelsene 
knyttet til HC-parkering, hvor 
HC-plasser kan benyttes av 
andre bilister.

 Rogaland fylkeskommune 

J

J

J

Rådmannen legger dette til grunn og 
planen endres i tråd med dette og alt. 
1 legges derfor til grunn. Alt. 2 tas ut 
av planen.

Dette er endret i tråd med innsigelsen 
og grunnlaget for innsigelsen skulle 
således være borte jfr. at følgende 
formulering nå ligger inne; ” Det skal 
anordnes HC plasser tilsvarende 5 % 
av p-plassene i nytt parkeringshus.”

Dette er ivaretatt i bestemmelsene.
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anmoder om at det blir 
presisert i 
reguleringsbestemmelsene 
at det må stilles krav om høy 
arkitektonisk og estetisk 
kvalitet, samt materialbruk av 
høy kvalitet, på ny 
hotellbebyggelse på Gruset.

2. Kystverket Vest  Ber om at det tas med i 
bestemmelsene at tiltak som 
faller inn under havne- og 
farvannslovens 
bestemmelser skal 
godkjennes av 
havnemyndighet.

J Dette er innarbeidet i bestemmelsene.

3. Statens vegvesen  Fremmer innsigelse og har 
merknader til deler av 
planen.

E Det er gjennomført drøftingsmøter 
med SVV og planen er ryddet for 
innsigelser slik den nå er fremlagt. 
Dette skulle såldes være ivaretatt jfr. 
fremlagt plan og tilbakemelding fra 
SVV.

4. NVE – Norges
Vassdrag og
energidirektorat

 §2.9 anbefales flyttet til 
hensynssone flom.

 Det stiles spørsmål ved 
nivået på nedkjøringsrampen 
til parkeringsareal under 
bakken.

 NVE mener hensynssoner 
for flom må vises på 
hovedkart og på kartene for 
parkeringsareal under 
bakken, med tilhørende 
bestemmelser. Innkjøring til 
parkeringsarealer anbefales 
også lagt på denne høyden, 
og den bør fastsettes i 
bestemmelsene. Etablering 
av lokaler under flomnivå 
forutsetter at det gjøres 
byggtekniske tiltak og 
eventuelt  beredskapstiltak 
som sikrer ivaretakelse av 
TEK 10 § 7-2.

J

J

J

Dette er også nevnt i 5.3 og dette 
skulel således være ivaretatt i tråd 
med uttalen fra NVE.
Dette er nå ivaretatt i §4.5 siste 
setning.

Dette er innarbeidet i kart og 
bestemmelser i tråd med uttalen fra 
NVE jfr. vising av hensynssone flom 
på alle plannivåene, jfr. utfyllende 
bestemmelser §§4.5, 5.3 og 7.1.

5. Eigersund havnevesen  Prosessen i forhold til 
gjennomføring av peling er 
ikke beskrevet eller vurdert i 
planbeskrivelse eller KU. Det 
er stor fare for at området i 
indre havn vil igjen bli 
forurenset ved gjennomføring 
av peling. Planen mangler 
konsekvensutredning og 
mulig forurensning og 
spredning ved mudring i sjø. 
Da dette må være en 
forutsetning for den 
konstruksjonsløsning som er 
beskrevet.

E Rådmannen anbefaler at følgende 
rekkefølgekrav legges inn som vil 
ivareta dette hensynet; ”I forbindelse 
med peling skal det legges frem 
fagkyndig vurdering av hvordan dette 
kan gjøres for å unngå innvirkning på 
bunnforhold, masseforskyving og ev. 
endring av strømforhold i området. 
Det må sikres at tiltak innenfor 
planområdet ikke medfører forringelse 
av dybde- og strømforhold i indre 
havn eller økt forurensning.”

6. Fiskeridirektoratet 
Region sør

 Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til orientering.
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7. Felles brukerutvalg  Felles brukerutvalg er 
skeptiske til at HC 
parkeringen skal brukes til 
annen parkering,og viser til 
Planteknisk utvalgs vedtak 
178/12 av 28.11.2012, ang. 
tilføyelse til
Reguleringsbestemmelsene 
§ 2.0 Felles bestemmelser, 
siste setning punkt 2.3: … 
Det skal anordnes HC 
plasser tilsvarende 5% av p-
plassene i nytt 
parkeringshus. Plassene skal 
opparbeides slik at de kan 
nyttes som 2 – to vanlige p-
plasser når det ikke er behov 
for så mange HC-plasser i 
anlegget.

J Rådmannen viser til at dette er endret 
etter innsigelse fra Rogaland 
fylkeskommune og dette er i tråd med 
uttalen fra Felles Brukerutvalg.

8. BR-representanten  Har ingen kommentarer til 
plan og konsekvensutredning 
på Gruset, men legger da til 
grunn at trafikksikkerheten er 
ivaretatt.

J Dette er ivaretatt i planforslaget på en 
tilfredsstillende måte.

Private uttaler

9. Tor H. Dversnes  Vil anbefale alt. 1 når det 
gjelder parkeringsløsning. 
Dette for at utsikten på 
gatenivå mot havnen ikke 
skal forsvinne.

 Stiller også spørsmål om 
hvor en skal parkere i 
anleggsperidoen.

 Bør vurdere å flytte hotellet 
over på Kontrarisiden.

J

O

O

Rådmannen viser til at alt. 1 for 
parkeringsløsning er lagt til grunn for 
endelig behandling.

Viser her til KU som redegjør for 
dette.

Rådmannen tar dette til orientering. 
Viser her til vedtatt kommuneplan for 
området.

10. Div. naboer 
Humlestad/Havsøyomr
ådet

 Opprettholder protest mot 
reguleringsplan og 
byggeplaner på Gruset som 
medfører bygging av hotell i
forhold til høyde, dybde og 
lengde.

 Protesterer mot 
parkeringsdekke opp til +cote 
6,2.

 Er bekymret for tilbakeslag 
av støy og enda større 
trafikk.

O

J

O

Rådmannen tar uttalen til orientering. 
Når det gjelder de andre forholdene er 
dette redegjort for i 
planbeskrivelsen/KU.

Rådmannen viser til at alt. 1 for 
parkeringsløsning er lagt til grunn for 
endelig behandling. Dette skulle 
såldedes være imøtekommet.
Rådmannen tar dette til orientering, 
og viser ellers til utarbeidet 
støyvurdering og KU.

11. Liv Thoma  Er sterkt imot at bygging av 
det planlagte hotellet og to 
etasjes parkeringshus av 
hensyn til utsikt til vågen og 
småbåthavn. Anbefaler at 
dette bygges på 
Kontrarisiden.

D Rådmannen viser til at alt. 1 for 
parkeringsløsning er lagt til grunn for 
endelig behandling.

12. Alf Sverre Andersen  Protesterer mot hotellet i 
forhold til høyde, dybde og 
lengde.

O Rådmannen viser til at et hotell på 
denne størrelsen nødvendigvis må ha 
et vist volum og vil derfor være synlig. 
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 Protesterer mot 
parkeringsdekke opp til +cote 
6,2.

J

En har søkt å presse hotellet så langt 
opp som mulig og viser til at dette er 
en konsekvens av en rekke 
avveininger. En vurderer at det 
foreliggende forslaget ivaretar de 
viktigste hensynene på en 
tilfredsstillende måte og en vil derfor 
legge avgjørende vekt på at hotellet 
kan realiseres slik det er vist i 
høringsutkastet. 
Rådmannen viser til at alt. 1 for 
parkeringsløsning er lagt til grunn for 
endelig behandling.

13. COOP  Det bør vurderes oppmerket 
gangfelt for kryssing av RV44 
fra parkering til inngang til 
AFMI fra Jernbanen. 

N Rådmannen viser til at dette ikke blir 
akseptert av SVV og en vil derfor ikke 
kunne gå videre med denne saken. 

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen blir vedtatt i tråd med fremlagt kart og bestemmelser.

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet omfatter kanskje den mest sentrale tomten i Egersund by, og som er helt 
sentral i dannelsen av hvilke førsteinntrykk en får av sentrum. Dette er en tomt som er et 
viktig bindeledd mellom eksisterende sentrum med bevaringsverdig bebyggelse og det ”nye” 

sentrum på Ege som tenkes utbygd med mere 
moderne trehusbebyggelse.

Området avgrenses av Rv 44 i øst, og av elven i
vest. Videre mot avkjørsel fra rundkjøring i nord 
og broen i sør. Området dekker 31 daa. Området 
nyttes i dag til parkerings -
plass, og til stasjon for busser og taxi. Langs 
sjøkanten og mot elven er det småbåthavn med 
bryggefeste. 

Gruset er et sentralt knutepunkt i nordlige del av 
Egersund sentrum. Gruset har mange sentrale 
funksjoner både som lokal rutebilstasjon, 
taxisentral og småbåthavn. Området for hotelltomt 
(delvis sjøareal) er eid av private eiere og 
Eigersund kommune. Resterende areal er 

kommunal grunn eller offentlig veiareal.

Gruset består av gamle fyllmasser. Det finnes ikke naturlig terreng eller vegetasjon i området 
for hotelltomten, men det er en del tre og krattvegetasjon langs fyllingskanten i strandsonen. 

Planområdet omfatter også opparbeidet parkanlegg langs kommunal parkeringsplass. 
Området nærmest bryggekanten er delvis parkmessig opparbeidet med brygge mot Eieåna.
Det er i dag ca. 140 parkeringsplasser på Gruset.

I sjø ligger 3 brygger for småbåthavnen med plass til 98 båtplasser. Båtplassene tilhører 
Gruset båtforening.

Planområdet har adkomst til Fv. 44 som er en sterkt trafikkert veg og er hovedadkomsten til 
byens sentrum. Denne har en ÅDT på om lag 12000, men kan være så høy som 15000.
Deler av området er nyttet til lokal bussterminal/rutebilstasjon. Denne er lokalisert i den 
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søndre enden av Gruset i nær tilknytning til parkeringsplassen og taxi sentralen. Et bygg i 
tilknytning til terminalen blir nyttet til venteværelse med toalettfasiliteter, turistinfo og 
pauserom for bussjåførene.

Samlet daglig trafikk til og fra området på mellom 750 - 1100 kjt/d.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

En skal gjennom planen avklare ny utbygging i området både når det gjelder omfang og 
lokalisering samt løse tilhørende funksjoner dvs. parkering, atkomst og lignende. 

Rådmannen har i sin saksutredning lagt avgjørende vekt på å ta hensyn til de moment som 
er kommet i forbindelse med oppstart og saksbehandling og som er sentrale for opplevelsen 
av Egersund by, men på en slik måte at intensjonen med planen kan gjennomføres på en 
tilfredsstillende måte.

Det er bl.a. lagt noen grunnleggende føringer til grunn for struktur og typologi som en 
vurderer er viktig i forhold til å kunne ivareta og oppleve det karakteristiske ved Egersund og
som tiltakshaver har lagt til grunn:

1. Offentlige og sosiale arenaer har vokst frem som en del av byens utvikling. Dette må 
videreføres med nye uterom og promenader inn i vår tids bebyggelse.

2. Nyere bygningers volum og skala må ikke sprenge den målestokk som preger byens 
samlete bebyggelse. Likevel må det være slik at visse typer bygg ikles den 
monumentalitet og skala som bygningen fortjener og som er riktig i den sammenheng 
det funksjonelt og arkitektonisk står det må legges vekt på at Egersund også skal 
preges av vår tids arkitektur men uten å skjule sitt opphav og kulturhistoriske arv.

3. Materialbruk må avspeile byens bygningskulturhistoriske sammenheng men settes 
inn i en moderne tid. 

4. Byen har en kvadratisk gatestruktur i nyere tids bykjerne men også et gatemønster 
innrettet etter eldre tids myldrestruktur. Bygninger i front er i hovedsak orientert mot 
fjord og våg enten langsgående eller i lamellstruktur. Selv om dette ikke 
karakteriserer bebyggelsen nord for Lundeåna i samme grad, er likevel sjøhusstilen 
med lameller mot våg typisk for Egersunds bygningstypologi. Denne byggemåten 
bryter ned volumer samtidig som det gir en fleksibel innordning og luft og gløtt mellom 
bygningene.

5. Bygninger på og ved Gruset må underordne seg siktlinjer A og B
• Siktlinje A) fra rundkjøring ved nordre avkjørsel til Gruset og ut Vågen mot Lindøya.
• Siktlinje B) fra broen ved jernbanestasjonen mot kirken.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge areal for hotell på Gruset samt å løse tilkomst,
gangarealer og en samordnet parkeringsløsning. Videre skal funksjoner for buss og taxi 
innenfor planområdet ivaretas innen de rammer som Eigersund kommune har gitt.

5.1 Bebyggelse og anlegg

• Areal for hotell
Reguleringsplanen viser en løsning til hotellbygg med 3 bygningsvolum, hvor to på inntil 5 

etasjer og en på inntil 4 etg. Bygningsvolumene 
bindes sammen av lavere mellombygg i 2 etasjer 
over gateplan. Bygningen har en lamellstruktur der 
2 bygningskropper har retning mot vest/nord-vest, 
mens den sydligste bygningskroppen vender mer 
utover mot Vågen og har retning mot sørvest. Det 
forutsettes i planen at denne lamellen løftes opp, 
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og at det legges til rette for passasje under. På den måten oppstår det et tjenlig uterom som 
strandpromenaden fra utløpet av Eieåna forbindes med og som fortsetter gjennom området 
«bygget» og videre nordover langs Eieeåna. I reguleringsbestemmelsene § 3.2 er dette 
området sikret allmenn tilgjengelighet. Gangsonen forbindes med gangveier nord for
planområdet.
Modellen som er bygd opp er først og fremst en volum- og strukturstudie, en ren konseptuel 
form uten detaljer. Disse blir lagt til grunn for videre detaljplanlegging. I den grad detaljer er 
vist er det mest for å uttrykke, a) modernitet b) vertikalitet. Så blir det opp til prosjekterende 
arkitekt å føre konseptet videre innenfor gitte reguleringsmessige rammer jfr. 
bestemmelsene.

Tiltakshaver grunngir valget av arkitektoniske uttrykket med grunnlag i de føringer og 
konklusjoner som er gitt i forstudie, av bygningstilpassing, samt i henhold til de rammer som
kommuneplanbestemmelsene gir.
- Løsningen går klar begge siktaksene, særlig akse B fra jernbanebroen mot kirken, med 

god margin, noe fylkesrådmannen er særlig opptatt av.
- Videre gir denne løsningen åpninger mellom lamellene med fjordgløtt sett fra 

bebyggelsen bak hotellet.
- Videre er det viktig av løsningen ikke berører båthavna vesentlig.

Det forutsettes ført opp et bygg i 5 etg med total høyde til kt. 22.0. Dette samsvarer ca. med 
høyden for boligblokkene ved Eikunda. Maks byggehøyde settes til kt. 22,0 (5 etg) for midtre 
og nordre lamell og kt.18,5 (4 etg) for søndre lamell.

Av hensyn til havstigning og fare for vannstuing i fjordsystemet, legges nivå for gulv 
hovedplan på kote 3.  Likevel er det slik at utvendig oppholdssone med promenade legges 
på et lavere nivå til ca. kt. 1,2 -1,6 for å oppnå en viktig kontakt med sjøen. 

Fullt utbygd kan en slik hotell-løsning inneholde i underkant av 10 000 m2 BRA – eller ca 170 
rom. Dette dekker behovet også på noe lengre sikt. Å utforme bygget slik at det kan skapes 
god uterom er sett på som en viktig forutsetning. Område og promenade vil være et godt 
supplement til Egersunds befolkning og kan nyttes til opphold og uteservering sammen med 
hotellets gjester.  Hotell med plattform bygges på en søylekonstruksjon fundamentert og 
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forankret på fjell. (ikke fylling) Nåværende fyllingskant ordnes og stabiliseres før området 
lukkes.

Dersom det bygges garasjekjeller i underetasjen vil dette tangere eller ligge litt lavere enn kt. 
0, noe som vil kunne føre til en noe mindre god sirkulasjon i vannmassene. Gjennom 
uterommet kan det føres en kanal som både er et hyggelig innslag i områdets utforming 
samtidig som det også er med å gi en bedre sirkulasjon gjennom området. Hotellbygget 
ligger fritt og vil ikke være sikthindrende for bakenforliggende område øverst ved Kråkefjell. 
Det vil derimot hindre noe utsikt fra bygninger som ligger laver og like bak hotellet.

En vurderer det som sentralt at en slik ny bygningsmasse bør spille på lag med eksisterende 
bygningsmiljø i Egersund, uten å nødvendigvis kopiere den gamle byggeskikken i dette 
området som ikke tidligere har vært bebygd. Nye bygg bør likevel avspeile Egersund by sin 
rytme, skala, karakteristikk og historie gjerne på en ny og innovativ måte. 

På Gruset vurderes det å være rom for å tolke båe nåtid og fortid. Hovedretninger mot 
sjøfront, samt typologien og skalaen som byen per i dag representerer må ivaretas/ tolkes på 
en kvalitativ god måte.

• Parkeringsanlegg
Parkering er en utfordring i Egersund og aktiviteter 
som genererer behov for økt antall 
parkeringsplasser må påregne å måtte løse dette. 
Utgangspunktet at nytt hotell gis en 
parkeringsdekning på 0,6/rom, samt 0,5 
plass/ansatt vakthavende. Videre forutsettes egen 
oppstillingsplass for kjøretøy ved varemottak. HC 
dimensjoneres til 5 % av antall plasser.

Det finnes ikke mulighet for frikjøp av 
parkeringsplasser ved eller i Egersund sentrum,
og ev. frikjøp må skje i sammenheng med videre 
utbygging av parkeringsanlegget på Gruset.. 
Utgangspunktet er at det i dag er om lag 140 p-

plasser på Gruset. Det er skissert alternative parkeringsløsninger som vil kunne øke 
antall parkeringsplasser vesentlig på Gruset. 
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Hotellet har behov for inntil 98 p-plasser inkl. 5 HC-plasser av disse. Dette gir samtidig 
mulighet for å forbedre parkeringsdekningen for langtidsparkering i sentrum som i seg selv vil 
være positivt. Utfordringen er at nye parkeringsplasser er svært kostbare, uten at det tas 
stilling til dette i denne saken. 

Parkeringsanlegget skal oppføres i sikkerhetsklasse 
F2 jfr. NVEs retningslinjer nr. 1/2008 Planlegging og 
utbygging i fareområder langs vassdrag. Dette betyr 
et sikkerhetsnivå på 1/200 år og som derfor skal 
legges til grunn ved planlegging og dimensjonering. 
Dette er innarbeidet i bestemmelsene.

5.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

• Veg – Fv 44
Planen medfører ingen endringer for fv.44. 
Fremkommelighet og trafikkflyt på Jernbaneveien er 
svært viktig for Egersund sentrum og alle de som 
bruker den vær dag. Det er derfor viktig at de 
endringene som blir vedtatt ivaretar dette hensynet.  

Dette fører til at gang/sykkelveg flyttes vestover langs 
med parkeringsplassen. Arealene mellom 
gang/sykkelveg og kjørebane bør gis en tiltalende 
form og sikthindrende tiltak skal unngås.

Alle forhold knyttet til veg og vegutforming er avklart med Statens vegvesen og som med 
bakgrunn i dette har trukket innsigelsen og det er således et omforent planforslag som nå blir 
lagt frem og skal således være ryddet for innsigelser.

• Veg – interne veier, avkjørsler, gangveger
Den interne adkomstvegen som går i ytterkant av området, mellom søndre og nordre 
rundkjøring,er flyttet østover i planområdet, dette for å gi plass til hotellet. Det medfører at 
vegen frem mot nordre rundkjøring også endres noe i forhold til dagens situasjon. Ny løsning 
er vist i illustrasjonsplan. Avkjørsel til Perrongen er noe justert pga. av disse endringene. 
Sporingskurve for lastebil er ivaretatt med hensyn til adkomst til østre/øvre nivå ved 
Perrongen. Utover dette er det 2 avkjørsler til parkeringsplassen/anlegget. 

Gs-vegen langs fv.44 er noe justert, men dens overordnede funksjon er ivaretatt som et
gjennomgående gang- og sykkeltilbud. Utover dette er det planlagt fortausløsning rundt
parkeringsgarasjen. Fortauet skal lede gående fra parkeringshuset til hotellet,
promenaden/småbåthavnen eller til gang/sykkelveg langs fv.44 mot sentrum. Det er planlagt 
2 opphevede gangfelt mellom hotellet og parkeringsanlegget, dette for å fremheve at kjøring 
skal skje på de myke trafikantenes premisser. Fartsgrensen langs denne interne vegen bør 

skiltes 30 km/t. 

Promenaden fortsetter inn i hotelltomten og går 
over i de integrerte løsningene for området, og 
skal være tilgjengelig for allmennheten.
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Krysningspunktet mellom terminalbygget og brua er justert og har fått en utforming som 
Statens Vegvesen aksepterer.
•  Promenade og område for allmennheten
Gjennom kommuneplanen ønsker kommunen å legge til rette for offentlig tilgjengelig 
strandareal i sentrum og dette er bl.a. gjort gjennom å legge inn strandpromenade. 
Kommunedelplan for Egersund by viser en fremtidig gangforbindelse langs havnen som 

strekker seg oppover mot Ege. 
Denne er forutsatt lagt mellom ev. et 
nytt hotell og sjøen. 

Dette er fulgt opp i planen ved at det 
er innregulert gangpromenade 
gjennom planområdet. Promenaden 
fortsetter inn i hotelltomten og går 
over i de integrerte løsningene for 

området, og skal være tilgjengelig for allmennheten. Hensynet til oppholdssoner og 
møteplasser langs strandkanten er innarbeidet i planforslaget.

Hele strekningen fra sentrum og til Eie vil dermed være omfattet av sammenhengende 
reguleringsplan for slik gangforbindelse gjennom denne 
planen.

I planen er det vist større områder langs sjøen som 
gangareal og dette har en bredde som gjør det mulig å få 
til en flott utforming og som også kan gi mulighet for 
opphold og rekreasjon. 

•  Fremtidig ønsket kjøremønster
Reguleringsplanen forutsette omlegging av dagens kjøremønster jfr. planbeskrivelse og KU. 
Busser og annen større nyttetrafikk kjører inn i nordre rundkjøring og ut i søndre. 
All annen trafikk kjører inn og ut i nordre rundkjøring. Kjøremønster til parkeringshuset bør 
organiseres slik at all inn- og utkjøring til og fra parkeringsanlegget går langs den samme 
innkjørsel. 

Trafikk til og fra de to nederste etg. går via en av rampene. Trafikk til og fra topp etg. går fra 
rampe nr. 2, begge fra samme side og inn og ut samme avkjørsel. I denne avkjørselen er det 
også foreslått anlagt en rundkjøring. Dette er for personbiler med behov for å snu for så å 
kjøre ut i nordre rundkjøring mot fv.44.

• Kollektivknutepunkt/turistinformasjon
Reguleringsplanen skisserer en fremtidig løsning i forhold til kollektiv og taxi i området. 
Utgangspunktet er parkeringsplassen skal utvides, og løsningene for buss og taxi er derfor 
vurdert på nytt. Ønske om større effektivitet, mindre forsinkelser for kollektivtrafikken og 
samlokalisering av buss og taxi er premisser som ble lagt til grunn for arbeidet.

Kjøreretning for buss er foreslått 
endret sammenlignet med 
dagens situasjon, med kjøring til
terminalen fra nordre rundkjøring 
og ut i den søndre rundkjøringen. 
Samtidig reguleres det inn forbud 
mot gjennomkjøring av annen 
trafikk enn kollektivtrafikken. Å 

 

Side 17 av 1003



13

snu kjøreretning innebærer at dagens venteværelse må saneres og flyttes som følge av krav 
til sikt i kryssområdet.

Ulike løsninger for oppstillingsstrukturer er vurdert, men med utgangspunkt i arealets 
størrelse og form anses lamelloppstilling som den mest arealeffektive i forhold til 
dimensjoneringsbehovet.

For busser som ikke er i rute som turistbusser/busser til hotellet, er det tilrettelagt 
parkeringsplasser for inn til 3 busser parallelt med P-plassen ut mot småbåthavnen 
strandpromenaden. Disse er ikke ment for langvarig parkering. Men en må ha disse da dette 
er et regionalt trafikknutepunkt.

Taxisentralen er tenkt regulert til off. parkeringsplass. 

Venterom/pauserom er foreslått samlet til ett nytt bygg som huser pauserom både for 
taxiselskapet, busselskap og venteværelse for 
kollektivreisende.

I sør medfører endret kjøreretning at sporingsarealet ut 
på fv.44 i retning sør, utvides med et
overkjørbart areal for buss som ikke er del av kjørebane 
eller gang/sykkelveg. Det er viktig å gi dette en form og 
en overflate som ikke assosieres med gang/sykkelveg 
men som ivaretar rundkjøringens avgrensing, samtidig 
som det gir bussene mulighet til å komme ut fra 
terminalområdet. Løsningen slik den er vist er 
dimensjonert med tanke på 15,0 m lange busser.

For å få tilstrekkelig sporingskurve viser planen en 
mulighet for a utvide rabatten og flytte skiltet sørover og dette blir dermed en del av tiltakene 
i planen.

• Båthavn
Båtanlegg: flytebryggenes plassering er beholdt tilnærmet lik dagens eksisterende situasjon. 
I tillegg er det lagt inn mulighet for båtplass for 3 båter ved grense i nordre ende av 
hotellbygning. Bryggefront er forutsett lagt på kt. 1,5 – 1,6. Dette letter tilkomst til 
båtbryggene. Feste for bryggene fastsettes ikke i reguleringsplan, dette tilpasses etter 
behov, men det settes krav til utforming og sikkerhet ved konstruksjonene. Arealmessig vil 
bruk av sjøarealet som båthavn ikke bli vesentlig endret som følge av utbyggingen, men 
bryggefeste må tilpasse seg de nye løsningene og innseilingen til bryggeplass nærmest 
hotellet er gjort noe trangere.
5.3 Bruk og vern av sjø og vassdrag

• Ferdsel i sjø og vassdrag
Planområdet berører 330 m strandsone, av dette er 40 m langs Lundeåna (ovenfor brua), og 
290 m langs sjø i Vågen. Tiltaket berører strandsonen kun i nordlig del av  planområdet. 
Kaiarealet langs Lundeåna vil forbli uendret. Strandkanten videre inn mot hotellet er berørt 
av tiltaket, ved at promenade inn mot hotellet er foreslått anlagt. 

Det forutsettes at strandpromenaden videreføres forbi hotellet og opp langs elveløpet 
Eieåna. Arealene ut mot småbåthavna er i planen gitt en parkmessig opparbeiding. Hensynet 
til oppholdssoner og møteplasser langs strandkanten er innarbeidet i planforslaget.
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Utbygging av hotellet kan endre strandlinjens karakter, men ikke hindre eller umuliggjøre 
ferdsel og opphold i strandsonen. Som vist i tiltakene er det lagt vekt på gode felles uterom 
og alminnelig ferdsel ved og langs hotellet.

Samlet legger planen opp til en styrking av tilgjengeligheten av området langs sjøen gg 
muligheten for å kunne oppholde seg på denne strekningen slik rådmannen vurderer det.

5.5 Siktsoner
Gruset er et sentralt område som For å synliggjøre og sikre Egersund by sitt nære forhold til 
Vågen, og dels for å vise de kulturhistoriske sammenhenger byen står i, er det fra
kommunens side fastlagt noen siktlinjer i bylandskapet som ikke må krysses. 

Disse linjene er:
- Siktlinje A) fra rundkjøring ved nordre avkjørsel til Gruset og ut Vågen mot Lindøya.
- Siktlinje B) fra broen ved jernbanestasjonen mot kirken.

Linje A) sikrer at trafikanter langs fv.44 fortsatt har utsikt mot Vågen og deler av det eldre 
Egersund (langs østsiden av Vågen) i det man kommer inn mot Egersund sentrum.

Siktlinje B) sikrer utsikt mot Egersund sentrum med kirken og havnen fra hovedinnfartsåren 
ved ankomst langs hovedveien fra jernbanestasjonen.

Det har vært sentralt at ny bebyggelse lokaliseres slik at de må underordne seg de omtalte 
siktlinjer A og B.

Det har vært sentralt for å finne en plassering som ivaretok viktige siktsoner for å beholde en 
samlet opplevelsen av de sentrale identitetsskapende elementene i Egersund by; vågen, 
sjøhusrekken, kirka, trehusbebyggelsen og Varberg.  

Samtidig måtte dette være en plassering som bidrar til at det støtter opp om en positiv 
sentrumsutvikling og bidrar positivt til kundegrunnlaget til et nytt hotell. I dag er situasjonen 
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slik at når en kommer til rundkjøringen ved Perrogen, åpner landskapet seg og en ser alle de 
identitetsskapende elementene på en gang. 

I de første diskusjonene var hotellet plassert på tvers ved rutebilstasjonen og/eller ut i sjøen. 
Dette ville tatt vekk muligheten til å oppleve mange av de sentrale landskapselementene 
som til sammen er Egersund by. Dette ville gjelde vågen, sjøhusrekken, kirka og 
trehusbebyggelsen. 

En vurderer at siktaksene er ivaretatt i det foreliggende planforslaget.

5.6 Midlertidig løsning for bussoppstiling og parkering under anlegg
Tiltakshaver har skissert en løsning som vil være svært krevende å få til å fungere og som vil 
kunne påvirke trafikkavviklingen på Jernbanen samt forholdene for myke trafikanter. 

Rådmannen viser ellers til KU og planbeskrivelse.
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6. VURDERING AV KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
En benytter eksisterende adkomst og parkeringsplass som ligger utenfor planområdet.

6.3 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler X 3 3 Gul

Ulykke med gående/syklende X 3 3 Gul
Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Møteulykker X 3 4 Rød

Ivaretatt i 
plan og 
bestem-
melser

Er ivaretatt i planbeskrivelse og KU.

6.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Kan 

ivaretas?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/

Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 GRØNN

Avløp X 1 1 GRØNN

Dette er ivaretatt i området jfr. offentlig vann og avløp. Berørt ledningsnett må som del av 
tiltaket legges om og tilpasses ny situasjon.

6.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Kan 

ivaretas?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring AV strøm m.m X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold, men legger til grunn av dette legges i kabel.

6.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Kan 
ivaretas?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.

7. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Kan 
ivaretas?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til tilgjengelig/ 
universell utforming ivaretas

X 1 1 Grønn

Universelt utformet løsning i medhold av forskriftskrav forutsettes for disse tiltakene:
- Parkeringsordninger ved tilrettelegging HC, ledelinjer og lys og ramper ev. heis fra

parkeringshus.
- Tilkomst til, – og arrangement i fb. med bruk av kollektivmiddel i form av riktig

dimensjonering, krav til videre utforming av ledelinjer og detaljer mv.
- ilkomst til hotell ved trappeløst inngangsparti og ramper mellom de ulike utvendige 

nivåer.
- Tilkomst til andre utearealer ved trappefrieløsninger som alternativ.
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8. BARN OG UNGE

Hendelse/Situasjon Kan 

ivaretas?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 GRØNN

Område for idrett/lek X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.

9. SIKKERHET OG BEREDSKAP
Tiltakshaver har gjennomført ROS vurdering og det foreliggende er delvis basert på denne 
vurderingen samt egne vurderinger basert på lokalkunnskap og kjente kilder.

9.1 Flom og høy vannstand

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag

X 3 3 RØD IVARETATT 

Sikkerhetsklasse F2 er valgt og dette omfatter garasjeanlegg og krever sikkerhet for 
gjentaksintervall på 1/200 år. Konsekvenser for flomfare/stormflo):  Betydelig – Middels stor 
negativ konsekvens. Som avbøtende tiltak foreslås:

- Det må sikres at tilkomstveier er farbare under flom.
- Bygning med tilhørende installasjoner skal konstrueres, dimensjoneres og formes slik 

at den tåler oversvømmelse i underetasje.
- Alle installasjoner som ikke tåler vann, må bygges i flomsikker høyde.
- Avløp: For å unngå flomskade må dreneringen til bygget ligge slik at avløpet også 

fungerer
- under flom.

9.2 Støy

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/

Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy X 3 2 GUL .

Ivaretatt i planene jfr. planbeskrivelse/KU. I følge forskriftene er hotellvirksomhet ikke 
støyfølsomme bygg. Før videre prosjektering bør det utføres støymålinger som grunnlag for
valg av løsninger.

9.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred X 1 1 GRØNN
Snø-/isras X 1 1 GRØNN
Flomras X 1 1 GRØNN

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

9.4 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Vindutsatte områder X 1 1 GRØNN
Nedbørutsatte områder X 1 1 GRØNN

Ivaretatt i planen på en tilfredsstillende måte..

9.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass X GRØNN IKKE KJENT. 

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.6 Høyspent og magnetfelt

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold jfr. ROS.

9.8 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt X 2 3
Havn, kaianlegg X 2 3
Sykehus/-hjem, kirke 
/Brann/politi/SF

X 1 1

Forsyning kraft, vann X 1 1
Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1

Er ikke kjent med andre forhold enn det som er pekt på i ROS vurdering og eller 
KU/planebskrivelse.

9.9 Grunnforhold

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Grunnforhold X 3 3 RØD

I flg. ny geologisk undersøkelse fra mars 2012 stadfestes tidligere funn når det gjelder dybde 
og massesammensetting, Jfr. Kap. 6.3.2 ovenfor. Konklusjonen er at det av tekniske og
økonomiske grunner ikke bør forankres et kjellernivå i pelsystemet under hotellets hovedplan 
på kote 3. Det skal ikke fylles i dette området. Det bygges en ordinær kaikonstruksjon på ca 
70 – 80 peler, deretter bygges hotellet på denne flaten. Prinsippet er ordinært i byggeteknisk 
forstand. For parkeringskjeller må det spuntes i tillegg til peling for å hindre inntrenging av 
vann. Massene under parkeringskjeller er ikke stabile, det må påregnes noe oppdrift/flyt-
tendens. Underetasje må sikres teknisk løsning for drenasje. Bryggekant under promenade 
må peles og forankres. Alle fyllingskanter mot sjø som ved tiltaket skjules av nye 
konstruksjoner må sikres mot sig/erosjon.
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Forutsatt tilrådd løsning har tiltaket ikke negative konsekvenser.

10. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 GRØNN
Bolig X 1 1 GRØNN
Landbruk X 1 1 GRØNN
Akutt forurensning X 1 1 GRØNN
Forurensning i sjø X 3 2 GUL
Forurenset grunn X 3 2 GUL
Høyspentlinje/EMS/Stråling X 1 1 GRØNN

Selv om massene i grunnen under parkeringshus er lettere forurenset vil det kunne oppstå 
en fare for påvirkning og spredning i forbindelse med oppgraving og transport. Dette 
forebygges ved siker transport og at det ikke foregår avrenning i stor grad fra eksponerte 
masser.

Som avbøtende tiltak foreslås fra tiltakshaver og vil bli vurdert innarbeidet i bestemmelsen:
- Det monteres silskjørt i sjø utenfor anleggsområdet i forbindelse med peling for 

byggetomt for hotell og promenade/brygge.
- Deponering av masser fra parkeringsgarasje skal godkjennes særskilt.
- Støyforurensning vurderes mot tekniske krav i flg. forskrift T 1442/ TEK-10 etter

bestemmelsene.
- Det er lagt inn eget rekkefølgekrav i bestemmelsene som ivaretar oppfølging av 

dette.

11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

11.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 2 1 GRØNN

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsomr
åder

X 1 1 GRØNN

Det ligger i 100-m beltet, men er allerede frigitt til sentrumsformål gjennom 
kommunedelplanen for Egersund by. Utbygging av hotellet kan endre strandlinjens karakter, 
men ikke hindre eller umuliggjøre ferdsel og opphold i strandsonen. Som vist i tiltakene er 
det lagt vekt på gode felles uterom og alminnelig ferdsel ved og langs hotellet. Samlet legger 
planen opp til en betydelig styrking av tilgjengeligheten og muligheten for å kunne oppholde 
seg på denne strekningen slik rådmannen vurderer det.

11.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 GRØNN EIKESKOG.
Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart

X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Viltområde
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Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er avklart at det ikke er behov for marin arkeologiske 
undersøkelser jfr. tiltakshaver som har vært i kontakt med Stavanger sjøfartsmuseum.

11.4 Friluftsliv og rekreasjon

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 GRØNN

Er ikke kjent med andre forhold enn det som er pekt på i ROS vurdering – fare for å falle i 
vannet fra promenade. Reguleringsplanen vil bidra til å tilrettelegge for økt bruk av området 
og gjøre en ny del av sentrum tilgjengelig for alle.

11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk

X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.6 Landskap, estetikk og senterstruktur

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskap/estetikk X 1 1 GRØNN
Vakre landskap X 3 2 GUL
Senterstruktur X 1 1 GRØNN

Som grunnlag for konsekvensvurderingen er det utarbeidet en landskapsanalyse for 
Egersund som  beskriver landskapet i Egersund, med fokus på viktige landskapstrekk og 
karakteristika i bylandskapet. Landskapsanalysen er med å gi premisser for hvordan 
byrommet skal utvikles og hotell utformes/lokaliseres. Og det settes begrensinger og gis 
retningslinjer for prosjektet. 

Tiltakshaver skriver bl.a. følgende: 
”I forhold til overordnede landskapshensyn, har planen ivaretatt de fastlagte siktlinjer mot 
byen og mot Vågen. Hotellet er lokalisert i overgangen mellom Havsøy og Vågen, der den 
bratte fjellsida møter fjorden, og det er lagt vekt på å få en god fasade mot sjøen. 
Lamellstrukturen bidrar også til at sikten mot sjøen fra eksisterende bebyggelse på Havsøy 
blir relativt sett best mulig ivaretatt. Retningen på bygningsvolumene avviker noe fra 
eksisterende bebyggelse (AMFI Eikunda, Perrongen), men følger retningen på strandlinjen 
(fellesnevner).
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Når det gjelder bevaring av natur- og kulturlandskap, representerer planen ingen konflikter. 
Jf. KU for tema landskap. Hensyn til byggeskikk ivaretas best ved å skape et moderne bygg 
med god arkitektur samtidig som det holdes noe avstand til den vernede bybebyggelsen i 
sentrum. I forhold til estetikk og byggeskikk vil det ikke være ønskelig å kopiere byggestilen 
fra trehusbyen eller fra Eikunda, men å etablere et moderne bygg, med en utforming som 
kan harmonere med omgivelsene, og som reflekterer at Egersund by går videre inn i 
fremtiden som en moderne by, men likevel bevisst sine historiske røtter og tør minne om det. 
Hotellet som er foreslått er i en skala som ikke er i konflikt med tilliggende bebyggelse 
(Eikunda/ Amfi mfl.), men som kan binde sammen bebyggelsen nord for Lundeåna. Videre 
må alle de nye elementene i det nye byrommet Gruset ha evne til å bære med seg de 
nødvendige kvaliteter inn i en ny og utvidet senterstruktur, slik kommuneplanen legger opp 
til.”

Som det fremkommer av landskapsanalysen gir ikke landskapsrommet i seg selv føringer for
bygningers form og struktur, ifølge tiltakshaver, derimot spiller enkelt elementer i landskapet 
som eksempelvis fjorden en viss rolle på nye elementers retninger. Dersom de vurderinger 
som er utført egges til grunn også for nye tiltak i byrommet Gruset vil dette ikke ha negative 
konsekvenser for landskap og byarkitektur ifølge KU. 

Området inngår i rapporten Vakre landskap og ligger der et område som omfattes av 
Egersund sentrum og betegnes som et område av nasjonal betydning. Her påpekes det at ny 
bebyggelse må få den form og de dimensjoner som tradisjonene krever samt ivareta viktige 
grøntstrukturer. Samtidig er dette et område som har vært regulert for utbygging i mange år 
og den nye planen vil konsentrere denne til den nordlige delen av området. En viser her til 
planbeskrivelse og KU.

Planen vil ha positiv konsekvens i forhold til senterstruktur, ved at vedtatte utviklingsretninger 
i kommuneplanen for sentrum blir fulgt og styrket.

11.7 Terreng og terrengtilpassning

Hendelse/Situasjon Konsekv

enser 
for?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 GRØNN

Viser her til kommentar under 11.6.

11.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon Konsekv

enser 
for?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 GRØNN .

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Konsekv
enser 
for?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.
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11.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon Konsekv

enser 
for?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 2 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold utover det som fremkommer i plan/KU.
11.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser

Hendelse/Situasjon I konfikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Konsekvenser for naboer X 3 2 GUL

Tiltaket vil ta deler av utsikten for boligbebyggelsen bakenfor, særlig mot Kontrari, men i mye 
mindre grad utover vågen som er den sentrale utsiktsretningen. 

11.12 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge X 1 1 GRØNN

Vil i liten grad berøre sol og skygge utfra vedlagte diagram i planbeskrivelse/KU.

11.13 Enøk/energiløsninger

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Energiløsninger X 1 1 GRØNN

Er ivaretatt i plan og beskrivelse.

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

Hendelse/Situasjon Vesentlig 
konsekve

ns?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for 
miljø og samfunn

X 3 3 RØD

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder i 
hovedsak innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder, men at samlet omfang 
medfører behov for konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
Foreliggende planforslag har konsekvensutredning og så langt en kan se er denne utarbeidet 
i tråd med vedtatt planprogram. 

13. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn

Viser til saksutredningen ovenfor og en vurderer ikke at planen vil komme i konflikt med 
kjente forhold som berøres av loven. Landområdet for tiltak består av utfylte masser og har 
ingen interesse med hensyn til biologisk mangfold. Bruk av arealet kan derimot spare 
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inngrep i andre mer verdifulle arealer. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette.

14. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen med KU i hovedsak ivaretar de 
hensynene som er sentrale i forhold til de problemstillingene som må ivaretas i 
reguleringsplanen.

Det er utarbeidet en meget god dokumentasjon på hvorledes hovedgrepene i tilknytning til 
utforming av Gruset er tenkt. Dette gjelder for eksempel hotellbygg og hovedstruktur og 
lamellløsning vil fremstå sammen med omkringliggende bebyggelse. Dette gir alle en god 
mulighet for å danne seg en mening om hva en synes om prosjektet. 

Etablering av en bygningsmasse i dette området med inntil 10 000 m2 er krevende og vil 
medføre synlige og varige endringer i bybildet. Videre vil etablering av parkeringsløsningen 
binde opp bruken av Gruset i fremtiden, men samtidig gi mulighet for nye parkeringsplasser i 
sentrum. Samtidig er dette i tråd med kommunestyrets vedtak og vil kunne bidra positivt når 
det gjelder næringsutvikling og tilrettelegge for allmennhetenes bruk av området. 

Samtidig er det viktig å påpeke at hotellet har hatt en lang ferd fra den første plasseringen 
ved bussterminalen, til nå å ende opp helt nord i området ved Perrongen. Dette gir en 
betydelig bedre lokalisering enn der det tidligere har vært forsøkt langt. Et hotell av denne 
størrelsen vil i en by med småskala bebyggelse måtte oppleves som stort. Det er derfor viktig 
at den nye bebyggelsen brytes opp og der en benytter bl.a. lamellstrukturer for å oppnå 
dette. 

Det er utført et meget omfattende arbeid, ikke minst i å etablere gode 3D-modeller som gir 
grunnlag for vurdering av volum, høyder, plassering i forhold til andre element. 

Rådmannen vurderer at de viktigste forholdene er vurdert og omtalt i planforslaget/KU og vil 
derfor etter en samlet vurdering anbefale at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn når 
punktene i fremlegg til vedtak er fulgt opp av tiltakshaver.

Økonomiske konsekvenser:
Saken er forelagt økonomisjefen i kommunen som i forhold til de økonomiske vurderingene 
som er gjort i planbeskrivelsen/KU uttaler følgende; 

”Oversendt skisse mht. utgifter må deles inn i tre aktører, som omfatter:
1. Utbygger 
2. Eigersund kommune 
3. Andre private og lokalt næringsliv 

De utgifter som er skissert er knyttet opp mot at ett nytt hotell utløser andre forhold. Det 
første forhold en da må stille er hvor mye en privat aktør kan forvente at andre skal bidra 
med for å realisere sitt prosjekt? I gitte situasjoner har Eigersund kommune vært med på å 
legge forhold til rett for bla. næringsetablering. Ett eksempel på dette er tilføring av vann og 
avløp til en konkret tomt. Dette var tilfelle for bla. næringsetablering på Gamle Eigerøy-vei for 
en del år siden. Samtidig er det da grunn til å påpeke at en samtidig med dette da fikk til en 
nødvendig renovering av vann- og avløpsledningene til hele dette området, som omfattet en 
rekke private hus og annen industri. Videre har det blitt stadig vanligere at utbyggere må 
dekke alle utgifter knyttet opp mot nødvendige endringer og utbygging av all infrastruktur til 
de områdene som skal opparbeides. Dette gjelder for et stort flertall av kommuner inkludert 
Eigersund kommune (hvor vi kan trekke frem utbyggingen på Hestnes som ett eksempel). Ut 
fra dette er det rådmannens klare konklusjon at det utbygger som må dekke de utgifter som 
kommer knyttet opp mot omsøkt prosjekt.
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Hvis en videre går inn på enkelt forhold så må en stille spørsmål om en kan forvente at lokalt 
næringsliv skal bidra økonomisk til for eksempel en promenade for helt eller delvis en ny 
næringslivsaktør? En viser her til det arbeidet som pågår med å realisere en 
havnepromenade. Slik sett bør en heller arbeide for å realisere denne. En viser videre til at 
næringslivsaktørene i Eigersund kommune ikke er en ensartet gruppe - også økonomisk sett.

Når det gjelder det offentlige sitt bidrag er dette ene og alene Eigersund kommune som part. 
Basert på de tall som er skissert, snakker vi om et kommunalt bidrag tilsvarende 60 millioner 
kroner. Hvis dette skal lånefinansieres snakker vi her om 2,4 millioner kroner i årlige 
finansutgifter. Dette er det IKKE økonomisk rom for i økonomiplanen til Eigersund kommune! 
Hvis dette skal finansieres så må det gå på bekostning av tilsvarende kutt innenfor viktige 
tjenesteområder – som i utgangspunkt trenger / ønsker mer penger. Vi snakker da om kutt 
innenfor skole og/eller helse- og omsorgstjenester. En viser videre til at 60 millioner kroner 
tilsvarer minst et halvt nytt sykehjemskompleks på Lagård (som en ikke har funnet rom for å 
realisere). Vil det videre være rett – rent tjenestemessig – å foreta driftsreduksjoner innenfor 
tjenesteproduksjonen for å realisere ett kommunalt bidrag på 60 millioner kroner? 
Rådmannen mener at svaret på dette er entydig nei.

Det blir videre feil å øke skatteanslaget knyttet opp mot et nytt hotell – som kan/vil genererer 
økt antall arbeidsplasser. Før hotellet er realisert og en ser hvilke konsekvenser dette kan få 
må en ikke legge inn urealistiske og ikke-dokumenterbare forventninger/anslag. En viser til at 
et nytt hotell kan få konsekvenser for eksisterende virksomheter og at det ikke er gitt at 
ansatte ved en virksomhet bor i Eigersund kommune.

Hvis Eigersund kommune skulle vært med på en slik investering så måtte dette blitt finansiert 
med parkeringsavgifter. Så er spørsmålet om dette er en realistisk nettoinntekt (etter at 
utgifter knyttet opp mot parkeringskontroller er dekket)? Basert på erfaringer fra andre 
kommuner på vår størrelse så kan det holde hardt. Det neste spørsmålet er om det blir rett å 
belaste innbyggerne med parkeringsgebyr fordi det skal bygges ett nytt hotell på Gruset? 
Også på dette mener rådmannen at svaret er nei. Rådmannen er klar over at vi har 
utfordringer knyttet opp mot parkering i Egersund – noe som omfatter flere forhold, men de 
tiltak som er skissert i denne sak er knyttet opp mot realisering av et nytt hotell og hva dette 
vil utløse av behov for parkeringsplasser.

Konklusjonen til rådmannen – innenfor det økonomiske området – er derfor:
 Eigersund kommune har ikke satt av midler til en stor kommunal andel.
 Det foreligger ikke økonomisk handlingsrom for å bidra økonomisk.
 Eigersund kommune kan ikke bidra med de økonomiske beløp som planen omfatter –

uten at dette går på bekostning av annen kommunal tjenesteproduksjon innenfor 
skole og/eller helse/omsorg. Det er helt feil å prioritere parkering foran 
tjenesteproduksjon.

 Det er ikke rett å innføre parkeringsgebyr for innbyggerne, fordi dette blir en 
forutsetning for å realisere ett nytt hotell.

 Det er tiltakshaver som må dekke alle utgifter knyttet opp mot realisering av ett hotell 
– dette inkluderer både omlegging av offentlig vei, parkering og alternativ 
parkeringsplasser i byggeperiode (som ikke er med i oppsettet).”

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende Neste år År 3

 

Side 29 av 1003



25

år

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
PTU innstiller til kommunestyret;
Reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, parkering og kolletivknutepunkt m.m på 
Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl  i Egersund med kart revidert 27.09.2013 og bestemmelser 
datert 26.09.2013  vedtas med følgende endringer.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
302753 T_p.garasje-sitasjon-rev.10.09.pdf
302752 S 003 Samlet A4 x3 m tekst og solskygge Egersund .pdf
302751 REGPLAN_270913.pdf
302750 Midlertidig trefikkløsn.28.01.13.alt.1.pdf
302749 Midlertidig trefikkløsn.28.01.13-alt.2.pdf
302748 Egersund - Gruset - Vedlegg- samlet.pdf
302746 10737-PLANBESKRIVELSE m-KU-rev 27.09.13.knv.pdf
302185 REGULERINGSBESTEMMELSER-26 09 13.docx

288136
Uttalelse til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for hotell mm. på Gruset 
gnr. 46 bnr. 372

288134 Saksutredning
288135 Saksprotokoll - fylkesutvalget

286591
Uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for hotell m.m 
på Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl.

284704 Uttalelse reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl.
284114 Uttalelse reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl.
284115 Kopi av tillatelse til mudring i indre havn
284116 Prøverapport fra Rogalands forskning
284078 Uttalelse reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl.
284052 Uttalelse reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl.
284037 Høringsuttalelse reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl.
283425 Høringsuttalelse - reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl. - innsigelse
283206 Uttalelse til reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl.
283207 Skisse
282498 Høringsuttalelse - reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl.

282018
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 
372 m.fl.

280291
Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan med 
konsekvensutredning for hotell m.m. på Gruset - gnr. 46 bnr. 372 m.fl.

274067
Viktige siktlinjer som har vært premiss for planen - detaljreguleringsplan med 
konsekvensutredning for hotell mm på Gruset gnr 46 bnr 372 mfl - Egersund.pdf

274064
Noteby rapport  - detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for hotell mm på 
Gruset gnr 46 bnr 372 mfl - Egersund.pdf
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

7 I 22.10.2007 PlanvestAS Perspektiv-p-plass
8 I 22.10.2007 Planvest AS Perspektiv-bygg-siktakse
9 I 22.10.2007 Planvest AS Snitt-4-A4
10 I 22.10.2007 Planvest AS Snitt 3-A4
11 I 22.10.2007 Planvest AS Snitt 2-A4
12 I 22.10.2007 Planvest AS Snitt 1-A4
13 I 22.10.2007 Planvest AS Reguleringsplankart 1-1000
3 I 31.10.2007 Plan Vest AS Planbeskrivelse 311007
4 I 31.10.2007 Plan Vest AS Illustrasjon hotell Gruset panorama okt 07
5 I 31.10.2007 Planvest AS Illustrasjon Gruset okt 07
6 I 31.10.2007 Planvest AS Snitt -5-A4Gruset
14 I 16.11.2007 Planvest AS Volum hotell 161107
1 I 21.11.2007 Plan Vest AS Vedrørende merknad fra NVE

15 U 05.02.2008

Terje Havsø; 
TEIGEN FRODE; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VE; 
SKEIE JOHANNES 
INGE; 
REKI AS; 
Plan Vest AS; 
PERRONGEN 
EIENDOM AS; 
NORGES 
STATSBANER BA; 
NILSEN THOR 
INGVALD; 
LARSEN ROY GEO; 
KVASSHEIM 
KRISTIAN; 
JØRGENSEN EVA 
TONE; 
IMMERSTEIN ANNE 
BERIT; 
FJELD MARTA; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
DAVANGER RANDI; 
DAVANGER GUDRUN 
BODIL OVER; 
COOP EIKUNDA BA; 
BERENTSEN ODDVAR; 
BERENTSEN ELI 
SLEVELAND

Varsel om befaring - Reguleringsplan for hotell, 
parkering m.m. på Gruset - 1. gangsbehandling

16 U 08.02.2008

Adv. Svein Erling 
Jensen for Anna Berg; 
Jonas Havsø; 
Olav Havsø; 
Terje Havsø

Varsel om befaring - Reguleringsplan for hotell, 
parkering m.m. på Gruset - 1. gangsbehandling

17 U 25.02.2008 Plan Vest AS Oversending av vedtak for oppfølging Gruset

18 I 27.08.2008
Terje Havsø; 
Olav Havsø

VS: Gruset - rettigheter i sjøtilhørende gnr. 46/6
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19 I 07.01.2009 Adv. Kjell Holst Sæther
Forhandlinger vedr. spørsmål om å overta 
rettigheter/eiendom på Gruset - Anna Havsø

22 I 29.01.2009 Dag Holmen Gruset - rettigheter i sjø

20 I 05.02.2009 Adv. Kjell Holst Sæther
Forhandlinger vedr. spørsmål om å overta 
rettigheter/eiendom på gruset - formentlig gnr. 46 
bnr. 372

21 I 09.02.2009 Adv. Kjell Holst Sæther
Forhandlinger om overtakelse av areal gnr. 46 
bnr. 372 - Perrongen på Gruset

24 I 15.04.2009 Dag Holmen Feyer Hotell, illustrasjoner

23 I 14.05.2009 Adv. Kjell Holst Sæther
Vedr. mulig salg av eiendom og strandrettigheter 
til Eigersund kommune

26 U 11.12.2009 Plan Vest AS
Tilbakemlding og oppfølging av MU vedtak -
reguleringsplan for Gruset

25 I 18.12.2009 Miljøutvalget Arbeidsutvalg for Feyer Hotell

27 I 13.08.2010 Planvest AS
Forespørsel om reguleringsendring - rammer for 
utbygging av hotell på Gruset (byggehøyder, 
utnyttelse m.m.)

30 I 01.09.2010 Plan Vest AS Forespørsel - illustrasjoner for hotell, Gruset

28 U 06.09.2010 33 mottakere...
Forespørsel om reguleringsendring på Gruset -
rammer for hotell med tilhørende aktivitet

29 U 06.09.2010 73 mottakere...
Forespørsel om reguleringsendring på Gruset -
rammer for hotell med tilhørende aktivitet

31 I 14.09.2010 Plan Vest AS Illustrasjoner hotell på Gruset

32 U 20.09.2010
Rogaland Kollektivtrafikk 
FKF; 
Veolia Transport Sør AS

Forespørsel om etablering av hotell, endring av 
trafikkområder m.m. på Gruset

33 U 20.09.2010
Egersund Taxisentral 
BA; 
Dalane Taxitransport AS

Forespørsel om etablering av hotell, endring av 
trafikkområder m.m. på Gruset

44 I 20.09.2010
Solveig Aamodt; 
Jorunn Hovland

Kommentar til reguleringsendring på hotell på 
Gruset - Egersund

36 I 22.09.2010 Coop Økonom
Uttalelse - reguleringsendring Gruset - rammer 
for hotell med tilhørende aktivitet

35 I 23.09.2010
Norges vassdrag- og 
energidirektorat

Kommentarer til forespørsel om 
reguleringsendring på Gruset

38 I 24.09.2010
Rogaland 
fylkeskommune

Reguleringsendring Gruset - ber om forlenget 
frist for uttalelse

41 I 29.09.2010 Jorunn og Roy Larsen Merknader til hotellplaner på Gruset

43 I 29.09.2010 Kystverket
Uttalelse - forespørsel om reguleringsendring 
Gruset, rammer for hotell med tilhørende aktivitet

40 U 30.09.2010
Bjørg Marie Svanes; 
Gudveig Hetland

Forespørsel om reguleringsendring på Gruset -
rammer for hotell med

42 I 01.10.2010 Erlend A. Lorentzen Innspill - Prosjekterte Feyer Hotell

45 I 01.10.2010 Fiskeridirektoratet
Uttalelse - forespørsel om reguleringsendring 
Gruset, rammer for hotell med tilhørende aktivitet

46 I 01.10.2010 Planvest AS Fotomontasje Feyer - Gruset
47 I 02.10.2010 Anne Karin Nilsen Merknader til reguleringsendring på Gruset

48 I 11.10.2010
Judith Sæstad Pedersen 
og Kåre Pedersen

Ang. reguleringsendring på Gruset - nytt hotell

49 I 11.10.2010 Statens vegvesen Uttalelse - reguleringsplan for Gruset

50 I 11.10.2010
Egersund Taxisentral 
BA

Vedr. forespørsel om etablering av hotell på 
Gruset

53 I 13.10.2010
Beboere 
Humlestad/Havsø og 
Eie/ Lindøyveien

Momenter og ankepunkter i forbindelse med 
reguleringsendringer på Gruset - rammer for 
hotell med tilhørende aktivitet
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51 U 18.10.2010
Egersund og Helleland 
Elveeigarlag. BA

Forespørsel om etablering av hotell, endring av 
trafikkområder m.m. på Gruset (sendt kun på 
epost)

52 I 19.10.2010 Egil H. Lynau Vedr. hotellplanene på Gruset i Egersund

54 I 20.10.2010

Signe Aastad; 
Karen Feyling Thorsen; 
Liv Thoma; 
Elisabeth Zeiler; 
Solveig Drage; 
Willy Zeiler

Vedr. reguleringsendringer på Gruset -
underskriftskampanje mot oppføring av hotell på 
Gruset

55 I 20.10.2010
Eigersund og Helleland 
Elveeigarlag BA

Uttalelse vedr. etablering av hotell, endring av 
trafikkområder m.m. på Gruset

56 I 20.10.2010 Erlend Astad Lorentzen
Vedr. reguleringsendringer på Gruset -
underskriftskampanje mot oppføring av hotell på 
Gruset

58 I 20.10.2010
Rogaland 
Fylkeskommune

Uttalelse reguleringsplan for Gruset

57 X 21.10.2010 Dag Kjetil Tonheim
Uttalelse fra miljøavdelingen reguleringsplan for 
Gruset

59 I 22.10.2010 Ottar Vedelden Helhetlig utviklingsplan hotell Gruset

60 I 22.10.2010 Dalane Folkemuseum
Uttalelse - forespørsel om reguleringsendring 
gruset gnr. 46 bnr. 372 - rammer for hotell med 
tilhørende

61 U 01.11.2010 Kommunerevisjonen
Oversendelse av kontrollutvalgets vedtak vedr.  
habilitet i forbindelse med håndtering av 
byggesak for nytt hotell på Gruset

62 I 01.11.2010 Kontrollutvalget
Habilitetsspørsmål når miljøutvalget nedsetter et 
underutvalget som deltar i utfoming av konkret 
bygg

63 I 02.11.2010 Rogaland Revisjon IKS
Spørsmål om habilitet - nedsatt underutvalg av 
miljøstyret som deltar i utformingen av konkret 
bygg,

65 I 15.11.2010 John A. Gaitanakis Hotell Gruset - uttalelse

64 U 21.11.2010 Plan Vest AS
Reguleringsplan for Gruset - oversending av 
utttaler i forbindelse med forespørsel om 
regulering.

66 I 20.09.2011 Plan Vest as Ny planprosess - hotell Gruset
67 I 20.09.2011 Plan Vest AS Angående forespørsel - Hotell Gruset
68 I 22.09.2011 Plan Vest AS Prosjektplan fra tiltakshaver - hotell på Gruset
70 I 16.11.2011 Plan Vest AS Vedr. regulering Gruset og planer for hotell

71 I 28.11.2011 Plan Vest AS
Endring av reguleringsplan for Gruset - Fv 44 
mm. gnr. 46 bnr. 6 og 372 m.fl. med planprogram 
(KU)

75 I 03.01.2012 Statens vegvesen
Uttalelse til nytt varsel om planoppstart - endring 
av reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 372 
m.fl

72 I 10.01.2012 Fiskarlaget Vest
Uttalelse vedr. reguleringsplan Gruset gnr. 46 
bnr. 6 og 372

73 X 11.01.2012 Plan Vest AS
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
endring av reguleringsplan for Gruset

74 I 11.01.2012
Barnas representant i 
plansaker

Uttalelse vedr. reguleringsplan for Gruset

76 I 11.01.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Vedr. endring av reguleringsplan Gruset

77 I 12.01.2012 Fiskeridirektoratet Vedr. reguleringsendring på Gruset - rammer for 
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hotell med tilhørende aktivitet - endring av 
reguleringsplan

79 I 13.01.2012 Kystverket
Uttale til forslag til endring av reguleringsplan for 
Gruset gnr/bnr 46/6 og 372 m.fl

78 I 20.01.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Reguleringsendring med planprogram gnr. 46, 
bnr. 372 - Gruset

81 I 21.03.2012
Alf Sverre Andersen 
m.fl.

Uttalelse planprogram - reguleringsplan for 
Gruset

82 I 21.03.2012
Eigersund - Helleland 
Elveeigarlag

Uttalelse planprogram Gruset

83 I 21.03.2012 Gruset Båtforening
Uttalelse planprogram - reguleringsplan for 
Gruset

84 I 21.03.2012 Hans Kristian Mong
Uttalelse planprogram - reguleringsplan for 
Gruset

85 I 21.03.2012
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Reguleringsplan for Gruset  - uttalelse 
planprogram

80 U 22.03.2012 Plan Vest AS
Reguleringsplan for Gruset  - fastsetting av 
planprogram

86 I 12.04.2012 Plan Vest AS
Vedtatt planprogram - reguleringsplan for Gruset 
gnr. 46 bnr. 372 m.fl.

87 I 12.04.2012 Plan Vest AS Gruset - referat 15.02.12

88 U 29.05.2012
Knut Plan Vest AS v/ 
Vikestrand

Gjennomgang av rekkefølgekrav m.m. - føringer 
for bestemmelser

89 I 03.06.2012 Plan Vest AS
Forslag til reguleringsplan for hotell, parkering 
m.m. på Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl.

90 I 28.10.2012 Plan Vest AS
Reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl. 
- samla merknader

93 U 12.11.2012 75 mottakere... Varsel/informasjon om befaring
96 I 14.03.2013 Plan Vest as Eigersund - Gruset - Regplan alt 1 og alt 2
97 I 14.03.2013 Plan Vest AS Eigersund - Gruset - filene er klar for nedlasting

98 U 18.03.2013 77 mottakere...

Høring og offentlig ettersyn -
detaljreguleringsplan med konsekvensutredning 
for hotell m.m på Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl., 
Egersund

99 U 19.03.2013 35 mottakere...

Høring og offentlig ettersyn -
detaljreguleringsplan med konsekvensutredning 
for hotell m.m på Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl., 
Egersund

10
1

I 26.04.2013
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn -
detaljreguleringsplan med konsekvensutredning 
for hotell m.m. på Gruset - gnr. 46 bnr. 372 m.fl.

10
3

I 29.04.2013
Barnas representant i 
plansaker

Høringsuttalelse - reguleringsplan for Gruset gnr. 
46 bnr. 372 m.fl.

10
4

I 30.04.2013 Coop Økonom
Uttalelse til reguleringsplan for Gruset gnr. 46 
bnr. 372 m.fl.

10
6

I 08.05.2013 Fiskeridirektoratet
Uttalelse reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 
372 m.fl.

10
8

I 09.05.2013 Liv Thoma
Uttalelse reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 
372 m.fl.

10
9

I 09.05.2013 Alf Sverre Andersen
Uttalelse reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 
372 m.fl.

11
0

I 10.05.2013
Eigersund Havnevesen 
KF

Uttalelse reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 
372 m.fl.

11
1

I 10.05.2013
Naboer og gjenboere på 
Humlestad

Uttalelse reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 
372 m.fl.
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10
7

I 10.05.2013 Tor H. Dversnes
Høringsuttalelse reguleringsplan for Gruset gnr. 
46 bnr. 372 m.fl.

10
5

I 16.05.2013 Statens vegvesen
Høringsuttalelse - reguleringsplan for Gruset gnr. 
46 bnr. 372 m.fl. - innsigelse

11
2

I 28.05.2013 Kystverket Vest
Uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan med 
konsekvensutredning for hotell m.m på Gruset 
gnr. 46 bnr. 372 m.fl.

11
3

I 11.06.2013
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til detaljreguleringsplan med 
konsekvensutredning for hotell mm. på Gruset 
gnr. 46 bnr. 372

11
4

I 24.09.2013 Planvest AS Regulering Gruset - justert planmateriale

11
5

I 24.09.2013 Planvest AS
Regulering Gruset - justert planmateriale etter 
høring og møte med St.vv 09.09.13

11
8

X 30.09.2013
Reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl. 
- kart, KU, planbeskrivelse revidert etter høring

Parter i saken:

            
Adv. Svein Erling
Jensen for Anna Berg

PB 362 4379 EGERSUND

N ANDERSEN ALF S 
FEYLING

HUMLESTADGATEN 29 4370 EGERSUND

N ANDERSEN GUSTAV 
INGEMAN

N AURDAL KRISTIN VISTELEET 5 4070 RANDABERG
N BERENTSEN ELI 

SLEVELAND
HUMLESTADGATEN 22 4370 EGERSUND

N BERENTSEN 
ODDVAR

HUMLESTADGATEN 22 4370 EGERSUND

N BERG ANNA HAFSØ APT. CORREOS NO 
119,03580 ALFAZ DEL 
PI

N BIRKELAND TORDIS 
MARIE

HAFSØYVEIEN 13 4370 EGERSUND

Bjørg Marie Svanes Humlestadgaten 18-
leilighet 508

4370 EGERSUND

N BUGGE OLSEN 
BJØRG REIDUN

HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND

N COOP EIKUNDA BA POSTBOKS 175 4379 EGERSUND
N COOP ØKONOM BA Postboks 3144 Hillevåg 4095 STAVANGER
N DAVANGER 

GUDRUN BODIL 
OVER

BLEIKERHAUGEN 55 1387 ASKER

N DAVANGER RANDI ASKERVEIEN 20 A 1384 ASKER
N DYRSAND ODD EGIL HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND
N EGELAND GRETHE S KARJOLVEIEN 2 4376 HELLELAND
N EGELAND ØYSTEIN KARJOLVEIEN 2 4376 HELLELAND
N EIGERSUND 

KOMMUNE
POSTBOKS 580 4379 EGERSUND

Elisabeth og Stein 
Feyling

Humleatadgaten. 25 B 4370 EGERSUND

N ESPELAND NILS 
ARILD

BUEN 2 4318 SANDNES

N FISKETJØN BRIT HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND
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TONE
N FISKETJØN LEIF 

SIGURD
HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND

N FJELD MARTA GULLKROKEN 7 377
Gudveig Hetland Humlestadgaten 18-

leilighet 507
4370 EGERSUND

N HADLAND SOLVEIG 
S HETLAND

LEILIGHET 
502,HUMLESTADGATEN 
18

4370 EGERSUND

N HAVSØ JONAS NYVOLLSVEIEN 1 4370 EGERSUND
N HAVSØ OLAV HAFSØYVEIEN 48 4370 EGERSUND
N HELLAND HANS HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND
N HENRIKSEN GERD 

ODDNY
MJÅSUNDVEIEN 23 4375 HELLVIK

N HENRIKSEN 
ØYSTEIN

MJÅSUNDVEIEN 23 4375 HELLVIK

N HESTNES DAGMAR 
KARLSEN

HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND

N HESTNES JOHN 
MAGNE

HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND

N HOVLAND ELSA HUMLESTADGATEN 30 4370 EGERSUND
N HOVLAND JORUNN 

ALISE
MADLANDSDALEN 11 4370 EGERSUND

N HOVLAND ODD 
REIDAR

HUMLESTADGATEN 30 4370 EGERSUND

N IMMERSTEIN ANNE 
BERIT

KJERJANESVEIEN 8 4370 EGERSUND

N IVERSEN GUNNAR VISTELEET 5 4070 RANDABERG
Jonas Havsø 4370 EGERSUND

N JØRGENSEN EVA 
TONE

HUMLESTADGATEN 20 4370 EGERSUND

N JØRUM MAGNE 
OTTAR

HUMLESTADGATEN 32 4370 EGERSUND

N KVASSHEIM 
KRISTIAN

HUMLESTADGATEN 26 4370 EGERSUND

N LANDBØ NILS 
ODDVAR

HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND

N LARSEN ROY GEO JERNBANEVEIEN 15 4370 EGERSUND
N LUNDEBREKKE AUD 

SONJA
HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND

N MÆHLE HELENE HUMLESTADGATEN 25 4370 EGERSUND
N MÆHLE JAN OVE HUMLESTADGATEN 25 4370 EGERSUND
N NESSE ASTRID 

LØVOLD
BUEN 2 4318 SANDNES

N NILSEN ANNE KARIN HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND
N NILSEN THOR 

INGVALD
BRUVIKSVEIEN 18 4370 EGERSUND

N NORGES 
STATSBANER BA

PRINSENSGT. 7-9 152

Olav Havsø 4370 EGERSUND
N OPDAL JACOB ARE HUMLESTADGATEN 17 4370 EGERSUND
N PEDERSEN JUDITH 

SÆSTAD
HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND

N PEDERSEN KÅRE HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND
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MAGNE
N PERRONGEN 

EIENDOM AS
VESTRE GATE 1 4370 EGERSUND

Plan Vest AS PB 667 5404 STORD
N REKI AS SANDAKERGATEN 4 4370 EGERSUND
N SALVESEN KÅRE 

MAGNE
HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND

N SEGLEM DAGNY 
GERD

HAFSØYVEIEN 15 4370 EGERSUND

N SEGLEM EINAR MIDBRØDVEIEN 18 4370 EGERSUND
N SEGLEM IRENE MIDBRØDVEIEN 18 4370 EGERSUND
N SIREVÅG JOSTEIN HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND
N SKEIE JOHANNES 

INGE
GAMLE 
PRESTEGÅRDSVEI 2

4370 EGERSUND

N STATENS 
VEGVESEN

POSTBOKS 8142 DEP 33

N STATENS 
VEGVESEN REGION 
VE

ASKEDALEN 4 6863 LEIKANGER

N STRØM THOR 
HENNING

HUMLESTADGATEN 21 4370 EGERSUND

N SVALESTAD BIRGIT 
MARIE

HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND

N SVALESTAD 
STEINAR

HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND

Terje Havsø Ognaveien 9 4370 EGERSUND
N TJÅLAND ELISABETH GAMLE 

PRESTEGÅRDSVEI 10
4370 EGERSUND

N TJÅLAND KÅRE GAMLE 
PRESTEGÅRDSVEI 10

4370 EGERSUND

N TORGERSEN ODD 
EIRIK

HUMLESTADGATEN 19 4370 EGERSUND

N VESHOVDA ASLAUG LEILIGHET 
306,HUMLESTADGATEN 
18

4370 EGERSUND

N VESHOVDE 
TORBJØRN

LEILIGHET 
306,HUMLESTADGATEN 
18

4370 EGERSUND

N AAMODT SOLVEIG TOFTELANDSVEIEN 36 4640 SØGNE
N AARSTAD GUNVOR 

MARGRETHE
LEILIGHET 
504,HUMLESTADGATEN 
18

4370 EGERSUND

 

Side 37 av 1003



re
,u

nu
.r

.0
2.

7

2
2
0
0

CL
+

0,
0

_
_
_
-
L

5
0
0

Ny
p.

er
dn

Ln
g

SI
TU

AS
JO

N
N

ro
ni

uu
de

O
rs

oe
l

G
io

so
l

Jr
er

na
I»

0
15

0

Al
ler

Ti
00

0
I

MI
ma

W
.2

Pn
di

oo
lrg

sh
uo

m
m

li
Pa

rk
er

i’r
qs

iiu
s

G
ro

so
r

Su
m

P
O

yg
i.m

ko
ng

M
il

l
HO

5%

15
0

Nå
v,

pl
as

s
re

d,
og

oe
dd

or

22
0

R
hu

s
G

io
so

t +
un

de
r

oi
l.

ho
lo

fi
III

34
6

P1
10

5
G

er
ise

i
(L

13
8

m
i

+
+

N
ed

re
pl

an
kt

-I
,9

ey
.-O

,7
M

id
tre

pl
an

kt.
0,

8
pl

an
+3

,5

51
+

3.
5

—
—

—

kr.—
.0

2
2
0
0

S
ni

tt
g

c
rc

sj
,,

—
—

_
_
_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

7

Et
IS

0
0

0
0

O
3H

0)
3
2
*
3

iO
5)

2p
la

nk
t.0

0.
00

gk
i.+

3,
5)

6
3

HO
)

-
34

0(
3

do
n

kl
.-)

.1
(.0

,7
)

+
0,

6
*

3,
5)

 

Side 38 av 1003



kV fL
.

L

i

i i
H

I
I i

\ \z
ï
4
A

1
’

1

.1
L •3 “

3

I
. iw

 

Side 39 av 1003



Egersund

Del i Arkitektur - bystruktur og bygningstypologi

Fakta:
Egersund er en kystby på sørvestlandet, i Eigersund Kommune, Rogaland fylke.
I 2011 er innbyggertallet 14346( SSB — 1.1.2011) med 10749 boende i bykjernen.
Egersund har en av de bedre naturlige havner i Norge, og har vært en viktig hamn siden vikingtida.
Byen er blant Norges største fiskerihavner målt i kvantum ilandført fisk.
Industrien i området er for det meste relatert til sjø og det maritime element.

Stedsutvikling:

_______________________

I begynnelsen var både nøkkelindustri og bosteder
konsentrert i det innerste havneområdet rundt
bykjernen. Etter som tiden forandret seg, og behovet
for mer industrielt areal ble påtrengende, har ny og mer
plasskrevende industri spredd seg utover fra det indre
havneområdet til det ytre havnebassenget.

Bykjernen er hovedsaklig stedet der de fleste innbyggere
i kommunen bor, mens de viktige, større
nøkkelbedriftene er flyttet lenger ut fra sentrum.

Skala! volum

Bo- og leveskala:
Egersund innerste bykjerne kan en i skalasamanheng
grovt definere som å være i en bo og leveskala der hus,
bygninger, gater og kaisystem er tilpasset og bygget etter
en fortidens menneskelige bruksmønster, fysiske behov
og tradisjon. Eksempel her kan være boliger i den eldre
bydelen, bryggesystem og sjøbuer.

Byen har ekspandert ut fra den indre bykjernen, med
sjøhusene i front. Dette har fortsatt bakover med
homogene boliger og mindre konsentrerte leilighetshus
med høgder frå 2 til 5 etasjer. Byen har vokst hovedsaklig på de flate arealene i daldragene i området
med moderate stigningsforhold, og fortsatt oppover åssidene der det har vært hensiktsmessig i
forhold til utsikt, stigning og naturlig forlengelse av gateløpene.
Karakteren på gatene forandrar seg frå rette, kvadratiske løp til slyngande løp slik at ein har ivaretatt
fornuftige stigningar på gatene i terrenget. Bygninger er plassert etter gatevegane.

Hele tiden er bo- og leveskalaen ivaretatt
og en har unngått større høyhus som
hadde stukket seg ut markant i bybildet.
Dette har skapt et jevnt mylder med
bygninger i mer eller mindre samme skala.
En finner derfor at offentlege bygninger
som kirke, skoler og rådhus, er forholdvis
anonyme og ikke tydelig markerte i
bybiletet.

i
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Skalamessige unntak ser en noen steder i byen der større, tidligere industribygg og nyere handeishus
har ivaretatt funksjoner som for eksempel kjøpesenter og sosiale areaner for utstillinger, cafe og
museumsdrift. Andre byggverk som markerer seg i bybiletet, er dei lange båtgarasjane på vestsida av
den indre bukta.

Bygg! anlegg: Egersunds industri er et produkt av
moderne tids rasjonalisering av arbeidsmetoder og
drift, der større volum og automatisert maskinen er
utviklet for å effektivisere handel og økonomi.
Nærheten byen har til kystlei og Nordsjøen har
gjort byen til en naturleg deltager i
produktutvikling og handel innanfor olje-, fiske- og
ski psind ustri.

I forhold til bo- og leveskalaen har industriskalaen
som en del av den naturlige arbeidsutviklingen
skapt kontraster i bybildet i form av større kaier,
høyere fabrikkbygg med til hørende siloer og
tanksystem. Denne skalaen har ekspandert seg på vestsiden av den innerste vågen og vestover mot
det ytre havnesystemet der en har hatt større areal og plass til å sette opp større bygg og anlegg.

På grunn av de landskapslige haugformasjonene og sjøflaten inntil Egersund får en likevel et visuelt
skille imellom den mindre boskalaen og den store industriskalaen, selv om områdene ligger
forholdsvis nær hverandre i avstand og det er mulig å se høye industribyggverk fra sentrum.

Bygningstyper

Hustypen en finner i sentrum av Egersund er i hovedsak en blanding av trehus som har hentet
inspirasjon fra de mest kjende stilene innen historisme, Jugend, klassisisme, funksjonalisme samt
nasjonal romantikk.

De forskjellige stilartene går ut fra sentrumskjernen med den gamle historistiske trehusbebyggelsen
med sjøhusene i front mot sjø, og fordeler seg opp over i byhistorien med forskjellige etapper på sitt
område helt fram til moderne tid.
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En finner også stilbrudd på opprinnelige stiltyper, for eksempel der behovet for mer plass har ført til
påbygg i en helt annen stilart. Eksempel her kan være Grand hotell oppført i drage og sveitserstil
rundt 1870, som fikk et funksjonalistisk påbygg i murverk på 30-talet og et siste påbygg på 2000 talet
med en moderne blanda, populært kalla pluralistisk byggestil.

I kontrast til de tradisjonelle treverkssjøhusene i sjøfront med opp til 3 etasjer og menneskelig
etasjehøyde, ser en også de nyere og funksjonelle industribyggene. De er kvadratisk bygget med stål
bjelker og dragere i kombinasjon med murverk og er som regel kledd med strukturerte stålplater.
Bygga har en industriell formålnyttig innvendig høyde som gir plass til at en kan bruke maskinelt
utstyr som truck’er og traverskraner til lossing på lastebiler og større skip som ligger til kai.

Bygningsretninger - forhold
Egersund har en bykjerne som er konsentrert på østsiden av den indre havnen og oppover Lundeåna.
Ifra bykjernen fordeler boliger seg langs etter daldragene mot sør og nord. Det en ser ved å studere
bybiletet er hvordan de fleste bygningene i sjøfronten er orientert 90 grader imot formen på den
indre havnen. De eldste sjøhusene står med gavleveggen mot sjø, noe som hadde praktisk betydning
i forhold til lasting og lossing. Nyere konstruksjons- og losseprinsipp har ført til at industribygninger
og lager også har langsiden mot sjø. Bygningene lenger bak har enten retning etter elven (Lundeåna)
eller etter gateveiene sine retninger i terrenget. Se skisse:

Industribygg
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Bystruktur

Bykjernen er konsentrert på østsiden av den indre havna og langs ved Lundeåna. Fra kjernen er

boliger lokalisert langs etter daldraget fra sør mot nordøst. Sjøhusa er av historiske grunner orientert

praktisk med gavlveggen mot fjorden. Nyere kostruksjons- og losseprinsipp har ført til at

industribygninger og lager også har langsiden mot sjø.

Bygningene lenger bak har orientering etter elv og gateløp. Mindre avskjermede byrom finner en i

disse smågatene. Mylderet i gatemønster stammer trolig fra den opprinnelige “middelalderbyen” på

“Hauen”, mens kvartalsstrukturen kom etter de store bybrannene på 1800-talet da det ble innført en

kvadratisk struktur med større og bredere by og gaterom på tidligere trange gater og smau.

Store og åpne byrom finner en ved Araneset og torget nord og øst for kirken, over Lundeåna mot

Ekunda amfi og Gruset, mens de største gate-alle’er er til dØmes Johan Feyers gate, Lerviksbakken

og Bøckmannsgate.

Konklusjon bystruktur og bygningstypologi

• Offentlige og sosiale arenaer har vokst frem som en del byens utvikling. Dette må videreføres
med nye uterom og promenader inn i vår tids bebyggelse.

• Nyere bygningers volum og skala må ikke sprenge den målestokk som preger byens samlete
bebyggelse. Likevel må det være slik at visse typer bygg ikles den monumentalitet og skala som
bygningen fortjener og som er riktig i den sammenheng det funksjonelt og arkitektonisk står i.
Det må legges vekt på at Egersund også skal preges av vår tids arkitektur men uten å skjule sitt
opphav og kulturhistoriske arv.

• Materialbruk må avspeile byens bygningskulturhistoriske sammenheng men settes inn i en
moderne tid. Jfr kommuneplanbest. 2.2-3dje ledd

• Byen har en kvadratisk gatestruktur i nyere tids bykjerne men også et gate-mønster innrettet
etter eldre tids myldrestruktur. Bygninger i front er i hovedsak orientert mot fjord og våg enten
langsgående eller i lamellstruktur. Selv om dette ikke karakteriserer bebyggelsen nord for
Lundeåna i samme grad, er likevel sjøhusstilen med lameller mot våg typisk for Egersunds
bygningstypologi. Denne byggemåten bryter ned volumer samtidig som det gir en fleksibel
innordning og luft og gløtt mellom bygningene.

• Bygninger på og ved Gruset må underordne seg de omtalte siktlinjer A og 6.
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Del 2 Litnytting og arealforståelse

Tomtearealet som er valgt ut til utbygging har visse krav i forhold til:

Hensyn til siktlinjer.

Det er sett som en forutsetning at siktaksen mellom brua ved jernbanestasjonen og ned Eieåna mot

kirken, samt at siktaksen fra nordligste rundkjøring ved Gruset og ut mot LindØya blir ivaretatt på en

god måte. Plasseringa av en ny bygning må derfor gjøres nøyaktig og riktig slik at den ikke stenger for

sikten i desse akseromma.

Hensynet til offentlige sosiale arenaer (feks. Strandpromenade).

Det må legges til rette for en offentlig tilgjengelighet langs med sjøfronten fra kirka, via Gruset og opp

mot Eieåna. Det er derfor viktig å fâ til gode kvalitets uteområde i og rundt et nybygg som får en

sentral plassering i bybildet. Området må også være universelt utformet for både gående og syklende,

samtidig som det må dekke de forskjellige trafikkanters krav og behov til plass og oversiktlighet. Det

må være nok areal til å kunne stoppe opp, møtes og passere hverandre på. Dagens båtanlegg må også

ha rom til å kunne opprettholde sin aktivitet i sjøfronten.

• Eksisterende vei situasjon i øst.

En må ta hensyn til eksisterende vei situasjon mot øst slik at den blir forbedret og implementert som

del i en ny og fornuftig arealplan på Gruset. Her må det også tas hensyn til plassering av et nytt

hotellbygg, behovet for god trafikal kommunikasjon til parkeringsarealet på Gruset, samt offentlig og

privat buss og taxitrafikk. En kan forvente en viss justering av eksisterende vei med hensyn til bredde

og kjøreretning.

• Etablerte hovedretninger mot sjø.

Bygningene i Egersund sentrum har som beskrevet i vedlegget “Bystruktur og bygningstypologi”, et

etablert retningsmønster i mot fjorden og den indre vågen. Det må være rom for tolkning da det i den

totale bygningsmassen finnes variasjoner og forskjeller. En ny bygning må forholde seg til disse

retningene og strukturene slik at den er med på å forsterke bygningmessige rytme og rom i bybildet.

• Parkeringsareal.

Eigersund Kommune har sett krav til antall nødvendige parkeringsplasser som det må være plass til på

Gruset. Dette for å kunne dekke behovet fra besøkende, turister, de som jobber i sentrum og behovet

til et nybygg. Det bør her belyses forskjellige alternativ på hvordan dette kan arrangeres uten at det

går ut over sikten mot sjøen eller hensynet til offentlig til gjengelighet.

• Bygningstypologi.

Bygningsmassen i Egersund består av en blanding av stilarter der flere stilarter er representert.

Størrelse, farge og materialvalg på hus og bygninger foruten om de større offentlige bygg og

kjØpesenter, er jevnt over ganske likt, noe som gjør at de i det store bildet fremstår som en homogen

masse. Som bakteppe til boskalaen ligger de volumiøse industri bygga på vestsiden av vågen.

Et nybygg bør være med på å visuelt forsterke rytmen i by bildet slik at den er med på å definere og

tydeliggjøre bygninger og de åpne byrom sine retninger og kvaliteter yterligere.
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Utnytting og arealforståelse

Tomtearealet som er valgt til utbygging har visse krav i forhold til:

• Hensyn til siktlinjer.

• Hensyn til offentlige sosiale arenaer (for eksempel strandpromenade)

• Eksisterende veisituasjon.

• Etablerte hovedretninger mot sjø.

• Parkeringsareal.

• bygningstypologi

0

0
©
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Hotellet

Konseptet for hotellet bygger på det som ble beskrevet i rapporten om typologi og bebyggelse. Den

viser til viktige punkt i byens oppbygning og utvikling blant annet ut fra:

• relasjon til sjø og fjord

• boliglokalisering/arbeidssted.

• Byggstørrelser.

• Bygningstype.

• Bystruktur.

Av dette kan en lese og få en pekepinn på hvordan Egersund har vokst fram og utviklet seg til den
byen den er i dag.

En ny bygningsmasse bør spille på lag med eksisterende bygningsmiljø i Egersund, uten å
nødvendigvis kopiere den gamle byggeskikken. Nye bygg bør avspeile Egersund by sin rytme, skala,
karakteristikk og historie på en ny og innovativ måte. Her må det være rom for å tolke båe nåtid og
fortid. Hovedretninger mot sjøfront, samt typologien og skalaen som byen per i dag representerer
må ivaretas/ tolkes på en kvalitativ god måte.

Rytme:

Konseptet bygger på forståelse av hva en rytme i et bybilde er: En størrelse som forandrer seg i takt

med endret behov, ønske, kapasitet og nødvendighet. Praktisk og funksjonell rytme.

Det som har styrt uttrykket og forandringen på byen er hvordan den har måttet forholdt seg til klare

avgrensninger med hensyn til begrensa plass, topografisk lokalisering, påvirkninger i form av bla.

bybranner (som har ført til regulering og justering av gater fra trange smau til bredere alleer i

firkantmønster) samt nye og andre behov.

Noe er allerede etablert, et areal og volum er satt som en må forholde seg til. Hvordan få til et nytt,

bedre areal i forhold til dette? Skal en velge å flytte ut av kjernen eller skal en bygge om på det en

har?

En får i slike tilfeller krysninger, nye bygninger og stiler ved siden av de gamle, rett og slett rytmiske

sammensetninger av bygninger som speiler av samtiden de er bygget i. Dette gir en by i tiden med

en lesbar historie der alle deler av historiefortellingen blir synlig og like viktig.

Bygningsvolum:

Selve bygningen er bygd opp etter dette konseptet. Bygget sin form med lamellstruktur bygger på

forståelsen av rytme og retningsforhold i de tradisjonelle husa i sjøfronten. Størrelsen på en

lamellenhet refiekterer de praktiske mål (I og b) som erformålstjenlig med en hotellfløy. Antall

enheter med lameller avspeiler behovet samt arealets begrensning i forhold til de omkringliggende

situasjoner.

Horisontalt i bygget er det lagt inn en skive over første og andre etasje, som knytter

bygningskroppene sine funksjoner i sammen på tvers av lamellene. Skiven er rent visuelt et tydelig

element som kutter seg inn i bygglamellene og som på den måte gjenspeiler en nødvendig
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sammenheng, funksjon og forandring.

Det ertenkt at lamelikroppene og skiven skal være moderne og funksjonelle oppbygd med

materialer som speiler av både samtiden og byen på en god måte.

Bygningsvolumets plassering i byrornmet gir den ingen direkte kontakt med omkringliggende

bygninger. Den vil få en tydelig fremtoning i bybildet på en god og medspillende måte der den vil

være med på å forsterke de forskjellige byrom sine kvaliteter og retninger, samtidig som den vil gi

Egersund en ny rytme i bybildet.

Offentligheten er gitt gode vilkår i og med at det er laget rom for en gjennomgående kanal og

prornenade som følger sjøfronten. Denne kanalen deler hotellarealet i to og skaper en kunstig øy

som den ene lamellen strekker seg ut på. Dette forsterker bygningens kontakt med sjøfront og

promenade samtidig som det tilfører promenaden en ekstra rytme og kvalitet.

Gruset:

Gruset er et åpent areal i sentrum som ligger imot sjøen i den indre Vågen. Dette er opprinnelig et

utfylt område laget av overskuddsmasser fra den tida Fayance-fabrikken var i drift (Ekunda-senteret).

Her ble det også satt opp mindre lagerskur i forbindelse med fabrikken, I nyere tid har Gruset hatt

funksjon som parkeringsareal og som plass for kollektiv buss-/ taxitransport samt turistinformasjon. I

tillegg er den lokale småbåthavnen etablert langs ved sjøkanten.

Gruset er i hovedsak det arealet der en ønsker at et nytt hotellbygg skal plasseres. Arealet skal

fremdeles ivareta funksjonen som et kollektivt knutepunkt i sentrum og være en plass der turister,

besøkende og folk som arbeider i sentrum kan parkere, puste ut og orientere seg.

Hotellet er derfor nøyaktig plassert opp i det nordvestre hjørnet av området ut over sjøfiaten. En har

ved dette tatt hensyn til de bestemte siktakser i byen slik at en tar minst mulig av siktforholda fra

broa ved jernbanen og mot kirka samt fra første rundkøyring ved Gruset og utover mot Lindøya og

Lindøygapet.
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Illustrasjon viser nærbilde av parkeringshus, turistinfo! taxi/ busstasjon! båthavn i fra aust.
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Illustrasjon viser nærbilde av parkeringshus, turistinfo! taxi/ busstasjon! båthavn i fra aust.
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lilustrasjon viser nærbilde av hoteilkonsept, parkeringshus, turistinfo/ taxil busstasjon/ båthavn i fra nord.
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Illustrasjon viser bilde av hotellkonsept, parkeringshus, turistinfo! taxil busstasjon! båthavn i fra nordvest.

Alt I:

Alt 2:
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Illustrasjon viser plan av hoteilkonsept, parkenngshus, turistinfo/ taxil busstasjon! båtbavn,.
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NOTAT 413

Til:
Formannskap og miljøutvalg.

Emne: Icostnader i forbindelse med erning av bunnsedimenter (mudring) pA (huset.

Dato: 14.02.05 Saksnr: O3/111 Løper Lkode:

Fræ John øyvind Auestad
Direkte telefon: E-post adresse: eigersund.kommune.no

Som det framg& av vedlagt analyserapport, (egen referatsak) fra bunnsedimentene på
Gn1set må det øvre laget av bunnslamm, ca. I meters dybde, betraktes som
spesialavfall. Dette betyr at det må fiernes og deponeres i et godkjent deponi.
Nærmeste godkjent deponi for denne type avfall er Langøya.

Kostnadene for mudring, transport og dcponering er hentet fra Multiconsult,
Stavanger som videre er basert på tall fra et lignende prosjekt i Sandnes havn og
priser innhentet fra spesialdeponiet på Langøya.

Vi forventer at slammet ned til i meters dybde må ernes. Minimum areal er
ca. 10000 m2. Egenvekt ca. 1.3 kg/din3.

Selve mudringen vil koste ca. kr. 125 pr. tonn. Transport og deponering på Langøya
koster min, kr. 500 pr. tonn. Vi får 13 000 tonn som skal emes. Dette vil koste ca.
kr. I 625 000 for selve mudringen og ca. kr. 6 500 000 for transport og deponering.
Sum blir det kr.8 125 000. Inkludert. mva blir det ca 10 mill.

Vider må vi eme mudder videre nedover, hvor dypt vi må gå for å finne masse som
har tilstrekkelig bæreevne er usikkert Vi velger 3 meter som en minimumsgrense
men dette er meget usikkert og det kan bli mye mer. Vi forutsetter at dette er en ren
masse som kan deponeres i nærområde. Velger vi 3 meter blir det ca. 40 000 tonn.
Selve mudringen vil da koste kr 5 mill. (1cr. 125 pr. tonn) og transport til et deponi i
nærheten vil koste ca. 2 mill. Inkludert mva blir dette ca 9 mill i tillegg.
Dette betyr at for kun å eme mudderet, som beskrevet, må vi påregne en kostnad påmin, ca. kr l9milI.

Coop Bilcunda BA, v/KAre Tjåland og Næringssjefen i Dalane ble orientert om
resultatene fra a.nalysene og kostnadene ved erning av bunnsedimentene, i møte
sammen med rådmannen, den 15.02.05. Konklusjonen var entydig fra alle om at
kostnadene blir mye for høye og at planene for utlling på (3ruset derfor skrinlegges idenne omgang.

John Øyvind Auestad

Miljø- og driftssjef.

Rigenunå kommune Poit.dreut: E-pe.I — Interndt, Telefon: 51468000Bacbnw,ns gOce 2-Rådhuset Postbob 580 posKJeigarsund.kon,rauneno TeIefn, 5146803943 70 EGERSUND 4379 EGERSUND www.eigersund.konimwie Org.crx 944 496 394

 

Side 78 av 1003



Eigersund kommune
Att: John øyvlndÅuestad
Postboks 580

4379 EGERSUND

Deres ref.:

Utfylling uténforGrusot
Prevdtaldn9 og kjémisko analyser av

av forurensningstfIstand

Multzconsult AR har p1 oppdrag fra Eigersmid Icømmune utført ptavetalong av øbtnnssedimentene

utenfor (ruset med efterfølgende Igemisice analster av tûvatgte puaàletere Resuftateht fra de kjemiske

analysene er benyttet for ldassifisenng av forurensnmgstilstandM t ajebunnssednueptene Arbeidene er

utført i lallaiy’lnmg til et planlagt utfUwgsprosje

Forslag til prøvetakangs- og analyseproam Ne jl4aati telefax l Fylkesniarmens Miljøvernavdehng

datert 200105, og ble godkjent av FyIkeSInaIIiIéhI btev datert 210105 fl grunti ant det planlegges

mudrmg, er det i hvert av de 4 utført analptr1Me av de øverste massene og av

dyperè sjikt, totalt 8 prøver.

____

Det aktuelle området er vist på vedlagte tegning tfr -1 L

1. Utførte arbelder

Prøvctalcingen ble utført ved å presse med diainetér 60 mmtie4isjbwmcn. Selve

prøvetakingen ble utført av EB Marine AR.

Det ble innhentet sedimentprøver fra 4 prevepu4kt&iiiid 4 delptøvet i hvert punkt Sedimentene besto i

de øvre lag av last mudder (svart), noe som gjot4e4et vanskelig å få taki A>e prøver For å fl

innhentet prøver i dybde større enn 30 om ble en s)4fflder i hvertpbnkt presset nettså dypt som muhg,

og masser fra antatt 30-50 ein dybde ble prøvetattF&lcjtmisk at’ser er det sendt pøver fra dybde 0-

5 cm og fra antatt 30.40 om dybde. Topplagt.Crfra 0.5 ctdybde og ikke 0-2 cm dybde p.g.a.

bunnsedimenlenes beskaffenhet i dette øvre topØaeLPiavei* n Wlyseit hos AnalyCen AR,

Sjebunnssedimentete ble analysert på følgende parametere: bly, kadmium, kobber, kroin, kvikksølv,

njkjcei, sinlç PAH (polysykliske aromatiske hydrolcarboner), PCB (polyklorerte bifenyler), TET

(tributyltinn), tørratoff, TOC (total organisk karhon) og enkel korngraderingsanalysc (andel <63 pm).

Sjgdybden i prøvetakingspunkiene er henholdsvis ca. 2,3 in (SI), 2,3 in (52), 1,1 in (SS) og 0,8 in (34).

MIJLTICONSULT
Avd. NOTEBY

MUUrICONSULT AS, Stavang.r
Saudapa 2 4012Slav.ng Te4.51 543600 FaE51543601 mgffkcrwctno . N0910253158MVA

ni21WOO21&4Sjfle1et MWt2I t6tW2OMoc
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UtfyJIIflg ut.nforGrusøt MULTICONSU LTPrevetaldng og kjenilske analyflrav si.bünnsSédlmefltéi.
Rauftater og kassiflsering av torürensnlngitllsfend

Konsentraonene av PAR komponenten benzo(a)pyreu varierte ta “markert foiixrenset’ til “steritt ¶ 4 4forurenset” i alle pr ene, med umitik av S2dyp cg S3dy’p der stoffet ikke ble påvist

PCB-mnholdet klâssifiseres fra “markert forurenset” ti “sterkt forurenset” p’te h Si, SI-dyp, 82,
Si-dyp og S4dyp. EIier ligger påviste niviet av POB i.klassene “dbetydeig i t” eller “mederat
forurenset “.

liv
IIø$ Innhold av orgatnsk Jcarbon gjør at samtlige prøver karakteriseres som “meget s fowenset” I 4
To av de dwe sedunntprgvene (S2ddyp og 53-dyp) er niarhntihmdre fonirenset enn deto andre de
prøvene Det er imidlertid usikkerhet knyttet ti dybden ti prøvetakingspunktet Forsigellene kan tyde på
at sedimeritene lavere enn sjiktet 30-40 cm kan være relatwt rene, men at dè to sterkt forurensede
pfavene irmthéldétmaner fra évergangssjikkt méllémreneogf’orureiiaedemasitr.

• ‘g
Vennlig hilsen
for TICONSULT AS

RagnhildBjeftå

1ffVedlegg. Ptgsvctakingskaxt, tegning nr. 211364-I
Analyset*pporth Asialycen AB

-.

allSOthab 8febtut200S $Me3 3w21 fl2113e#C6jippofler I Pcult2IU4bdo45.doc
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utfyllingutenforOruset . .. MIJLTICQNSULTPravaNng og kjemiske anaysOr av sjöbuflnsBbdlmenter.
ResuItâter og klåssifisering av fbrurensniigttllstand -

I tabell I er teStit*teM fra de kjemiske n1ystne préeitett æaai med t Ias&ifiseting av
forurensnmgst1stasidei
Innholdet av msizikare etfl 63 ism vatienet35,3%fil 13;6%ined gjoiifttserdi på
56,5 ikn. . ., * - - -

Tabell 1: Reultdferftjd*esnalyser dgf6i gi’ti&tånd.t us m$g for
nsngsietdler PA4h flftg PCB i %forlarnioff og i mg/gfr’ 2Vd TUftwikUassse gift? henhold ‘ilreferansehntanc i sFl$véilkm,mg 9703— Klossrflsenng av miljakvalaettftorder ot kyflbrvann (7- Ubed*

forurewte4 li - moderat fttanns4 III - Sdi*tfl foPUrenst4 XV - Sterkt frflwnu V - ‘fltgtf sterk
forfireant) *-‘

-

Prn.TD si Sf-4yj $2 s4m,Tç. - *t. !. 54-dyp
—_

In. Jfl_ km’,. 4Q. 3.i.. fl. - ha- .4(: los- fl la- • fl ta—j fl. In- -fl.ramet.r
11CM ta’ bÖU .‘‘- ‘bs)d - aa.’e .‘Léid... . holde——... — —..

fly IlD Xi ,260 4Jr[11 100 fl.7,47 -I’’.E6- fl i,4i uo
ICadnin E Ifl 1,2 32 - $86 A66 i.
‘ ‘20 L’ i 2- ‘ L
yj n •23 1.25 t’--16.fl .--l r5i3:l7. I±ra1à 0,26efl&i-t,I2-l ta 7

L:<’ j:tp i
‘4 II 23ê j •‘,210, fl l, ‘uo fl.-63 I

LI ‘-øn Ird4
p,o W I4a%P fl i. 4$ ?%;
E(a)9 - 04’ “i iflj r fltS4 tsrn ÆliHt (PA6-?4 -

n :;l*2I1, tW :‘sai,U ,,,n
2enroff-. sd:tfr I ftis.ttR L64 A*i

1. PAEpdyqyklLsks ammaahfdt%ner. i4gWW r.WAR,,JarAJ64mhtui 1 -2. li 2z) P; benzo - a -‘pyren I üideiw9
--: , PCB;p6lyklorerrebifç$Jjer - . * - ‘..,.. . AJf,3&j’- 44.. iod: ?Druftt’rgans,ØWW&4kortlgeWèerdie4é,yuetvejkJan1fsennörmärt,ertcj %“ - - -5 For)! ftsenngWjcÅ *efttLWCanddwadupftsé.#r2,mwj3 fl sir v:

-‘• ‘

DtfremgIrni,1tfst -
«4 S4 Sfl4sflôrt ensnitig tt i alle disse prè4ns niarktkttoflutz8mn- aVMY.tU1U1CI dypdg S4dyp&vflcksØfrlq)n Sld)ip. ElleSfl&J{s4e-nfrkrav ttnetallerfÏc1a.ëne. ligf6tet” elltr ‘mödent forurenset ‘ :• ‘i- )..b

-..- $øver, ztkd ututak av 52-dyp, var fra “markert fonirenset” fU “meget sterkt fortirepset” avTBT TBTSIe ikke pvish 82-dyp

- tInnholdet av PAR vanerte fra “markert fonarenset” til “sterkt forurenset” i SI, Si-dyp, S2 ég 54-dypEllers ligger påviste nwåer at PAR i klassene “ubetydelig forurenset” eller “niodent forurenset”

ia

2. ReSUItåIOr

4
1?
‘*4

i
:.f )

If’

‘i. -

2t13B4kab :- .;: . --- -- . -* -

nt2l ¶30D\21 rappodai& tlàt&roA2l1tS4bdb4è4c

.
-;:;; -: - .— - -.Sfde2ivl

. .. -..-
I —.‘ —
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GRUNNUNDERSØKESLE AV MASSER

VED GRUSET-EIGERSUND KOMMUNE

27.03.2012

Miljøvurdering av grunnen i forbindelse med
planlagt utbygging ved «Gruset» — Eigersund

kommune.

Utfør av Dr. Joar øygard

Hardanger Miljøsenter AS

 

Side 82 av 1003



Grunnundersøkelse ved Gruset — Eigersund kommune

Sammendrag

I forbindelse med planlagt utbygging av et parkeringshus og hotell ved Gruset,

Eigersund kommune, har det blitt gjort prøvetaking av grunnen på området der det

er prosjektert bygging av parkerinyshus. Dette arealet er i dag benyttet som

parkeringsplass, og det er fare for forurensing siden massene i hovedsak består av

produksjonsavfall etter den tidligere driften av Eigersund fajanse.

Det ble grav to prøvepunkt ned til 2,5 — 3 meter under overflaten, og blandprøver av

massene prøve tatt hver meter nedover i massene. Analysene av de forskjellige

prøvene viser noe høye konsentrasjoner av bly, kobber og sink, samt høyere

konsentrasjoner av PAI-] forbindelser enn det som blir regnet som ideelt.

Visuelt kan det sees en stor mengde potteskår, en del aske og også leire som helt

klart stammer ifra fabrikken. Av disse bestanddelene av massene er det asken som

sannsynligvis kan medføre størst grad av forurensing.

Siden graderi av forurensing er innen for tilstandsklasse 3 for alle undersøkte

parameter, og det resipienten for eventuell avrenning ifra området ikke regnes som

verneverdig resipient, vil det ikke være nødvendig med spesielle tiltak under selve

utgravingen av de forurensede massen og eventuell oppføring av parkeringshuset.

Massene som fjernes ifra området blir klassifisert som lett forurensede masser, og

må behandles deretter, og kan ikke deponeres fritt. Massene har et lavt innhold av

organiske stoff og organiske miljøgifter, og har dessuten igjennom en

utlekkingstest blitt bekreftet å ha et forholdsvis lavt utlekk av metaller. Dermed kan

massene klassifiseres som inerte, og kan deponeres på deponier godkjent for

mottak av slike masser.
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Grunnundersøkelse ved Gruset — Eigersund kommune

1. INNLEDNING
I forbindelse med planlagt oppføring av et parkeringshus ved «Gruset» i Eigersund, er det

utført en miljøundersøkelse av grunnen ved arealet som blir planlagt utgrav ved

utbyggingen. Området som planlegges utbygd er en gammel avfalls fylling ifra en

fajansefabrikk i Eigersund, og dermed er det fare for at massene i fyllingen kan være

forurenset med både organiske og metalliske miljøgifter. Fyllingen er i dag planert med

rene masser og asfaltert og blir benyttet som parkeringsplass, og fyllmassene er dermed

ikke synlige. Ved utbyggingen av parkeringshuset vil det bli gravd 2—3 meter ned i

massen, og fyllingen blir dermed i høy grad påvirket,

Problemstillingen rundt undersøkelsen er både å fastslå mulige miljømessige problem

knyttet til selve utbyggingen, og også hvordan selve massene kan håndteres etter

utgravingen. Graden av forurensning av massene som blir utgravd vil avgjøre hvordan de

kan håndteres.

Det ble valgt å ta prøver ved to forskjellige prøvepunkt på arealet som skal utgraves. Ved

de to prøvepunktene ble det gravd ned til ca. 3 meter under dagens bakke nivå, og det

ble tatt blandprøver av massene ifra overflaten og ned til i meter, ifra i meter til 2 meter,

og ifra massene under 2 meter. Prøvene ble tatt ved at det ble gravd ut et hull ned i

massene med gravemaskin. Prøvepunkt 1 ble plassert i den nordøstre delen av

parkeringsplassen (GPS: N 5W 27.263’, E 6© 0.163’), og det ble her gravd ned til ca. 3

meter under overflaten. Prøvepunkt 2 ble plassert i den sør—vestre enden av

parkeringsplassene (GPS: N 5W 27.229’, E 6 0.1 33), og det ble her grav nedover inntil

bunnen av hullet ble fylt med sjøvann. Dette inntraff ved ca. 2,5 meter.

Metall analysen samt tørrstoff og innhold av organisk stoff ble analysert hos det

akkrediterte analyselaboratoriet Hardanger Miljøsenter AS, mens PCB—7, PAH—1 6 og olje

ble analysert hos analyselaboratoriet Als Laboratory Croup Norway AS. Prøvene som ble

innhentet ble homogenisert før analyse og behandlet som en blandprøve som er

representativ for det aktuelle sjiktet i massene ved dette prøvepunktet.

Oversikt over posisjonene til de to prøvepunktene ved Gruset er avmerket på kartskissen i

figur 1.

Vurderingen av forurensningsgraden i grunnen er gjort utifra KLIF veileder TA 2553 —

2009. Det er i denne veilederen fastsatt grenseverdier for en rekke miljøgifter slik at

tilstanden av massene kan fastslåes utfra sammenligning med grensene som er satt. Et

utdrag av oversikt over grenseverdier er presentert i tabell i. Alle verdiene er oppgitt

basert på tørr jord prøve. Ved konsentrasjoner av miljøgifter over intervallet for høyeste

2
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Grunnundersøkelse ved Gruset - Eigersund kommune

grenseverdi (Svært forurenset) er massene å regne som farlig avfall. Analyseresultatene

for prøvene som er innhentet er vist i vedlegg 1.

Tabell 1. Tilstandskiasser for forurenset grunn som jord/sand prøvene i denne

undersøkelsen har blitt klassifisert i henhold til utdrag ifra KLIF publikasjon TA—2553—

2009. Alle konsentrasjoner er oppgitt som mg/Kg tørr prøve.

600 - 1000

Tilstandskiasse / Stoff
Grunnstoff

II

Arsen <8 8-20 20-50 50-600

III Iv
God Modeni Dårlig Svært dårIi

v

Bly <60 60-100 100-300 300-700 700-2500
Kadmium <1.5 1,5-10 10-15 15-30 30-1000
Kobber <100 100-200 200-1000 1000-8500 8500-25000
Krom (111) <50 50- 200 200- 500 500- 2800 2800- 25000
Kvikksolv <1 1-2 2-4 4-10 10— 1000
Nikkel <60 60-135 135-200 200-1200 1200-2500
Sink <200 200-500 500- 1000 1000-5000 5000-25000
Organiske miljogifter
Benzo(a)pyren < 0,1 0,1— 0,5 0,5-5 5- 15 15- 100
PAH-16 <2 2-8 8-50 50-150 150—2500
PCB-7 <0,01 0,01 —0,5 0,5-1 1-5 5-50
Alifater C8-C10 < 10 < 10 10—40 40-50 50- 20000
AIifaterClO—C12 <50 50—60 60—130 130-300 300—20000
Alifater C12 —05 < 100 100-300 300- 600 600- 2000 2000— 20000
Bensen < 0,01 0,01— 0,015 0,015 — 0,04 0,04— 0,05 0,05- 1000

3
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Grunnundersøkelse ved Gruset - Eigersund kommune

Figur 1. Oversiktskart over den undersøkte lokaliteten «Gruset», Eigersund. Total 2

prøvepunkt ble undersøkt på lokaliteten.

2. VURDERING AV ANALYSERESULTAT
Den tenkte utbyggingen medfører utgraving av mulig forurensede masser, og bygging på

det mulig forurensede området. Problemstillingen er dermed hvordan de utgravde

massene må håndteres, og om det må gjøres tiltak ved bygget som skal oppføres.

4
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Grunnundersøkelse ved Gruset — Eigersund kommune

Det ble tatt seks prøver av massene på området. Nøyaktig oversikt over prøvepunktene er

vist i figur 1. Prøvene som har blitt tatt representerer stikkprøver av det totale området.

Det er likevel grunn til å tro at prøvene gir et representativt bilde av forurensings

situasjonen for masseprøvene, siden prøvene som har blitt analysert for miljøgifter er

blandprøver der det ble hentet inn ca. 2 kilo prøver ifra hvert prøvepunkt / sjikt som

prøven representerer.

Analyseresultatene er presentert i vedlegg 1, men tabell 2 viser tilstandsklassene for de

forskjellige analyserte parameterne i henhold til grenseverdier ifra KUF.

De innsamlede prøvene var alle ganske tørre, men en tørrstoff prosent opp mot 90 % for

5 av 6 prøver. Det ble målt innhold av organiske stoff ved hjelp av en TOC analyse, og der

ble det funnet at alle masse—prøvene hadde et innhold av organisk stoff i underkant av 3

%. Massene består altså i all hovedsak av uorganiske stoff.

Det var ingen lukt av massene, og dette er i seg selv et godt tegn. Det var en tydelig

sjiktning i massene, med store mengder knust keramikk innblandet i massene. Bilder av

massene er vist i figur 2. De øverste 30 cm av massene er ren sand, mens massene

nedover til minst 3 meter består av det som ser ut som fyllmasser ifra fajansefabrikken

som tidligere var i drift i Eigersund.

Figur 3 viser deler av massene i mere detalj. Sjiktene i massene bestod av vekselvis

potteskår, ubrent leire, sand og en svart masse som kan være aske. Der var også noe jern

skrap i massene, men dette var en liten del av de totale massene. Det var ingen større

gjenstander i massene, som stein eller metall gjenstander, men keramikk gjenstandene

kunne være opp mot tallerken størrelse. Bestanddelen av fyllmassene virker helt klart å

stamme i stor grad direkte ifra fajansefabrikken. Asken kan stamme ifra ovnene som ble

benyttet til å brenne leir artiklene som ble produsert, og vil i så fall mest sannsynlig bestå

av ren aske ifra ved, men kan også stamme ifra kull, noe som vil medføre høyere grad av

forurensing. Det er for øvrig ingen grunn til å tro at leiren eller potteskårene skal være en

vesentlig kilde til forurensing i massene.

Tabell 2 viser at massene er forurenset igjennom hele profilen på 2,5 meter.

Forurensingen består av både tungmetaller og PAH forbindelser, men i liten grad olje. Det

var ikke påviselige mengder av PCB forbindelser. Den påviste metall forurensingen bestod

av i hovedsak av bly, sink og kobber. Dette er metaller som sannsynligvis stammer ifra

asken i massene. For de organiske miljøgiftene var det et noe høyt PAH nivå for enkelte

deler av massene med tilstandsklasse 2 for en del av massene, men det var kun massene

ved prøvepunkt 1, 1—2 meter som lå innenfor tilstandsklasse 3. Det var noe høyere

5
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Grunnundersøkelse ved Gruset — Eigersund kommune

konsentrasjon av benso(a)pyren enn det ideelle for massene ved prøvepunkt 1, 1—3

meter. For øvrig var benso(a)pyren konsentrasjonen for massene innenfor beste

tilstandsklasse. Ved fullstendig forbrenning av et materiale vil det i ganske liten grad

foreligge PAH forbindelser i aske, og dette er nok også grunnen til at det faktiske PAR

nivået i de undersøkte massene ikke er så høye som man kunne tro ved første øyekast.

Den påviste mengden av olje i massene var innenfor det som regnes som et normalt

bakgrunnsnivå.

2.1 Tiltak i forbindelse med forurensing i massene

Det er noe variasjon i massene igjennom de tre meterne med masser som er prøvetatt.

Ved prøvepunkt i er den øverste meteren av massene i forholdsvis liten grad forurenset,

mens det er økende grad av forurensing nedover i massene, med høyest nivå ved 2—3

meter dybde. Tilsvarende sees også ved prøvepunkt 2, selv om det her er mindre forskjell

mellom øverste og nederste delen av massene.

Ved en utgraving av massene kan de øverste 30—40 cm av massene fjernes som rene

masser og gjenbrukes til andre formål. Massene under sjiktet med ren sand på toppen

bør derimot regnes som lett forurenset, og behandles likt. Det vil ikke være praktisk

mulig å skille mellom mere eller mindre forurensede masser i selve fyllingen.

I henhold til KLIF veileder TA 2553—2009 er det for grunn med forurensingsnivå innenfor

maksimum tilstandsklasse 3 ikke behov for risikovurdering av spredning eller

stedsspesifikke risikovurderinger for helse såfremt dette gjelder sentrumsnære områder

uten tilstøtende verneverdig resipient. Dette er tilfellet for det aktuelle området ved

Gruset i Eigersund. Flytting av massene kan dermed gjøres uten at dette medfører

vesentlig miljø eller helserisiko, men det er klart at de eksponerte forurensede massene

under og etter utbyggingen bør tildekkes for å forhindre direkte hudkontakt for barn.

Etter endt utbygging må eventuelle eksponerte forurensede masser tildekkes med rene

masser på permanent basis (f.eks. ved asfaltering). Ved utbygging som parkeringsanlegg

vil det være tillatt med fundamentering direkte på masser med forurensingsnivå opp til

klasse 3.

6
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Grunnundersokelse ved Gruset — Eigersund kommune

Figur 2. Prøvepunkt 2. Svarte tapebiter er festet med i meters mellomrom på stigen, og

viser dybden på prøvehullet.

7
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Grunnundersøkelse ved Gruset - Eigersund kommune

Figur 3. Detaljbilder av massene ved prøvepunkt 1.

8
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Grunnundersøkelse ved Gruset — Eigersund kommune

Hoveddelen av forurensing i dette tilfellet er forårsaket av tungmetaller (bly, sirik og

kobber). Dette forenkler håndteringen av forurensingen, siden det ikke vil forekomme

noen helsemessig farlig avdamping ifra tungmetallforurensing. Eksponeringsproblemene

ifra slik forurensing er knyttet til enten direkte avrenning eller støving av massene.

Tildekking for å forhindre støving, samt minimering av avrenning og avrenning til

resipienten uten matproduksjon vil dermed forhindre helsemessige problemet knyttet til

metall forurensing.

PAH forurensede masser er i større grad påvirket av eksponering ifra avdamping, men

denne eksponeringsveien er begrenset, siden det er kun en av de 6 prøvene som ble tatt

som viser en forurensningsgrad innenfor klasse 3. Dermed er nok eksponering som følge

av avdamping et mindre problem i denne sammenheng.

Figur 4. Lokalisering av prøvepunkt 2 i den sørvestre enden av parkeringsplassen.

9
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Grunnundersøkelse ved Gruset - Eigersund kommune

Masser med forurensningsgrad 3, kan ikke benyttes i overflaten på parkanlegg. Slike

masser vil være akseptable i parkområder dersom det blir gjort en tildekking med i

meter av rene masser.

Så lenge masser blir klassifisert som lett forurensede, vil det være begrensninger på

hvordan oppgravde masser kan håndteres. Massene representeres en forurensingsrisiko

for rene masser, og de lett forurensede massene ifra Gruset kan dermed ikke håndteres

fritt som eksempelvis fyllmasser. På grunn av den store andelen potteskår i massene vil

massen uansett være visuelt skjemmende uten tildekking.

2.2 Behandling/avhending av massene etter utgraving

Massene som blir gravd ut for å gi plass til parkeringshuset som skal oppføres må regnes

som lett forurensede masser. Slike masser kan ikke deponeres fritt i naturen, og er

underlagt krav satt i forurensingsforskriften kapittel 2. I henhold til denne forskriften skal

det klargjøres en plan for endelig håndtering av de lett forurensede massene.

I henhold til avfallsforskriften kan massene klassifiseres som inerte dersom innhold av

TOC er lavere enn 3 %, og en rekke organiske miljøgifter er innenfor satte grenser. I

tillegg må utlekkingspotensialet for massene kontrolleres opp mot øvre grenser for

utlekk av metaller/anion som er fastsatt. Grensen med omsyn på TOC og målte organiske

miljøgifter er overholdt for alle prøvene som ble undersøkt. For å kontrollere om

utlekkingspotensialet for massene blir overholdt har en blandprøve av de 6 jordprøvene

blitt tillaget, og en utfekkingstest i henhold til krav i deponiforskriften ble utført. Rapport

for denne testen er vist i vedlegg 2. Utlekkingspotensialet for massene var innenfor det

som er satt for inerte masser, og dermed kan massene klassifiseres som inerte masser og

deponeres på avfallsdeponi godkjent for inert avfall. Dette vil ofte også gjøre deponering

rimeligere med omsyn på avgifter på avfallsmottak.

Det er generelt ikke hensiktsmessig å fylle opp avfallsmottak godkjent for ordinært avfall

(klasse 2 avfall) med lett forurensede masser klassifisert som inert avfall (klasse 3 avfall),

men dette er en avveining som må gjøres i samråd med miljøvern myndigheter på

Fylkesmann nivå.

10
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Grunnundersøkelse ved Gruset — Eigersund kommune

3. Konklusjon og oppsummering

En prøvetaking av massene ved Gruset, Eigersyund har blitt gjort, og det har blitt påvist

forurensing av sink, kobber, og bly tilsvarende tilstandskiasse 3, samt en prøve av seks

som er forurenset av PAH forbindelser tilsvarende tilstandsklasse 3. Tatt i betraktning av

at forurensingen er innenfor klasse 3, og at det ikke vil kunne forekomme noen vesentlig

avdamping av miljøfarlige stoffer ifra massene, er det ikke noen grunn til å ta

forhåndsregler ved utgraving av det aktuelle området. Det er heller ikke nødvendig med

spesiell tiltak knyttet til forurensingen under selve oppføring av bygget på den klargjorte

tomten.

Massene som blir gravd ut blir klassifisert som lett forurensede, og kan ikke håndteres

fritt. Massene har etter analyser og ristetest blitt funnet å kunne klassifiseres som inerte,

og dermed kan deponeres på avfallsmottak i klasse 3. Massene kan ikke deponeres på

uforurenset grunn, til tross for at utlakningspotensialet ifra massene synes å være lavt.

1I
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Vedlegg i

Analyse rapport for jordprøven
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HARDANGER MJLJØSENTER
ALEX STEWART ENVIRONMENTAL SERVICES AS

ODDA - NORWAY

N-5750 Odda — Tel.: (+47)536503 SO - Fax: (÷47)53 65 0381
E.rnail: alexstewart@asa-odda.no — wwasa-odda.no

rNR./Ent no.: ND 956 369 199 MVA

Planvest AS

v/ Kan Hope
Odda, 26.03.2012

Erstatter:

Resultat: Se neste side.

ANALYSERAPPORT
Side I av 3

Vi gjør oppmerksom på at akkrediteringen gjelder aHalyse av prøvene slik de er mottatt på laboratoriet.

Analyser merket med er utført av underleverandor

PCB. PAH. olje er analysert av Als Laboratory Group Norway AS

Lvi. kopiering av denne rapport skal gjengi HElE rapporten, kopiering av utdrag. hvor del nyttes vår logo eller signatur, skal
skriftlig godkjennes av undertegnede. Del-resultater kan imidlertid benyttes i andre sammenhenger med henvisninger til
denne rapport. Standardverdier for måleusikkerhelen ved Hardanger Miljøsenler AS fåes ved henvendelse til laboratoriet.
Angående laboratoriets ansvar i samband med oppdrag, se prislisten.

Vennlig hilsen
11ardan,er Miljøsenter A/S

ÔÙ/L, (4qç
JoarøygatLiJ \Laboratonieleder

Hi ry Mobbs
Laboratonie ing.

Akkrediteringen gjelder utvalgte analysemetoder innen kjemi, mikrobiologi og prøvetaking.

lnternasional inspeksjon og analyser — International inspection and analyticat services
Miljøkontroll og yrkeshygiene — Environmental conirol and industrial hygiene

Konsulent tjenester — Consultancy services

Oppdrag nr.:
Oppdrag beskrivelse:

Prøvemottak:

20 12-0482
Analyse av seks jordprøver tatt ved «Gruset>,, Eigersund
sentrum.
08 .03 .20 12

NOASK
AKI<REDIrERLNG
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Grunnundersøkelse ved Gruset - Eigersund kommune

Vedlegg 2

Utlekkingstest for en blandprøve avjordprøvene
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Erstatter:

ANALYSERAPPORT
Side i av2

Oppdrag nr.:
Oppdrag beskrivelse:

Prøvemottak:

2012-0482
Utlekkingstest, totalanalyse og glødetap på prøve —

Blandprøve av masser ifra Gruset — Eigersund.
08,03.2012

Resultat;
Vi gjør oppmerksom på at akkrediteringen gjelder analyse av prøven slik den er mottatt på laboratoriet.

Utlekkingstesten er utført etter NS-EN 12457/2 (Ristetest/verifikasjonstest for
utlekking; L/S 10 1/kg prøve med partikkelstørrelse <zj mm).

Anmerkning; Selve utlekkingstesten er ikke akkreditert.
Materialprøven hadde en tørrstoffprosent på 90 %.
Prøvene bestod 72 % av materiale under 4 mm
partikkelstørrelse.

Evt. kopiering av denne rapport skal gjengi HELE rapporten, kopiering av utdrag, hvor det nyttes vår
logo eller signatur, skal skriftlig godkjennes a undertegnede. Del-resultater kan imidlertid benyttes i
andre sarninenhenger med henvisninger til denne rapport. Standardverdier for måleusikkerheten ved
Hardanger Miljosenter AS fes ved henvendelse til laboratoriet.

Vi takker for oppdraget og hører gjerne fra Dem igjen ved en senere anledning.

Vennlig hilsen
Hardanger Miliosenter AIS

1*:%
HiYary Mobbs
Laboratorie ing.

àov
Joar Øygard
Laboratorieleder

Akkrediteringen gjelder utvalgte analysernetoo’er innen kjem4 mikrobiofogi og prøvetaking

Internasional inspeksjon og analyser International inspecton and analytical services
Migkontroll og yrkeshygiene — Environmental control and industrial hygiene

konsulent tjenester — Consultarcy services

HARDANGER M ILJØSENTER
ALEX STEWART ENVJRONMENTAL SERVICES AB

ODDA - NORWAY
N-5750 Odda — Tel.: (•471 53 6503 80— Fax: (+47)53 6503 81

E-meil: alex.stewart@asa-odda.no — ,wasa-odda.no
FNR./Ent’. rio.: NO 955 366 189 MVA

Pianvest AS

v! Kan Hope

Odda, 28.03 .2012

NORSK
4KKROJrRÈNO

‘fl,
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Oppdrag nr.: 2012-0482 Side 2 av 2

Utlekkingstest:

Grense iBlandprove av masser ifra Gruset
— avfalls- Metode

Eigersund forslwiften*
dato

Kumulativt utvasketKons. i eluat ved L/S=io (mg/Kg (mg/Kg tørrGrunnstoff (jig/L) tørr prøve) prøve)

Arsen 0,35 0,0034 0,5 26.03.12 NS-EN ISO 17294-2

Kadmium 0,045 0,0045 0,04 26.03.12 NS-EN ISO 172942

Bly 0,91 0,0091 0,5 26.03.12 NS-EN1S017294-2

Sink 380 3,8 4 26.03.12 NS-EN 130 172942

Kobber 43 0,43 2 26.03.12 NS-EN 150 17294-2

Krom 6,i o,o6i 0,5 26.03.12 NS-EN1S017294-2

Nikke 8,7 0,087 0,4 26.03.12 NS-EN 150 17294-2

Kvikksølv 0,037 0,00037 0,01 26.03.12 NS-EN 130 172942

Antimon 2,1 0,021 o,o6 26.03.12 NS-ENISOI7294-2

Selen 1,0 0,010 0,10 26.03.12 - NS-EN 150 172942

Molybden 0,78 0,0078 0,5 26.03.12 NS-EN 130 172942

Klorid 40500 405 800 23.03.12 ISO 10304

Sulfat 34000 340 1000 23.03.12 130 10304

Fluorid 900 9 10 23.03.12 130 10304

* Grenseverdiene gjelder for deponering av massene på avfallsdeponi for inert avfall.

Mengden av metall og salter utvasket ved utlekkingstest overskrider ikke
grenseverdiene satt for inert avfall, og massene er dermed godkjent for deponering på
avfallsdeponi godkjent for å motta slik avfall.
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Fra: Jerstad Svein Arne
Til: Knut Vikestrand
Kopi: Jesoersen Martin Nerman; Traae Eirik
Emne: SV: Strømningsforhold i ordsystemet - Gruset, Egersund
Dato: 27. mars2012 16:56:18

Vi har vurdert om tiltaket vil ha noen effekt i forhold til forholdene i de 2 vassdragene vi

tidligere har gjennomført flomberegninger for. Tiltaket/ konstruksjonen er ikke lagt inn i

modellen og det er ikke gjennomført beregninger. Vi vurderer ikke behov for å noen

beregninger for å kunne si at tiltaket ikke påvirker flomforholdene i Eieåna og Lundeåna.

Forholdet til strømninger i fjordsystemet har vi ikke forutsetninger eller mulighet for å ta noen

stilling til.

Med hilsen

Svein Arne Jerstad

Distriktsingeniør

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

epost: rs@nve.no eller direkte saj@nve.no

Telefon: 38351400 /48006933

Web: www.nve.no

Fra: Knut Vikestrand [n,ailto:knut@planvest.no]
Sendt: 23. mars 2012 18:10
Til: Jerstad Svein kne
Emne: VS: Strømningsforhold i fjordsystemet - Gruset, Egersund

Hei.

Vi er spent på deres vurderinger. Ku arbeidet går mot slutten og vi har ikke hørt så mye fra

dere ang. strømningsforholdene utenfor Egersund. Har dere gjort noen vurderinger?

Mvh Knut Vikestrand

Fra: Knut Vikestrand
Sendt: 22. februar 2012 20:21
Til: saj@nve.no
Kopi: Kan Hope (kari.hoDernlanvest.no)
Emne: Strømningsforhold i fjordsystemet - Gruset, Egersund

NVE — Region Sør

v/ Svein Arne Jerstad

Hel igjen, viser til samtale tidligere i dag ang. forslag til etablering av hotell ved Gruset,

Egersund og KIJ/ reguleringsplan i den forbindelse.

I flg planprogrammet skal utredningen ha noen faglige meninger om i hvilken grad forslått
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plassering av hotell på Gruset har innvirkninger på strømning i fjordsystemet mellom elvene

Lundeåna og Eieåna. Det skal ikke fylles i fjorden.

Hotellet bygges på to platå, der det ene utgjør en liten øy. Begge kaiplatene forankres ved

skråstag og hviler ellers på søyler med d= ca 80 cm. (stag og søyler ca 75 stk. se vedlagt tegning)

Langs kaikantene bygges skjørt som stikker ned til ca 0,9 m over kote 0. Disse klees med

vertikalstilte treplanker dim. Ca 300x300 dc 600. som når ned til kote 0,1 ca. og som

skråskjeres i nedre kant. I mellom disse blir det åpning på 30cm slik at vannet kan strømme

u hindret

I tillegg til dette vil det være et alternativ til parkering der det foreslås å bygge garasje i

hotellets underetg. (Se snitt vedl. Tegning) Med dekke på ca kote +0,1. Dvs konstruksjonen vil

stikke ned i vannet, men den hviler fortsatt på søyler. (ikke fylling) Et annet alternativ går ut på

at det ikke bygges parkeringsgarasje under hotellet, men alt plasseres i et delvis nedgravd

parkeringshus på Gruset. Begge alternativene (ialt 2 alt.) konsekvensvurderes.

Hotellet hovedetasje (lobby mm) bygges på kt. 3,0, men vi ser det som svært viktig å ivareta

kontakten med sjø og vann og ønsker ikke et høyere nedre kaininvå enn kt. 1,6. Uterommet

som oppstår dels ved og dels under hotellet forbindes så med en strandpromenade på samme

nivå langs småbåthavnen. Uterommet skal være byens rom, og gjennomgående åpent for alle.

Det vil bli adkomst til noen fasiliteter på kainivået, som kiosker kaffe’er ol. Disse er en da ev

forberedt på å måtte heve etter hvert som havet vil stige i kommende tider.

Vi anser NVE som best egnet til slike vurderinger særlig med tanke på endrede

strømningsforhold i fjordsystemet. Vi ber derfor om deres vurderinger til dette i fb med KU.

Siden det er mye offentlig interesse rundt dette prosjektet ber vi om at det skjermes mest

mulig for innsyn.

Viser frem til svar fra dere.

Med vennlig hilsen

PLAN VEST As

Knut Vikestrand

prosj. leder
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Gruset - detaljregulering

Eigersund kommune Gnr. 46 bnr. 6/372 mfl.

Plan Vest AS

Dato 30.05.12. Rev. PTIJ den 20.11.12
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EIGERSUND KOMMUNE — PLAN ID. -

Rapport nr. 510737-2 Dato 24.04.12 rev.07.03.13

Prosjektnavn Gruset detaljregulering ProsJ.nr. 510737

Tittel Del av gnr./ bnr. 46/6, 372 m/fl, Eigersund ( jf. pbl §12.3)

Tiltakshaver Hospitality Development AS (HD)

Prosjektledelse Plan Vest AS vi Knut Vikestrand prosjektleder

Deltakelse Kan Hope Landskapsarkitekt
Pål Hystad siv. arkitekt

Referat Plan Vest AS v! Knut Vikestrand

Produsert av Plan Vest AS avd. Stord Postboks 667 5404 Stord Tif. 53403780

Mail: post@planvest.no Web: www.planvest.no

Kontrollert av TNV/KH (andre paris kontroll)

i. SAMMENDRAG

Etter flere års arbeid med reguleringsplan for området er det nå gjennomført en planprosess i nær

kontakt med Eigersund kommune og med tiltakshaver der prosess og målsettinger er korrigert

underveis slik at konfliktene er minimole. Dette er først og fremst oppnådd ved at plan og

bygningsloven sin prosessbeskrivelse jfr. § 12,3 og § 4 er fulgt slik loven krever og det er

gjennomført planprogram med KU. Grunnleggende ved KU er tilpasningen til bylandskapet og

stedets bebyggelse med skala og strukturer nært relatert til Egersund bys kulturhistorie,

Regionantikvar Knut Kluge har vert sentral i prosess for denne tilnærminga. For å oppnå dette er det

utarbeidet konsept for hotell med BRA ca. 10 000 m2. Dette gjør at løsningen knyttes spesielt til

dette konseptet. Grunnformer med lamellstruktur, lokaliseringsprinsipper som for eks. nærheten til

vannet og kontakten med promenaden og de offentlig tilgjengelige uterommene må beholdesjf.

bestemmelsene. Fasadeutforminger må derimot bearbeides videre innenfor gitte rammer.

Plan VestAS
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2. INNLEDNING

Planen omfatter eiendommene 46/6, 46/372 m,fl. - plangrense er vist på vedlagt kart. Del av

eiendom 0/0 (umatrikulert grunn) inngår også i planarealet. Tomten for hotellet grenser til

nåværende parkeringsplass på Gruset, og ligger delvis på utfylte masser nord for p-plassen og delvis

i sjøarealet utenfor. Bakgrunnen for planarbeidet er et privat initiativ fra Hospitality Development

AS (HD) og NCC for å realisere et hotell på Gruset i sentrum av Egersund.

2.1. Formål med planarbeidet

Reguleringsplan for Gruset blir fremmet som privat reguleringsplan (detaljregulering) etter plan og

bygningsloven § 12-3. Tomten for hotellet grenser til nåværende parkeringsplass på Gruset, og

ligger delvis på utfylte masser nord for p-plassen og delvis i sjøarealet utenfor.

2.2. Bakgrunn I historikk

planer om hotell på Gruset har tidligere vært presentert for kommunen, og forslag til

reguleringsplan ble senest lagt frem for kommunen medio august 2010, m/konkrete skisser til

hoteilbygg fra arkitekt. Saken ble ikke realitetsbehandlet, men sendt på høring, med merknadsfrist

25.10.10. Høringsrunden frembrakte en rekke merknader / protester i forhold til byggets størrelse

og form. Fylkeskommunen hadde også merknader i forhold til planprosessen, og uttalte at

rammene for det videre arbeidet må fastsettes av kommunen, og avklares med tiltakshaver, før

planforslaget varsles til offentlige myndigheter.

Tiltakshaver Hospitality Development AS (HD) tar til etterretning de merknader som er

fremkommet til prosessen etter tidligere runde, og er innforstått med å legge forrige plan til side,

og gjennomføre en ny planprosess, basert på plan- og bygningsloven og de føringer som

kommunen nå har gitt.

Som grunnlag for ny planprosess, er det holdt oppstartmøte med kommunen 05.09.11, der

rammene for planarbeidet er diskutert. Eigersund kommune anbefaler oppstart av reguleringsplan

med krav om konsekvensutredning.

2.3. Eiendomsforhold

Planforslaget omfatter eiendom 46/6, 46/372 m.fl., plangrense er vist på vedlagt kart. Del av

eiendom 0/0 (umatrikulert grunn) inngår også i planarealet. Området for hotelltomt (delvis

sjøareal) er eid av private eiere og Eigersund kommune. Resterende areal er kommunal grunn eller

offentlig veiareal. Eiendomsoversikt vedlegges planen.

5

 

Side 109 av 1003



Oppstartsmøte er avholdt 0809.11. Varsel om oppstart av planarbeid, og forslag til planprogram er

kunngjort i Dalane Tidende fredag 02.12.11.

Planprogrammet er vedtatt i Eigersund kommune den 22.03.12 med følgende tillegg/forbehold:

Det må redegjøres for hvordan parkering og de trafikale forhold kan løses under anleggsfasen

herunder konsekvenser med avbøtende tiltak for dette. Videre prosess i forhold til formell

behandling er skissert i fremdriftsplan. Milepæler i planprosessen er som følger:

• Vedtak av planprogram Mars 2012

• 1. gangs behandling av planforslag Mai - juni 2012

• Vedtak kommunestyret (målsetting) November 2012

Premiss gitt avplanteknlsk utvalg iforbindelse med ferming av plansaken sak 173/12 den 20.11.12

Under saksbe handling av planforslaget i planutvalget ble det vedtatt å fremme planforslaget i to alternativ.

Alt 1. Parkeringsgarasje plan I kt. -1,9, plan 2 kt. +0,8, plan 3 kt. 3,5. Plan I kunne utvides i retning kollektivterminal.

Alt 2. Parkeringsgarasje plan I kt. 0,8, plan 2 kt. +3,5, plan 3 kt. 6,2. innafor opprinnelig avgrensing. Utforming med
KU er tilpasset dette.

Alt I ovenfor fremstilles i KU som alt 2. Alt. 2 ovenfor fremstilles i KU som alt 3.

Det er i planprosessen frem til planframlegg avholdt regelmessige møter med kommunens

planmyndigheter. Det er i prosessen vurdert ulike alternativ til utforming av hotellet. Valgt løsning

er basert på fremlagt skisseprosjekt, der tekniske løsninger, funksjonalitet, og utnytting / BRA, er

vurdert. Lokalisering av hotell og parkeringshus er også vurdert i forhold til føringer fra kommunen

når det gjelder hensyn til siktlinjer og stedstilpasning. I prosessen er det også gjort ulike vurderinger

av parkering og andre trafikkløsninger på området. Etter avtale med kommunen legges det frem

flere alternativer til parkeringsløsning. Dette beskrives nærmere under kap. 5.

2.4. Planprosess I organisering
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3. MERKNADER TIL MELDING OM OPPSTARTI PLANPROGRAM

3.1 Melding om oppstart av planarbeid/planprogram

Det er sendt varselsbrev til naboeiendommer og offentlige myndigheter, i henhold til liste fra

Eigersund kommune. Varsel om oppstart og forslag til planprogram er også lagt ut på nettsidene til

kommunen (www.eigersund.kommune.no) og plankonsulenten (www.planvest.no).

3.2 Mottatte merknader

Pr. dato er det kommet følgende 13 merknader til oppstart av planarbeidet og til planprogrammet

Kunngjøring etter § 9 med planprogram

Merkriad fra Innhold Vurdering av merknad i plan

Rammevilkårene for driften av
sjømatvirksornheten i havnen bør ikke
endres som følgje av reg.planen.
F.dir., reg. sør, vil på denne bakgrunn ov be Tiltaket ligger innenfor
om at overstående skal være tema i kommuneplanens
konsekvensutredningen. formålsbegrensing.

Fiskeridirektaratet F. dir., reg. sør, vil ikke kunne akseptere Det erforutsett å
Region

sør (12.01.12) forslag til reg.plan som vil kunne bidra til å ikke fylle i sjø, men åfundamentere
endre (forverre) strøm- og dybdeforhold i på søyler mot fast grunn, dette gir
havnen, minimal påvirkning av strømnings
F.dir vil ikke kunne akseptere at etablert forholdene.
sjømatnæring i havnen skalfå dårligere
rammevilkårsom følge ovreg.planen.

Etablering av både hotellbygg og offentlig
parkering i et så betydningsfullt område for
Egersund vil være konfliktfylt.
Fylkesrådmannen etterspør en utredning av
alt lokasjonerfor hotell og/eller parkering i
påfølgende KU.
Kan bli aktuelt å fremme innsigelse til

Tiltaket ligger innenfor
planforslaget dersom reg.planen for hotell

kommuneplanens
på Gruset ikke tar tilbørlig hensyn til den

formålsbegrensing 52 avsatt
vernede trehusbyen med fredet kirke som

til senterformål med bl,annet
Rogaland Fylkeskommune har nasjonal verneverdi.

hotell. Etablering av hotell
(20.01.12) Det forutsettes planløsninger som sikrer

forutsettes løst ut fra en faglig
tilgjengelighet far allmennheten, gode

2
Merknad samordnet med passasjerforfotgjengere og syklister og

vurdering av de arkitektoniske og
landskopsmessige føringerfro det

fylkesmannen i Rogaland attraktive byrom medfunksjonsblonding,
eldre kulturhistoriske Egersund med

aktive fasoder, møteplasser og estetisk
typiske strukturer, retninger, skala

utforming.
og bylandskapet.

F.r.mannen vilfor øvrig understreke at en
Tiltaket vurderes i KU.

regulering som begrenser allmennhetens
muligheter til å ferdes og/eller oppholde seg
i strandsanen (kai/strandpromenade), evt.
reduserer attraktiviteten i denne, vil kunne
danne grunnlag for innsigelse fra Rogaland

f. kom.
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Merknad fra Innhold Vurdering av merknad i plan
—

Generelt vil en bemerke at amråder nyttet
brukt til fiskeri blir ivaretatt og at gyte
områdene blir ivaretatt.

Fiskarlaget
Vest Reguleringsgrensa far planen må gå i

Tiltaket kansekvensvurderes.
(mdl av 10.01.12) strandsanen utenom der en har tenkt

småbåthavn.
Er i mot at område i sjø blir regulert som
“friluftsområde i sjø” og lignende

Eiqersund kommune, Felles Universell utforming må ivaretas.

brukerutvalg
v/Edmund Her under at det også avsettes tilstrekkelig

Universell utforming forutsettes.
Iversen med handikap parkeringsplasser.
(11.01.12)

• Det må legges vekt på de trofikale
konsekvensene i KU.
Områdets tilknytning til og utforming av

• buss-stoppesteder, gang- og sykkel
vegsystemet mm. må beskrives.
Forutsetter at MDs rundskriv T-1442 legges
til grunn ved støyvurdering.

Statens
vegvesen

Det må tas med i bestemmelsene at tekniske Gjennomføres som påpekt.
(03.01.12)

; planer som berørerfv. 44 skal godkjennes av
! St.v.v.

Universell utforming må ivaretos. Håndbok
278.

• Det må avsettes et nødvendig antall
parkeringsplasser ved Gruset.

. NVE vil i det videre arbeidet hafokus på
grunnforhald, evt. ustabile masser og om Byggehø yde over kt.0 forutsettes

NVE
(mai!

av 05.01.12)
tiltaket vil ha konsekvenser for satt til kt. 3,0 og i samsvar med
flomforholdene i Lundeåna og Eieåna. flomkart.
Rapport “Havnivåstigning” bør legges til
grunn for fastsettelse av byggehøyde.

Dersom utfylling isjø forutsettes det at
konsekvensene for sjø/elv utredes når det
gjelder innvirkning på bunnforhold og
masseforskyvning.

Strømningsfarholdene vurderes i KU,
Må sikres at det ikke plonlegges tiltok

Kyst
verket

innenfor plonomr. som kan forringe dybde-
men det skal ,kke fylles i sjøområdet.

(13.01.12) Konstruksjonerfundamenteres på
eller strømforhold i indre havn.

søyler.
Må tas med i reg. bestemmelsene at tiltak i
sjø som faller inn under havne- og
farvannslovens bestemmelser skal
godkjennes av havnemyndighet.

Eigersund & Helleland

8
Elveeierlag SA v/Ståle Ingen merknad iforhold til den pågående

Tas til etterretning.
Svalestad prosessen.
(mail av 03.01.12)

Vil gjerne at utbygger samarbeider med
Gruset Båtforening vedrørende plassering.

Gruset
Båtforening

Skulle hotell på Gruset berøre båtplossene Tas til etterretning.
(mcdl av 09.01.12)

ber en om at alle kostnader i den forbindelse
i sin helhet blir dekket av utbygger.
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Merknad fra Innhold Vurdering av nierkriad i plan

Naboer og gjenboere i
; Viser til skriv av 13.1 0.10. Foreslår ellers at

Humlestad-/Havsøy området

vIA If Sverre Andersen
evt. bygg oppføres på Eie-/Kontrosiden og at Tas til etterretning.

:
Gruset får status som bypark.

(xx.01.12)

Bør være målsetting å beholde innsyn til
havnen. Bebyggelse må trekkes så langt opp

Hans Kristian Mong mot Perrongen som mulig. Bebyggelse bør
Tos til etterretning.

(06.01.12) gli mest mulig inn i området og ikke
dommere. Parkering må opprettholdes eller
utvides pä området.

Positiv til de foreslåtte endringene. Rom
Eiendom har en eiendom innenfor det
aktuelle reg. området som E. kom, leier og

Rom Eiendom AS det kunne vært interessant dersom denne Blir nærmere vurdert av tiltakshover
12

(23.01.12) eiendommen også kunne vært en del av og kommune
utviklingsprosjektet. Stiller seg positiv til et
evt, fremtidig samarbeid og evt.
medvirkning i prosjektet.

Planprogrammet godkjennes medfølgende
Eigersund kommune,

- merknad. Det må gjøres rede for hvordan
13 rådmannen merknad til Tas til etterretning.

parkering og trafikale forhold løses
planproqrammet (22.03.12)

midlertidig under anleggsperioden.

4. EKSISTERENDE FORHOLD

4.1 Lokalisering

Planområdet ligger i sentrum av Egersund, like nord for småbåthavna ved utløpet av Lundeåria.

Området som er tenkt utnyttet til hotell består dels av utfylte masser nedenfor Jernbanevegen på

Gruset og dels av nåværende sjøareal utenfor.

Figur 1 Viser planområdet i bybildet
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4.2 Grunnforhold

Gruset består av gamle fyllmasser. Undersøkelser fra 1986 fra områdets sørlige del viser at

grunnen består av et 6-lSm tykt gytjelag fra sjøbunnen til ca kt. -2. Derunder er det leirmasser m/

varierende steininnhold ned til fjell på

minus 13,5-21,0 muh. if. rapport fra

Noteby (1986).1 Rapporten slår fast at

løsmasser i øvre lag i området ikke er

bæredyktige for tyngre konstruksjoner.

Dette grunnlaget viser seg ikke å være

godt nok for tiltak i nordre og midtre del

av Gruset, der et mulig hotell og

parkeringsgarasje ønskes lokalisert. Nye

geologiske undersøkelser må derfor

gjennomføres som dekker dette

området. if. kap. 6.3.2.
Figur 2 Kartet viserfordeling av løsmosser ‘Egersund sentrum. Grå flate,
viser fyllmasser.

.3 Natur og vegetasjon

Det finnes ikke naturlig terreng eller vegetasjon i området for hotelltomten, men det er en del tre-

og krattvegetasjon langs fyllingskanten i strandsonen. Planområdet omfatter også opparbeidet

parkanlegg langs kommunal parkeringsplass. Området nærmest bryggekanten er delvis parkmessig

opparbeidet med brygge mot Eieåna.

4.4 Vegsystem I Trafikk

44.1 Generelt

Gruset er et sentralt knutepunkt i nordlige del av

Egersund sentrum. Gruset ligger tett opp til fv.44 med

Perrongen i nord som bla. inneholder møbelforretning,

kontorer og div andre forretninger. På østsiden av

riksvegen ligger handlesenteret Amfi Eikunda. Gruset

har mange sentrale funksjoner både som lokal

rutebilstasjon, taxisentral og småbåthavn. Alle disse

funksjonene må en se i sammenheng med de planer

denne prosessen skal tilrettelegge for.

Fv. 44

Det som regnes som del av vegnettet er søndre og
nordre rundkjøring samt selve hovedveien. Dette består
av kjørebane med tilhørende gang/sykkelveg, fortau og
2 rundkjøringer. Rundkjøringene og selve vegen inngår
ikke i planområdet, annet enn veiarmene fra
rundkjøringene og gangvegen langs fv.44.

Det som regnes som del av vegnettet er kjørebane

Noteby: Rappart vedr. Kai Gruset - Grunnundersøkelser (1986)

r

Figur 3 Bildet viser vei og den østre rundkjøringen

Figur 4 Bildet viser vei og den nordre rundkjøringen
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med tilhørende gs-veg, fortau og 2 rundkjøringer. Søndre og nordre rundkjøring samt hovedveien
inngår ikke i planområdet, annet enn veiarmene fra rundkjøringene til planområdet. Gs-vegen langs
fv.44 tas med i planområdet.

Det er gjennomført ulike miljøgatetiltak med universell utforming på denne delen av fv.44. Blant
annet er det utarbeidet refuger mellom kjørefeltene og gang/sykkelvegen. Det er også lagt inn
ledelinjer for blinde og svaksynte gang/sykkelveg og ved gangfelt.

Rundkjøringene fremstår som litt underdimensjonerte i forhold til dagens krav og i forhold til
fremkommelighet. Men begge løsningene er utarbeidet med overkjørbare indre refuger i midten.

Interne veier og adkomster

Mellom søndre og nordre rundkjøring går det en intern kjørbar gjennomgangsveg. Denne vegen er
kun til bruk for kollektivtrafikk.

Den nordre rundkjøringen er hovedatkomsten til Gruset med all til / fra trafikk til området, med
unntak av bussene, som kjører inn til rutebilstasjonen i den søndre rundkjøringen og ut i den
nordre.

Kollektiv og Taxi

Deler av området er nyttet til lokal bussterminal/rutebilstasjon. Denne er lokalisert i den søndre
enden av Gruset i nær tilknytning til parkeringsplassen og taxi sentralen. Et bygg i tilknytning til
terminalen blir nyttet til venteværelse med toalettfasiliteter, turistinfo og pauserom for
bussjåførene.

Rutebilstasjonen er organisert med 3 lamell oppstillingsplasser. Busselskapet får idag plass til 2
busser per lamell, dvs, at terminalen har en kapasitet på inntil 6 busser samtidig på
terminalområdet. I tillegg nytter buss-selskapet deler av arealet til parkering av busser som ikke er i
rute, men som nyttes i rutetrafikk morgen og ettermiddag. Samme arealer blir ofte nyttet av
turistbusser til parkering. Dagens oppstillingsplass er underdimensjonert og det er vanskelig å
komme til for de største og nyeste bussene.

Rogaland Kollektivtrafikk, også kjent som Columbus, er et fylkeskommunalt foretak og har som
oppgave å koordinere kollektivtilbud med buss og båt i Rogaland. Bussene kjøres av selskapet
Boreal Transport. Egersund kommune leier ut områder til Egersund taxi på Gruset. Arealet som de i
dag disponerer utgjør ca 650 m2. Her er det plassert et bygg til pauserom og venterom. Det er plass
til ca 12 biler, 2 av disse er taxi for handikappede. Egersund taxi disponerer i dag 15 biler som de
nytter i daglig drift.

4.4.2 Trafikkmengder

Trafikk fr.44.

Trafikkdata for fv.44, viser at vegen har en ÅDT på ca 12000 kjt/d. Dette er offisielle data for en

lengre strekning fra kryss ved fv.81 frem til kryss med fv.42. Tellingene er fra 2010, men

trafikktallene vil sannsynligvis variere noe på strekningen og kan være noe høyere. Dette som følge

av at planområdet ligger nær sentrum med mye lokal attrahert trafikk. Parkeringsplassen på Gruset

er også for korttidsparkerende som benytter seg av sentrum. Videre finnes trafikk som parkerer ved

anleggene til handlesenteret Amfi Eikunda og Perrongen. Det er vanskelig å anslå sikre trafikktall
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for disse bevegelsene og videre hvordan trafikkstrømmene ut og inn av sentrum fordeles. Det er

ikke gjennomført trafikktellinger som sier noe om dette, men vi antar at total ÅDT ligger opp i mot

15000 kjt/d på den søndre delen av denne strekningen. Trafikktallene er sannsynligvis noe lavere i

nordre del. Forventet maks timetrafikk estimeres ut fra situasjonen til å være et sted mellom 1400

—1800 kjt/t forbi planområdet. Maks timetrafikk oppstår i rushtider om morgenen og på

ettermiddag.

Trafikkfra Gruset

For bedre å kunne vurdere trafikkmengdene langs gata på selve Gruset, har vi kommet frem til en

omtrentlig størrelse ved forespørsler til de ulike aktørene i og ved området.

Parkeringspiassen rommer i dag ca. 150 biler. Den antas å ha følgende omløp per oppstillingsplass.

Det forutsettes at 50 % av parkerte biler er arbeicisreisende med en oppholdstid i snitt ca. 8 timer,
08.00 —16.00 hver virkedag (70 biler). De resterende 50% innen dette tidsintervallet er andre
besøkende med omløpstidpå i snitt 3 biler per p-plass (210 biler). Etter kl. 16.00 antar vi at ca. 50%
av parkeringskapasiteten er opptatt (70 biler). Dette utgjør en samlet mengde biler som parkerer på
Gruset tilsvarende 70+210÷70 biler pr døgn, til sammen 350 biler, maks 400 biler per dag.

Når det gjelder busstrafikk har rutebilstasjonen et gjennomsnittlig daglig besøk av ca. 130 busser

gjennom døgnet jf. rutetabellen2.Størst intensitet, med opp til 6 busser inn/ut samtidig, oppstår

mellom kl. 14.00 - 15.00 mandag til fredag i skoleåret. I tillegg kommer turistbusser og busser som

står parkert på området og som ikke er i rute. Antallet kan variere fra 3-10 stk. per døgn.

Trafikken fra taxisentralen er vanskelig å anslå, men etter det vi har fått opplyst dreier det seg om

ca. 15 biler med mellom 10—20 turer pr. dag hver. Tils. 150-300 turer.

Perrongen handlesenter rommer i dag ulike butikker og kontorlokaler. Vi antar ca. 200 biler til og

fra per dag, noe av dette mindre varebiler.

Samlet gir dette en daglig trafikk til og fra området på mellom 750-1100 kjt/d. Vi antar dessuten at

maks timetrafikk utgjør ca. 20% av dette, mellom 150—220 kjt/t.

Elementer Dagens grunnlag/ antall Beregnet/antatt trafikk pr døgn
plasser! med mer i 2012 i 2012.

Parkerir,gsplssen 150 350- 400

Busstasjonen 6oppstillingsplasser÷parkering til 130- 140
3 busser

Taxi 12 oppstillingspiasser og 15 biler, 150— 300
10—20 turer pr bil.

Perrongen Butikkiokaler 180- 230

Sum 760-1070

2 (http://www.kolumbus.no/index.php?c=32&kat=Dalane
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4.4.3 Kapasitet og kjøremenster til ogfra Gruset

Fv.44 har relativ stor og tett trafikk mellom kl.14.30 — 15.00. I denne perioden kan trafikken til tider

stå relativt stille og medføre kø og forsinkelser i begge kjøreretninger til og fra sentrum. I samme

periode er det relativt stor aktivitet med høy intensitet av busstrafikk til og fra Gruset og stor andel

arbeidsreisende på veg ut fra sentrum og fra parkeringsplassen på Gruset.

Den nordre rundkjøringen er i dag hovedadkomst med all til / Fra trafikk til Gruset, med unntak av

bussene, som kjører inn til rutebilstasjonen den søndre rundkjøringen og ut i den nordre. Dette er

uheldig, det fører til unødvendige forsinkelser for rutebussene, som følge av at de blandes med

annen trafikk ut langs Gruset og benytter samme

rundkjøring ut på fv.44. Busselskapet ønsker

derfor at kjøreretningen blir endret i fremtidig

situasjon. Ut fra dagens situasjon er det skiltet

påbudt kjøreretning slik bussene kjører i dag.

4.5 Parkering

Det er i dag ca. 150 parkeringsplasser på Gruset.

Parkeringsarealet utgjør om lag 50% av tilgjengelig

areal på Gruset. Parkeringsplassen er en av 3 større

parkeringsplasser i sentrum av Egersund. De som

parkerer her er pendlere, arbeidsreisende,

handlende og tilreisende. En vesentlig andel er

langtidsparkerende. Parkeringsplassen blir også

benyttet av de som eier båt liggende i

småbåthavnen like ved, Utredninger viser et

underskudd på parkeringsplasser i og ved Egersund

sentrum tilsvarende 3—400 plasser og at en

utviding av antall plasser ved Gruset er ønskelig.

Det er likevel ikke fattet endelige eller prinsipielle

vedtak om antall parkeringsplasser.

4.6 Båthavn

I sjø ligger 3 brygger for småbåthavnen med plass

til 98 båtplasser. Båtplassene tilhører Gruset

båtforening. (Flytebrygge sør for planområdet er

ikke regnet med). Kalkanten er tilgjengelig for

allmennheten og til fortøyning for båtturister og

mindre yrkesbåter (sjarkfiske o. I) En vesentlig del

av området havnen ligger, i er i kommuneplanen

utlagt til sentrumsformål. Småbåthavn må derfor

ansees som et midlertidig tiltak. (premiss)

Figur 5 Bildet viser skilt for innkjøring forbudt (til Gruset
fra sør)

Figur 6 Gruset parkering sett fra nord mot sentrum

Figur 7 Viser småbåtbavna sett fra nord
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4.7 Kollektivterminal mm.

Sør for parkeringsplass nyttes del av området til bussholdeplass og taxisentral med oppstilling av
fire til seks busser og to til fire drosjer. Her finnes også venterom for passasjerer og
personaloppholdsrom for sjåfører.

Nordre del av området trafikkeres av biler og godstransport til og fra forretninger i Paviljongen med
tilhørende parkering.

5. PLANFORUTSETNINGER

5.z Rammer og plankrav til bygninger og anlegg Gruset

Av vedtatte forutsetninger i plansammenheng eller ved enkelt vedtak, bør nevnes:

fcommuneplanen gir ikke spesifikke antydninger om arealbruk for dette området annet enn

sentrumsformål (område 521 k.plan) med tilhørende anlegg. Boliger tillates ikke. Det legges

føringer i kommuneplanbestemmelsene om:

1. Materialbruk for viktige bygninger i området S2 må speile de kulturhistoriske verdiene jfr.

best. 2.2 -3dje ledd.

2. Del av havnepromenaden som strekker seg fra politistasjonen og til kirken går lags brygger og

eldre del av strandbebyggelsen, denne meldes som tiltak. Men det vises i tillegg en

fortsettelse av prornenaden langs strandkant inn i område 52 og opp langs Eieåna.

3. Lavest tillatte byggehøyde over kt. 0 flomutsatt område eller der det oppstår stuing mot

land er 3,0 m. Dette er i overensstemmelse med NVE’s råd.

4. Parkering tillates som del av nødvendig infrastruktur.

Hotellformål er å anse som del av sentrumsformålet (kommuneplanen). Dessuten vises det til

drøftelser om dette i Egersund bystyre der det er bestemt at deler av Gruset skal nyttes til

hotellformål. Videre vises det til intensjonsavtale datert 22.03. 2004 sak K- 025 om kjøp av

hotelltomt.

Det kreves at parkeringsordning og annet felles tiltak løses ved utbyggingsavtale mellom utbyggere

av hotellet og kommunen.

5.2 Lokaliseringsfaktorer

Etter forslag om detaljregulering lokaliseres følgende til området Gruset:

Kollektivterminal buss - taxi
Anlegg for kollektivtrafikk (terminal for buss/taxi er ikke nevnt som et fremtidig krav ved Gruset.

I kommuneplanen er dette vedtatt lagt til områder ved jernbanestasjonen. Men i møte med

representanter for kollektivtransport og Eigersund kommune den 03.01.12 ble det enighet om at

anlegg for buss og taxi fortsatt måtte innpasses området med omtrent samme omfang og samme

antall busser som i dag. Taxisentral kan flyttes litt, men dimensjoneres som i dag. KjØremønster kan

forandres.
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Parkeringshus

Parkeringshus på Gruset samsvarer med de rådende politiske drøftinger. Se kap. 4.5 om
trafi kk/pa rkering.

Hotell

Når det gjelder behovsvurderinger for et hotell i Egersund vises det til kap. 5.9. En viktig
lokaliseringsfaktor er transport og reisetid fra omlandet/ regionen. Videre er reisetid fra Stavanger-

/ Sandnes området til Egersund viktig dersom et hotell ved Gruset Egersund skal fungere som
avlastningshotell. I dag regnes reisetiden med tog for strekningen til i t. med avganger hver time på
dagtid.

Gruset ligger langs innfartsveien til sentrumskjernen i Egersund, ca 200 m nord for kirken. Avstand
til jernbanestasjonen er 700-800 m. Lokaliseringen er slik sett gunstig i forhold til kjørbar tilkomst,
og i forhold til tilkomst for gående. Kollektivtrafikk til / fra sentrum passerer området. Nærhet til
sentrum og havneområdet gjør også området tilgjengelig til fots til alle sentrumsfasiliteter. Pga.
denne nærheten kan tjenestetilbudet på hotellet og i sentrum for øvrig dra fordel av hverandre, og
være med å styrke sentrum i byen. Mulighet for sambruk av parkeringsplasser er også en viktig
faktor, noe det bør legges vekt på.

Stedstilpassing

Det legges vekt på:
• Hensynet til bylandskapet
• Stedstilpassing — byarkitektur og historie
• Tilkomst/ parkering
• Virkemiddelbruk/metode

Det er utarbeidet egne fagrapporter for
1) Hensyn til bylandskapet, utarbeidet av

landskapsarkitekt Kan Hope PV.

2) Stedstilpassing — byarkitektur ved
siv.arkitekt Pål Hystad PV.

Fagrapportene er vedlagt plandokumentet. Bare
utdrag fra disse refereres nedenfor og konklusjonene
i analysene danner grunnlag for utforming av planen m/ bestemmelser.

Småbåtbavn - promenade

Småbåthavn ligger allerede i området. Det

forutsettes at denne ikke berøres vesentlig. Langs

sjøkant bør det bygges brygge på lavere nivå som

kommuniserer bedre med utriggere i båthavnen.

Langs sjøkant bør det bygges oppholdsareal

/promenade.

5.3 Senterstruktur

Sentrum og Gruset utgjør to byrom i samme
bylandskap men skilles ved elven Lundeåna. Gruset
med sitt innhold som kollektivplass, parkering og FigurS Viser utviklingsretning av bysentrum mot Eie k.pl
hotell ligger slik sett i umiddelbar nærhet til

Figur 8 Bysentrum i Egersund inn går ‘‘Vakre landskap i
Rogaland’
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sentrum. Det er i planprosessen gjort en analyse av bygningstypologi / skala, byutvikling med
angivelse av historiske utviklingsretninger. Analysen danner grunnlag for forståelse av viktige
bystrukturer og gir retninger for videre utvikling av Gruset.
Kommunen har en målsetting at all publikumsrettet næring som forretning, offentlig eller privat
tjenesteyting osv, bør være lokalisert i eller ved sentrum. Store arbeidsplassintensive virksomheter
som kontor, bør også være lokalisert i sentrum. Det er også i kommuneplan foreslått en fortetting
av området nord for sentrum slik at Egersund sentrum og ‘Stasjonsbyen ved Eie kan vokse sammen
(jf. skisse fra k.plan). Dette planforslaget vil medvirke til slik fortetting. Hotelltomten vil få en høy
arealutnyttelse. Hotellet blir liggende knapt 20Cm fra brua over Lundeåna, og ha gangavstand til
forretningsstrøket i sentrum. De føringer som ellers legges på Gruset i form av siktakser ut
byfjorden hindrer videre utbygging her. I dette planforslaget vil det gjøres forsøk på å kombinere
gjenværende areal til flere viktige funksjoner, kollektivmiddel, parkering og opphold, et
multifunksjonelt mest mulig åpent areal, og som er en naturlig del av et pulserende sentrum.
Plassering av hotellet på Gruset vil likevel utgjøre en viktig etablering som styrker sentrum. Planen
medfører fortetting på Gruset, som er viktig utviklingsområde for sentrum, men uten å endre
strukturen i sentrum, med hensyn til handel! service, trafikk og ferdsel. Dette vil heller ikke
påvirke eller virke truende på den eldre verneverdige bebyggelsen i selve sentrum eller være en
konkurrerende monumental autoritet vis à vis kirken.

5.4 Landskapet

Landformer
Landskapet i Egersund preges av landformer
med koller og lave åser.3 Den lune havna er
opprinnelsen til byen, og Vågen inn til det indre
havneområdet utgjør en klar retning i bybildet.

Andre landskapselementer, både naturlige og
bygningsmessige, synes underordnet i forhold til
Vågen.
De lave åsene omkring byen bidrar til å definere
landskapsrommet bysentrum, men gir ingen
klare linjer og retninger for ny bebyggelse.
Nyere bebyggelse i nordlig del av byen refererer
seg i hovedsak til veien, og lokaliseringen av
lagerbygg og varehus i denne del av byen utgjør
en motsetning til det tette og småskala
bygningsmiljøet i det etablerte bysentrum.

Konklusjon - landskapsanalyse

Landskapsanalysen konkluderer med at landskapsbildet dannes av følgende landskapselementer:

• tandformer: Koller og åser om gir byen. Byfjellene avgrenser rommet omkring byen.
• SJØ og vassdrag: Våge,,, Eieåna og Lundeåno er viktige for bylandskapet.
• Vegetasjon: Lauvskag på åsene markerer !andformene, ellers ingen spesielle strukturer.
• Bebyggelse og anlegg: Bystruktur omkring Vågen og Lundeåna.

Fagrapport om /ondskapstilposning vedlogt

Figur 10 Markr,nte punkt ilandskapet, byfjellene
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55 Byarkitektur -typologier

Byens utvikling
Byen er skapt med grunnlag i nærheten til sjø og
kystled.4 I bykjernen var det etter hvert både
nøkkelindustri, arbeidsplasser, boliger, offentlige
bygg, handelssted og sosiale arenaer. Boligene
har siden det spredt seg rundt bykjernen. Mer
plasskrevende industri har etter hvert ført til
bedriftsetablering utenfor vågen, i ytre havnen.
Vei og jernbane er senere også blitt viktige
transportårer for byen som setter spor, avgrenser
og danner retninger.
Indre bykjerne og ut mot Vågen har en bo- og
leveskala der bygninger, gater og kai-system
preges av tidligere tiders bruk, fysiske behov og tra
orientert praktisk med gavlvegg mot fjorden.
Nyere konstruksjons- og losseprinsipp har ført til
at industribygninger og lager også har langsiden
mot sjø. Mens hovedtyngden av bygninger i
sentrum er dominert av et mylder av trehus
stilarter med sine karakteristiske skala/volumer —

alt fra historisrne, jugend, klassisisme,
funksjonalisme og nasjonalromantikk samt
tradisjonelle sjøhus. Bygningene nord for
Lundeåna er i hovedsak av nyere tid. Her finner vi
Fajansefabrikken med sin industri- og
bygningshistorie som på mange måter gir nye
historiske og karakteristiske føringer. Overgangen
fra dette til de noe mer monumentale kontor- og
næringsbygningene i det nåværende sentrum i
kvadratur sør for Eieåna bringer oss frem til vår tid
med funksjonalisme og større skala. Senere tids
leilighetsbygg med høyder opp til 5 etasjer finnes
både ved Eikunda senteret og ved Vågen.
Bygninger med offentlige kontorer, sentrumsnære
næringsbygg og tidligere industribygg
utgjør de største bygningene i og ved sentrum

med høyder opp mot 5 etg. (se kart fig.)

5.6 Siktlinjer og akser

disjon. Sjøhusene er av historiske grunner

Dels for å synliggjøre Egersund by sitt nære forhold til Vågen, og dels for å vise de kulturhistoriske
sammenhenger byen står i, er det fra kommunens side fastlagt noen siktlinjer i bylandskapet som
ikke bør krysses.

Disse linjene er:5

Se Konseptskisse hotell og byrom ved Gruset vedlegg nr. 2
kart som viser siktlinjene A og 8 side 18 samt vedlegg nr. 4 som også angir koordinater for endepunktene.

‘I wat •O14fl •H.d....flt — Gn vW*ûe — ..w

Figur 11. Viser de to siktlinjene A og 8 som ikke må brytes
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• Siktlinje A) fra rundkjøring ved nordre avkjørsel til Gruset og ut Vågen mot Lindøya.
• Siktlinje B) fra broen ved jernbanestasjonen mot kirken.

Linje A) sikrer at trafikanter langs fv.44 fortsatt har utsikt mot Vågen og deler av det eldre Egersund
(langs østsiden av Vågen) i det man kommer inn mot Egersund sentrum.

Siktlinje B) sikrer utsikt mot Egersund sentrum med kirken og havnen fra hovedinnfartsåren ved
ankomst langs hovedveien fra jernbanestasjonen.

Konklusjon bystruktur og bygningstypologi

1. Offentlige og sosiale arenaer har vokst frem som en del av byens utvikling. Dette må
videreføres med nye uterom og promenader inn i vår tids bebyggelse.

2. Nyere bygningers volum og skala må ikke sprenge den målestokk som preger byens samlete
bebyggelse. Likevel må det være slik at visse typer bygg ikles den mon umentalitet og skala som
bygningen fortjener og som er riktig i den sammenheng det funksjonelt og arkitektonisk står L
Det må legges vekt på at Egersund også skal preges av vår tids arkitektur men uten å skjule sitt
opphav og kulturhistoriske arv.

3. Materiolbruk må avspeile byens bygningskulturhistoriske sammenheng men settes inn i en
moderne tid. Jfr. kommuneplanbestå 2.2-3dje ledd.

4. Byen har en kvadratisk gatestruktur i nyere tids bykjerne men også et gatemønster innrettet
etter eldre tids myldrestruktur. Bygninger ifront er i hovedsak orientert mot fjord og våg enten
langsgående eller i lamellstruktur. Selv om dette ikke karakteriserer bebyggelsen nord for
Lundeåna i samme grad, er likevel sjøhusstilen med lameller mot våg typisk for Egersunds
bygningstypologi. Denne byggemåten bryter ned volumer samtidig som det gir enfleksibel
innordning og luft og gløtt mellom bygningene.

5. Bygninger på og ved Gruset må underordne seg de omtalte siktlinjer 4 og 8

5.7 Infrastruktur

lnfrastruktur kan forklares med <(det som må være på plass for at noe eller noen skal fungere».
I dette tilfellet gjelder infrastruktur både vei-, vann- og kloakknett, men også servicefunksjoner.

Området har tilfredsstillende infrastruktur når det gjelder veiadkomst og off. ledningsnett.
Veisystem/tilkomstforhold, kollektivnett og ledningsnett omtales nærmere under egne punkt.
lnfrastruktur som gjelder servicefunksjoner omtales i forbindelse med senterstruktur.

5.7.1 Trafikaleforutsetninger

Tilkomst til Gruset med nåværende forretninger, småbåthavn, hotell og parkering må løses via
intern vei fra eksisterende rundkjøringer. Fra kommunens side har det også vært en forutsetning at
fv. 44 og nåværende rundkjøringer i størst mulig grad opprettholdes og at de trafikale forholdene
løses slik at stuing langs intern tilkomstvei og langs fv.44 i rushperioder ikke Økes men heller lettes.
Det forutsettes videre at taxiholdeplass og nødvendig ordnet bussoppstilling innpasses i planen.
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Under disse forutsetningene dimensjoneres og utformes løsninger for biltrafikk, kollektivtrafikk og
for parkering under kap. 6 Planutforming —tiltak.

5.7.2 Kollektiv transport

I møte med representanter for kollektivnæringen og Eigersund kommune er det bestemt at
eksisterende anlegg skal bli værende ved Gruset. Men anleggene både for buss og taxi må tilpasses
den nye situasjonen. Kjøreretningen via Gruset er i dag låst i forhold til alternativ kjøreretning på
grunn av bygning for passasjerer (venterom) og sjåfører.

5.7.3 Parkering -forutsetninger

K,plan bestemmelser og retningslinjer legges til grunn for dimensjonering av p.plasser. Eigersund
kommune har lagt til grunn et allment parkeringsbehov utover de 150 plassene som plassen ved
Gruset rommer i dag. Det legges opp til parkeringshus der størrelse kan variere, men der det også
tas hensyn til andre sider ved en slik etablering, bl.a. fri sikt ut byfjorden ved ankomst til byens
sentrum. Et parkeringshus som hindrer slik sikt blir ansett som en vesentlig ulempe, her vil p.husets
høyde langs fv.44 være avgjørende.

Det er videre en forutsetning for hotelletablering at det innenfor planområdet tilrettelegges
parkering for hotellets jevne behov. Fra hotellets side forutsettes det et antall dedikerte plasser,
min 50%. Resterende behov kan baseres på fleksibruk ved naturlig omløp innen planområdet. Jfr.
k.planbest. § 1.14 angående frikjøpsordning m.m. Sykkelparkering skal dekkes på hotelltomten.

Plassene som småbåthavnen krever for tildelte båtplasser med 30% dekning/båtplass regnes som
løst innenfor det antall p. plasser som allerede finnes ved Gruset i dag. Jfr. k.planbest. § 1.14.

Dagens anlegg ved Gruset er en åpen parkeringsplass, allment tilgjengelig med gratis
langtidsparkering. Parkeringsplassen har to
inn og utkjørsler, enveis regulerte for
personbiler og buss. Kommuneplanen for
Eigersund som er under revisjon sier lite
overordnet om en tilpasset
parkeringsløsningen for bysenteret. Dette er
faglige vurdering som gjøres adskilt etter
hvert og samordnes mot de kollektive
løsningene. Nærmere rammer gis ved
detaljregulering.

I kommuneplanen er det fastsatt grad av
parkeringsdekning for de ulike typer
bebyggelse, se område 52. Det er i 2009
utarbeidet en parkeringsutredning for
Egersund by6. I og ved byens kjerne er det
registrert tilrettelagt ca. 1000 parkerings
plasser hvorav parkering Gruset utgjør lav
flere store sentrale plasser. Ca. 500 av disse
er offentlig tilrettelagte plasser. Av dette er
200 plasser ikke tidsregulerte
(ko rtti dspa rke ring).

I analysen sies det at Egersund

6 Utarbeidet avAspian-Viak 2009

Figur 12 Kartet viser reserve rte og allment tilgj. plasser
(kilde: Asplan-Viak)
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sammenlignet med andre tilsvarende steder mangler 200 til 300 parkeringsplasser.

Målsettingen er på sikt å dekke dette behovet, dels ved utviding ved Gruset samt å bygge ut et
større P-hus ved Areneset med ca. 130 plasser. I tillegg er det i senere tid kommet til et P-hus ved
Eikunda med ca. 140 plasser. Det forutsettes at parkering ved Gruset fortsatt skal være
langtidsparkering. Hvor vidt det skal være gratis eller avgiftsbelagt parkering er opp til kommunen å
bestemme. Kommunen har i 2010 fått tildelt håndhevingsmyndighet og kontrollansvar for
parkeringsordningen. Betalingsordning vil ikke være gjeldende for dedikerte p. plasser til hotellet.
Eksisterende anlegg for kollektivtransport med buss- og taxiterminal inngår i foreslått
detaljregulering med ny tilpasset utforming. Som prinsipp er kollektivterminalplass ved en større p.
plass som Gruset en ideell løsning. Dette gir gode muligheter for videre transport til og fra byens
ulike deler med buss/taxi. (park & ride/drive)

5.7.4 Vannforsyning, avlep

Ledningsnett for vann, avløp og overvann ligger i grunnen like øst for planområdet, jf. Kart, vedlegg
nr. 5. Kapasitet på ledningsnett for vann og avløp er vurdert av kommunen til å være
tilfredsstillende. Vanntrykk i området rekker godt opp til over kote 22. (hotellets høyde) med
slukkevann. Likevel anbefales det innmontert 120 mm stigeledning i heistårn for mulig
trykkforsterkning ved behov. Pumpeledning for spillvann fra utløpet av Lundeåna krysser vågen mot
nordvest, og berører østre! midtre del av planområdet. Den berøres ikke uten videre av tiltaket på
annen måte enn at den må tas hensyn til under arbeid med bryggefront!promenade, samt at den
ligger i ustabile masser på bunnen som kan bli forandret ved spunting og peling. Avløp fra
bygninger og anlegg i området føres til eks. gravitasjonsledning mot utslepp.

5.7.5 Renovasjon

Området vil, siden det hovedsakelig er næringsområde, ikke få kommunalt tilrettelagt renovasjon.
Dette er i flg. forskriftene overlatt til private entreprenører å ta hånd om, basert på forespørsel. I
følge forurensingsloven er den som forurenser pålagt ansvaret med innsamling og
vekktransportering av eget avfall til godkjente anlegg. Avfall og konteinere skal stå innendørs i egne
avfallsrom i hovedbygg.
Innsamlingsordninger som iverksettes skal dekke alle fraksjoner og kan gjennomføres i et
samarbeid mellom flere bedrifter. Løsning må sikres i bestemmelsene.

.8 Helse, miljø og sikkerhet

Både i forbindelse med opparbeidelse av områdene og senere ved etablering av bygninger og
anlegg skal det på en kvalifisert måte sørges for sikkerhet for liv og helse for de som til en hver tid
oppholder seg i områdene. Det skal etableres rutiner som sikrer et sunt, trygt og godt inne- og
utemiljø. Det bør ikke benyttes materiale eller sammensetninger i bygge- eller
konstruksjonsmateriale med høyt skadepotensiale, jf. elles internkontrollforskriften og
rammeforskriften samt byggherreforskriften. Jf. og kap. 7.21 om risiko og sårbarhet. Videre vises
det til brann- og eksplosjonsvernloven.

Følgende punkt angir farepotensialet:
I. Uhell iforbindelse med anleggsarbeid under utbygging av området med bygninger og anlegg
2. Under senere drift av bygninger og anlegg
3. Brann og eksplosjonsfare gjennom frigjøring av giftige gasser eller stoff.

Viser ogsd til ROS skjema med vurderinger kap. 7.21
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4. Uhell under transport av bronnfarlig eller giftig vare.
5. Uhell under ferdsel på veier, ved kollektivanlegg eller garasjer i området

5.9 Hotellsituasjonen i Egersund — behovsvurderinger

Dalane- regionen (Eigersund, Sokndal, Bjerkreim og Lund) har idag ca. 23000 innbyggere. Regionen
ligger i søndre del av et av de mest dynamiske næringslivsområdene i Norge, Jæren og Stavanger
regionen.
Dalane-regionen har ifølge SSB, i dag 4 hotelibedrifter med til sammen 129 hotellrom innen alle
kategorier. Dette er en økning fra år 2000 på ni, -9-rom.

I Egersund by er det pr. dags dato 59 hotelirom og konferansekapasitet på 120 personer i
kinooppsett og 130 til bespisning. Et lokalt hotell har varslet en kommende kapasitetsøkning. I
tillegg finnes det to mindre motell noen km utenfor sentrum.

Byen kan i dag ikke stå vertskap for større konferanser som for eks. å ta imot et fylkesting med
innkvartering, møter og bespisning på samme sted. Til slike arrangementer må en ta i bruk andre
forsamlingslokaler og kreative løsninger, som ikke alltid er første valg. En velger derfor ofte bort
Egersund til fordel for andre lokasjoner for kurs og konferanser.
Så er det nødvendig å spørre; - kan mangelen på hotellkapasitet over tid ha ført til at Egersund
med omegn ikke har fått del i den reiselivsvekst som området rettmessig fortjener?

Byen Egersund med omegn har et vell av attraksjoner og feriemuligheter og et betydelig potensiale
for reiselivsvekst. Når en sammenligner med Nord-jæren og Stavangerområdet har Egersund og
Dalane regionen ikke fått del i reiselivsvekst i samme grad. Dette kan bl.a. skyldes manglende
overnattingskapasitet i området. Mens Dalane-regionen fra år 2000 har hatt en økning fra 9 rom til
129, har Stavanger-regionen (Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Hå, Klepp, Time og Gjesdal) til
sammenligning hatt en kapasitetsøkning på 1400 rom, til i dag 3 800. I tillegg kommer konferanse-
kapasitet i toppklassen.

Når det gjelder forholdet mellom pris og hotellkapasitet i Stavangerområdet, er det til tross for
kapasitetsøkningen registrert en prisøkning per tilgjengelige rom i perioden på 31%. Egersund har
på sin side, målt mot år 2000, hatt en økning i oppnådd pris per tilgjengelig rom på 34%.

Mangelen på hotellkapasitet fører til at de aktØrene som ikke får dekket sitt overnattingsbehov,
finner andre løsninger lokalt eller i andre regioner. Eksempelvis har Aker Egersund etablert en av
landets største brakkerigger på sitt område. Noe av dette kan avhjelpes ved økt hotellkapasitet. Det
er et faktum at en vesentlig del av presset i hotellmarkedet i Stavanger- Sandnes området skyldes
næringslivets art og sammensetting i dette området, og på grunn av avstander kan ikke alt dette
presset direkte utlignes mot Egersund- og Dalaneområdet, men noe av det kan med stor grad av
sikkerhet overføres.
Med mer kunnskap og data om hotelletableringers innvirkning på næringsutvikling, kunne mann
fundert på hvilken utvikling man ville hatt, hvis byen hadde fått ta del i den veksten innen
reiselivsnæringen som har funnet sted innen reiselivsnæringen andre steder i fylket.

For alle praktiske formål kan dette bety at byens næringsliv har gått glipp av inntekter fra
tilreisende, enten det er tradisjonelle turister eller deltagere på kurs og konferanser. I forlengelsen
av det resonnementet har byen og byens næringsliv heller ikke fått eksponert seg mot potensielle
nye brukere av byens tjenestetilbud og Øvrige næringsliv.
Med noe overføring fra det meget store og kjøpesterke markedet man finner i Stavanger -Sandnes
området, sammen med reiselivets lokale behov, er det rimelig å anta et godt grunnlag for et nytt
hotell i Egersundområdet med kapasitet opp mot 150 hotellrom, med tilhørende
konferansekapasitet, møterom, bespisning, rekreasjon og andre omsetningsdrivende aktiviteter.
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Sett i lys av regionens vekst de siste 10årene, er det nødvendig å planlegge et nytt hotell slik at
man kan ekspandere til opp mot 150-180 rom med tilhørende fasiliteter når markedet har
akseptert den økede kapasiteten. Det betyr at man reguleringsmessig bør åpne for ca. 10000 m2
BRA.

1-lotellstatistikk januar-desember 2011:

Tabelli Viser bta. regionvise inntekter/rom

Antall Antall rom Hotelibelegg Inntekt pr. solgt Inntekt pr.
hoteller 2011 i rom 2011 tilg). rom 2011

Dalane 4 129 40,1 930 373
Ryfylke 12 447 40,8 736 300
Nord-Jæren 35 3797 67,5 1002 676
Region Fjord Norge” 6210 54,4 902 492

Det er intet som skulle tilsi at et nytt hotell i Egersund, ikke skulle oppnå resultater som ligger på

snittet av region Fjord Norge eller noe over dette.

Ståle Brandshaug, reiselivsdirektør, Region Stavanger BA sier følgende:

“Da/ane er et interessant produktområde i det regionale reiselivet, med nærhet til

Stavangerregionen. Egersund og Dalane er avhengige av nyinvesteringer i overnatting, opplevelser

og infrastruktur hvis en ønsker et videre løft i reiselivs utviklingen. Realisering 0v planene for et nytt

hotell på Gruset vil gi en sterk og nødvendig driverforfremtidig reiselivs- og næringsutvikling i

Egersund og Dolane. Initiativet vil bidra til å forsterke reiselivet i både Dalane og resten av

sørfylket.”

Kilder: 558, Region Stavanger BA, Wiederstrøm Hotel Consulting AS, DH160112
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6. PLANUTFORMING OG TILTAK

6.i Innledning

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge areal for hotell på Gruset samt å løse tilkomst,
gangarealer og en samordnet parkeringsløsning. Videre skal funksjoner for buss og taxi innenfor
planområdet ivaretas innen de rammer som Eigersund kommune har gitt. Tiltakene beskrives tiltak
for tiltak. Hvordan dette påvirker natur og miljø samt viktige samfunnsmessige sider som trafikk og
senterstruktur utdypes videre og klargjøres under kap. 7 for konsekvensvurdering.

6.2 Reguleringsformål — oversikt

Reguleringsplanen viser følgende planformål:

Bebyggelse og anlegg

• Areal for sentrumsforrriål (hotell)
• Areal for sentrumsforrriål (småbåthavn — midlertidig)
• Areal for næringsbebyggelse

• Parkeringsanlegg (2 alternativ)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
• Veg
• Gang & Sykkelveg og fortau
• Promenade

• Kollektivknutepunkt
• Parkeringsplasser

Bruk og vern av sjø og vassdrag
• Ferdsel i sjø og vassdrag

Bestemmelsesorn råde

• Parkering

• Midlertidig løsning

6.3 Plassering av hotell og utformingspremiss.

6.3.1 Generelt

Reguleringsplanen viser en løsning til hotellbygg med 3 bygningsvolum, hver på inntil 5 etasjer.
Bygningsvolumene bindes sammen av lavere mellombygg i 2 etasjer over gateplan. Bygningen har
en lamellstruktur der 2 bygningskropper har retning mot vest/nord-vest, mens den sydligste
bygningskroppen vender mer utover mot Vågen og har retning mot sørvest. Det forutsettes i
planen at lamellen løftes opp, og at det legges til rette for passasje under. På den måten oppstår
det et tjenlig uterom som strandpromenaden fra utløpet av Eieåna forbindes med og som fortsetter
gjennom området «bygget» og videre nordover langs Lundeåna. I reguleringsbestemmelsene § 3.2
er dette området sikret allmenn tilgjengelighet. Gangsonen forbindes med gangveier nord for
planområdet.
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Modellen som er bygd opp er først og fremst en volum- og strukturstudie, en ren konseptuel form
uten detaljer. I den grad detaljer er vist er det mest for å uttrykke, a) modernitet b) vertikalitet. Så
blir det opp til prosjekterende arkitekt å føre konseptet videre innenfor gitte reguleringsmessige
rammer.

Begrunnelse:

Vi grunngir dette arkitektoniske uttrykket med grunnlag i de føringer og konklusjoner som er gitt i

forstudiet i kap.5 ovenfor, av bygningstilpassing, samt i henhold til de rammer som

kommuneplanbestemmelsene gir, jfr. § 2.2-3dje ledd.

• Løsningen går klar begge siktaksene, særlig akse Bfrajernbanebroen mot kirken, med god

margin, noe fylkesrådmannen er særlig opptatt av.

• Videre gir denne løsningen åpninger mellom lomellene med fjordgløtt sett fra bebyggelsen bak

hotellet

• Videre er det viktig av løsningen ikke berører båthavna vesentlig.

Figur 13 Bildet over viser forslag til plassering av hotell og hvordan det er formet i lamellstruktur

Målsetting:
Prosjektet for hotellet vil arbeide for bære kraftig utvikling og vil legge føringer for at prosjektering,
bygging og drift skal gjennomføres med hensyn til miljøet. Det vil bli valgt et egnet system for
miljøsertifisering (Svanemerket, BREEAM, Miljøfyrtårn el. tilsv.) som vil bli verifisert av tredjepart. En slik
sertifisering vil stille høye krav til driften av bygget blant annet med hensyn til vannforbruk, energiforbruk
og tilpassing mot fornybare energikilder. Bruk av miljøriktige materialer i bygningselementer og utstyr,
samt avfollshåndtering under bygging og hatellets dnft er også høyt vektet i slike systemer.
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Hotelikonseptet er utarbeidet og
presentert i egen fagrapport8som er
vedlagt planforslaget. Forslaget er
videre fremstilt i 3D slik at virkninger av
tiltaket kan studeres sett fra byens ulike
sider. Det forutsettes ført opp et bygg iS
etg. med total høyde til kt. 22.0. Dette
samsvarer ca. med høyden for bolig-
blokkene ved Eikunda som etter vår
vurdering gir føringer for hotellets høyde
og form. Av hensyn til havstigning og
fare for vannstuing i fjordsystemet,
legges nivå for gulv hovedplan på kote 3.
Dette samsvarer med kommuneplanens
krav og NVE sine råd. Likevel er det slik at
utvendig oppholdssone med promenade
legges på et lavere nivå til ca. kt. 1,2 -1,6
for å oppnå en viktig kontakt med sjøen.
Deler av innvendige arealer er forutsett å

_____

heves noe i forhold til dette, men vil
fortsatt ligge i flomutsatt sone. Skal vi

løfte dette arealet opp til kt. 3 mistes den
verdifulle kontakten med sjøen. På dette LI-.

lavere nivået kan det legges kioskareal, 4
serveringssteder ol.
Fullt utbygd kan en slik hotell-løsning
inneholde i underkant av 10 000 m2 BRA
— eller ca 170 rom. Dette dekker behovet
også på noe lengre sikt.
Å utforme bygget slik at det kan skapes
gode uterom er sett på som en viktig
forutsetning. Område og promenade vil
være et godt supplement til Egersunds
befolkning og kan nyttes til opphold og
uteservering sammen med hotellets
gjester.

Hotell med plattform bygges på en
søylekonstruksjon fundamentert og
forankret på fjell. (ikke fylling) Nåværende fyllingskant ordnes og stabiliseres før området lukkes.
Dersom det bygges garasjekjeller i underetasjen vil dette tangere eller ligge litt lavere enn kt. 0, noe
som vil kunne føre til en noe mindre god sirkulasjon i vannmassene.
Gjennom uterommet kan det føres en kanal som både er et hyggelig innslag i områdets utforming
samtidig som det også er med å gi en bedre sirkulasjon gjennom området.

Hoteilbygget ligger fritt og vil ikke være sikthindrende for bakenforliggende område øverst ved
Kråkefjell. Det vil derimot hindre noe utsikt fra bygninger som ligger laver og like bak hotellet.

8Se Konseptskisse hotell og byrom ved Gruset vedlegg nr. 2

Figur 14 Viser hvordan det kan skapes spennende uteram med
sjøkantakt.

h r’

I

Figur 15 Viser hotell med uterorn med forbindelse til prarnenaden

Figur 16 Viser forslag til hotell sett fra Kr6 kefjell.
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6.3.2 Grunnforhold—fundamentering
4 3 2 1 0

A 30 - 18,5 - 11,0

B 30 21,5 - 10,5

c 30
- 16 - 20

D - - - - -

Ny geologisk undersøkelse fra mars 2012 stadfester
tidligere funn når det gjelder dybde og masse
sammensetting. Det er gjort undersøkelser ved
grunnboring to profiter for de sentrale deler av Cruset,
jfr. fig.16 (gjennomført i regi av NCC sine geologer) der
største dybde til fjell er målt til 21,5 m i midtre punkt,
akse 32. Aksenes ytre punkt kunne ikke måles med det
utstyret som ble benyttet under foretatt måling fordi
dybder i de ytre punktene til fjell eller fundamenterbar
grunn, viste seg å være dypere enn 21 m.

De geotekniske vurderingene er gjennomført sammen
med geolog. Dybde i de tre ytterste punktene, 4/A-B og

i C som ikke er målt, settes for sikkerhets skyld til 30 m
(rød skrift neste side) og vurdering av
fundamenteringsmåte velges i forhold til dette.
Både for hotell, for frittstående parkeringsgarasje og for
promenade/bryggekant, må fundamenter peles til fast
grunn. For frittstående parkeringsgarasje må det i tillegg

A
spuntes i ytterkant av tomta for å avstive grunn og for å
hindre inntrengning av vann under arbeidet. Det
forutsettes at alle nye bærende konstruksjoner i området
peles til fjell. Parkeringskjeller i hotellets underetasje
krever et svært omfattende forankringssystem og
spesielle peler på grunn av store mengder løsmasser over
fundamenterbar grunn. Løsningen frarådes av
geotekniske og økonomiske grunner. Det vil innebærer
svært høye byggekostnader i størrelse> kr. 600 000/p.pl.
Dette betyr at alternativ 2 til parkeringsløsning må ligge
på bakkeplan og konkurrere innenfor den samme
rammen av samlet BRA på 10 000m2.

Planteknisk utvalg har i sak 173/12 den 20.11.12 i forbindelse med at saken fremmes vedtatt at det
fremmes to alternativ til parkeringsgarasje.

Alt 1. Parkeringsgarasje plan 1 kt. -1,9, plan 2 kL +0,8, plan 3 kt. +3,5. Plan 1 kunne utvides i retning
ko Il e ktivterm i na I.

Alt 2. Parkeringsgarasje plan 1 kt. 0,8, plan 2 kt. +3,5, plan 3 kt. +6,2. garasjen avgrenses som
opprinnelig foreslått, Løsninger og avsnittet under med KU er korrigert i forhold til dette.

Flotellets behov:

Viser til overordnede forutsetninger i kap 5.7.3.

Det forutsettes at nytt hotell gis en parkeringsdekning på 0,6/rom, samt 0,5 plass/ansatt

vakthavende. Videre forutsettes egen oppstillingsplass for kjøretøy ved varemottak. HC

dimensjoneres til 5 % av antall plasser.

Figur 17 Tobell over viser dybder tilfost
fundomenterbor grunn (fjell)
Figur under viser okser.

6.4 Parkering Gruset
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I samtale med Eigersund kommune hevdes det at det ikke finnes mulighet for frikjøp av
parkeringsplasser ved eller i Egersund sentrum. Skal parkeringsdekning helt eller delvis baseres på
frikjøpsordning, kan det evt. bygges nye p.plasser innen planområdet etter denne ordningen, men
vedtatt prislege for slike plasser gjør at disse ikke lar seg finansiere i denne sammenheng.
Byggherre for hotellet ser for seg en løsning der min 50 % av plassene er dedikerte plasser. Hvor
mye denne andelen evt. kan økes med, samt hvordan resten av parkeringsbehovet dekkes opp må
fastsettes i utbyggingsavtalen. Det meste av hotellets parkeringsbehov må dekkes innen
pIano m råd et.
En annen vesentlig problemstilling er hvordan Eigersund kommune dekker opp sin egen
parkeringsandel. Det som er vesentlig i denne omgang er at reguleringsplanen gir de nødvendige
rammene til dekning av et samlet parkeringsbehov.
Med 150 hotellrom vil parkeringsbehovet for hotellet være:
150 *0,6 = 90 plasser + (16 vakthavende ansatte*0,5) = 8 plasser. Sum RS 98 plasser. Av dette skal 5
% være HC. Dette gir 4-5 plasser.

Offentlig parkeringsbehov
Eigersund kommune ser for seg ett sted mellom 50 og 100 nye plasser til allmenn nytte. Behovene
kan summeres slik:
Optimalt: 150 + 100 + 100 (98) = 350 plasser.
Minimum: 150 + 50 + 100(98) = 300 plasser.

Alternative parkeringsløsninger

Parkering ved Gruset konsekvensutredes i 3 alternativ i forhold til alt. 0.

Alternativ 1. Ny parkeringsordning med P-hus i 2 etasjer sammen med parkeringsgarasje i
hotellets underetasje som gir 285 plasser.

Alternativ 2(6) Ny parkeringsordning med P-hus i 3 etasjer fra plan 1 kt.-1,9 til kt. ÷3,5 med 339
plasser. (Utvidet plan I kt.-I,9) (Revidert punkt etter tilleggsvurderinq sak PTU
173/12 den 20.11.12.)

Alternativ 3. Ny parkeringsordning med P.hus i 3 etasjer fra plan i kt-0,8 til kt. + 6,2 med ca. 295
plasser. (Tilleggsvurderfng sak PTU 173/12 den 20.11.12)

Alt 3 er lagt til et høyere nivå (kt.+6,2). Dette sparer utgraving og hele konstruksjonen ligger over kt.
0 (nedre plan kt.+0,8) og kan der ved bygges billigere, men det er færre p.plasser å fordele
kostnaden på, så de økonomiske fordelene blir derfor langt på vei utjevnet.
Denne løsningen vil ligge fra mellom 2 til 3 m over bakkenivå og hindrer derved fri sikt ut fjorden,
noe som har vert et viktig kriterium for utformingen av området, Plassering av hotellet er veket til
sides av samme grunn.
I tillegg til disse alternativene finnes det mellomløsninger som reguleringsplanen gir hjemmel for å
løse. T. eks alt. 3. Her kan en tenke seg en underetasje lagt til kt. -1,9 som da ville gi ca. 430
p.plasser til sammen. Viser til vedlagt materiale som viser disse mellomløsningene, men det er de
tre alternativene nevnt ovenfor som gir konsekvenser.

Vurdering av alternativer — konsekvens.

Alt. 2(B) ovenfor legges til grunn for videre planutforming med bestemmelser som øvre ramme for

tiltaket. En utvidet underetasje medfører en viss usikkerhet geoteknisk men er ikke større en øvrig

del av et plan på kt.-1,9. Alt.3 vurderes i forhold til konsekvens for 3 plan mellom kt.+0,8 og kt. +6,2.

Begge alternativene legges ut til offentlig ettersyn.
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Konsekvens- oppstilling alternativ:

Ant. p1.

Alternativ Eksist. Bakke- P. hus P.garasje Kr! p.pl9 Konsekvens
Sum

løsn. plan ny fritts. hotell

Al d
Mangler p. kapasitet både for hotell ogt. ( agens

150 +1-10 140 0 det allmenne behov — siktakse ut fjorden
øsn.

____

-—---— —

-

_____

1) Parkering i hotellkjeller er frarådet av

Alt 110 geotekniskel økonomiske grunner.

Frittst. park. - 2) Parkering på bakkenivå vil inkl. ramper

anlegg i 2 plan krever ca 1000 m2 a samlet BRA, - noe

(kt O,8,kt 35» 6 185 35 226 320 som reduserer hotelltomtens kapasitet

garasje ved vesentlig. — med stor negativ kons.

hotell 3) Samlet kap. er for liten til også å dekke
det allmenne min- behovet.
4) Noe hindret sikt pga. garasjens høyde,
(kt.+3,5). Middels negativ konsekvens.

- .—-.--..——--.--.-—-—--i —--—--—--
—-—

10 - 1) Dekker samlet optimalt p.behov
Alt.2

2)) Noe hindret sikt pga. garasjens høyde
Frittst. park.

på fra - 0,3 til ca 1 m over terreng (kt 3,5)

6 340 0 346 280 ifr Illustrasjon. Usikker geoteknisk. -

9) - Middels negativ konsekvens
- 3) Kostnadsmessig fordelaktig positiv

• kons.

- 1) Går over tre plan. Høyeste plan kt. 6,2
2) Hindret sikt pga. garasjens høyde på

Alt.3
10 fra 2 til 3m gir en sterk negativ kons.

Frittst. park. 3) Økonomisk konsekvens er uendret i

anlegg i 3 p1.
6 285 i. 0 291 280 000 forhold til alt 2.

4) Dersom garasjen nedre plan senkes i
søndre del til kt• -0,7, vil kap. øke til 343
p.plasser -

Samlet vurdering: Alt. 2 bør velges som den mest optimale løsningen. - Positivsamfunnsmessig
konsekvens. Liten eller ingen negativ konsekvens for byrornmet siden siktkravet innfris.

Se for øvrig kapittel 7.11 konsekvensvurdering estetikk og byggeskikk.

Parkeringsplasser ved Gruset bør opparbeides som et felles prosjekt i offentlig regi, gjerne regissert
ved et privat utbyggingsselskap. Hotellets eiere og andre kan delta i dette gjennom
utbyggingsavtale hvor detaljer om ordningen fastlegges nærmere.

Anlegget må fylle alle nødvendige tekniske krav herunder drenering med pumpe synk for
innlekkasje og krav til ventilasjon jfr. Tek-lO. Kl. fl) Ventilasjonsanlegget må også ha kapasitet til
nødvendig brannventilasjon. Ventilasjonsanleggets utslippspunkt bør helst legges langs anleggets
Øvre side mot fv.44

9Alle kostnader refereres til flotte Prosjekt kolkulasjon inkl. grunnkostnader og prisstiging. eks kapitalisering
Premiss gitt avplanteknisk utvalg 20,11.12 er innordnet.
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6.5 Trafikale løsninger

6..i Fv.44 med tilhørende gang/sykkelveg og rundkjøringer

Planen medfører ingen endringer for fv.44, med unntak av en liten utvidelse av gangfelt over bruen
mot sentrum. Dette skyldes at det kreves mer rom for svingebevegelse for større kjøretøy fra
Gruset i retning sentrum. Det skilles i planen mellom fortau, gangveier og gang — sykkelveier «SS).
Gang/sykkelveg vil gå som i dag mellom parkeringshuset og fv. 44. Arealene mellom gang/sykkelveg
og kjørebane er opparbeidet med grøntanlegg. Dette blir berørt under bygging av parkeringshus og
må gjenskapes som et fullverdig grøntanlegg.

Følgende dimensjonering er lagt til grunn:

• Gatestandardforfv.44.og SOkm/t gir siktkrav på 45 m i kryss og SOm for rundkjøringer.

• Longsgående parkering skal dimensjoneres etter HbOI 7, med lengde pr P-plass på 6,5 m og

bredde 2,0 m og 0,5 m buffersone mot riksvegen.

• Gang/sykkelvegen er planlagt med 3 m bredde, tilsvarende dagens løsning.

• Senterlinjefv.44. er ny konstruert Byggelinje er satt til 12,5 mfra senterlinje.(Etter krav fra

Statens vegvesen)

6.5.2 Kollektiv og taxi

Parkeringsplassen skal utvides, og løsningene for buss og taxi er derfor vurdert på nytt. ønske om
større effektivitet, mindre forsinkelser for kollektivtrafikken og samlokalisering av buss og taxi er
premisser som ble lagt til grunn for arbeidet.

Følgende krav er lagt til grunn for kollektivterminalen/taxi:

Dimensjonering for fremtidig bussterminal er basert på dagens behov for oppstillingsplasser og

dimensjonerende lengde på 15,0 m pr buss.

Terminalen må romme min. 6 bussavganger samtidig.

• Det må være plass til min. 3 p-plasser for busser som ikke er i rute eller turistbusser på

området. Disse blir utformet som langsgående busslommer og dimensjoneres etter Hb232 sine

krav til lengde og bredde. Dvs, lengde pr buss er 20 m med 10 m tilleggsarealfor inn og

utkjøring, samlet lengde blir da 70 m for 3 busser. Bredde er satt til 3 m samt I m som buffer

mellom kjøreveg og oppstillingspkzss mht. bagasjehåndtering,

• Oppstillingsplassene for taxi bør være 3 m bred, videre må det tilrettelegges for minimum 2 HC

plasser, bredde 3,6 m.

Kjøreretning for buss er
foreslått endret
sammenlignet med dagens
situasjon, med kjøring til
terminalen fra nordre
rundkjøring og ut i den søndre
rundkjøringen. Samtidig
reguleres det inn forbud mot
gjennomkjøring av annen
trafikk enn kollektivtrafikken.

Å snu kjøreretning innebærer
at dagens venteværelse må

Figur 18 Viser ny oppstilling for busser
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saneres og flyttes som følge av krav til sikt i kryssområdet.

Ulike løsninger for oppstillings-strukturer er vurdert, men med utgangspunkt i arealets størrelse og
form anses lamelloppstilling som den mest arealeffektive i forhold til dimensjoneringsbehovet. Det
er gitt plass til 3 lamelloppstillingsplasser med henholdsvis 2 + 2 + 1 busser samt en busslomme
med plass til i buss. Terminalen vil da ha plass til 6 busser totalt basert på 15,0 m lengde. Med
utgangspunkt i dagens bussparkering, der største delen av bussene er mindre enn 15,0 m, vil det
kunne innebære at det er plass til mellom 7 - 8 busser på området samtidig med de nye løsningene.

Taxisentralen er regulert til off. kollektivtransport merket taxi. Plassen eies av Eigersund kommune.
Venterom passasjerer og pauserom er foreslått samlet til ett nytt bygg og kan benyttes både av
taxinæringen og av busselskap i tillegg til også å være venteværelse for reisende. Via dette bygget
er det planlagt å gå heis og trappenedgang parkeringsanleggets underetasje.

For busser som ikke er i rute som turistbusser/ busser til hotellet, er det tilrettelagt parkerings -

plasser for inn til 3 busser parallelt med P-plassen ut mot småbåthavnen /strandpromenaden.
Plassen er ikke ment for langvarig parkering for turistbusser eller andre busser, den typen
parkeringsordninger må det finnes løsning for andre steder.

I sør medfører endret
kjøreretning at
sporingsarealet ut på
fv.44 i retning sør,
utvides med et
overkjørbart areal for
buss som ikke er del av
kjørebane eller
gang/sykkelveg. Det er
viktig å gi dette en form
og en overflate som

Figur 19 Sporingskurv A Figur 20 Sporingskurve 8 ikke assosieres med
gang/sykkelveg men

som ivaretar rundkjøringens avgrensing, samtidig som det gir større kjøretøy mulighet til å komme
ut fra terminalområdet/rundkjøringen uten å berøre midtrabatt. Løsningen slik den er vist i
reguleringsplan er dimensjonert med tanke på 15,0 m lange busser.

Figurene 19 og 20 viser sporingskurve A og Bfor buss ut fra terminalen. Begge svingbevegelsene er
mulige, men sporingskurve 8 kan medføre kollisjon med skiltet på rabatten. Å utvide rabatten og
flytte skiltet sørover blir en del ov tiltaket. (if Møte med St. li den 15.01.13).

6.5.3 Interne veier, avkjerster og gangveier

Den interne adkomstvegen som går i ytterkant av området, mellom søndre og nordre rundkjøring,
er flyttet østover i planområdet, dette for å gi plass til hotellet. Det medfører at vegen frem mot
nordre rundkjøring også endres noe i forhold til dagens situasjon. Ny løsning er bl.a. vist i
illustrasjonsplan. Avkjørsel til Perrongen er noe justert pga. av disse endringene. Sporingskurve for
lastebil er ivaretatt med hensyn til adkomst til østre/øvre nivå ved Perrongen. Utover dette er det 2
avkjørsler til parkeringsplassen/anlegget. Hotellet får 2 adkomster fra felles kjøreveg i nord.

Gs-vegen langs fv.44 er litt justert, men dens overordnede funksjon er ivaretatt som et
gjennomgående gang- og sykkeltilbud. Kryssing av vei fremfor oppstilte busser ved kollektiv
området er gitt en logisk lede linje. Utvidet fortau skal her bygges som opphevet løsning. G-S veien
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må sikres med rekkverk forbi sørgående veihals over broen. Utover dette er det planlagt
fortausløsning og gangveier rundt parkeringsgarasjen. Fortauet skal lede gående fra
parkeringshuset til hotellet, promenaden/småbåthavnen eller til gang/sykkelvei langs fv.44 mot
sentrum. Det er planlagt 3 oppheva gangfelt mellom hotellet og parkeringsanlegget, dette for å
fremheve at kjøring skal skje på de myke trafikantenes premisser. Fartsgrensen langs denne interne
veien bør skiltes 30 km/t. Promenaden fortsetter inn på område for hotell og smelter der sammen
med et større uterom åpent for allmenheten. Fra dette åpne rommet forsetter gangveien videre til
områdene nord for hotellet.

Fra plan kt.3,5 i parkeringshuset dannes det åpninger for tilkomst til omliggende gangveisystem.

I parkeringshuset kan det ev legges opp til sykkeiparkering der bilplasser byttes med sykkel
parkering i en ((park and ride løsning» Løsningen må legges til plan 3,5 for å få tilkomst til det
omliggende gangveisystemet.

Følgende dimensjonering er lagt til grunn for veier:
• Gatestandard med fartsgrense 30 km/t, ÅDT 0 -4000 kjt/d og onde! tunge > 100 innebærer

vegbredde 6,5 m, og min. 2,5 mfortau bredde.

• Gangareal/promenade er dimensjonert med 4 m bredde.

• Gang sykkelveg, min br. 3,0 m

• Adkomster dimensjoneresjf. Hb139.

6.5.4 Fremtidige trafikkmerigder

Det antas at trafikken langs fv.44 vil ha en generell trafikkøkning løpet av de neste 5 årene med i

snitt 2% vekst pr. år. Tabellen under viser 5 års prognose for fv.44.

rElement Trafikk 2012 Trafikk 2017

Fv.44 12000 — 15000 kjt/t 13250 — 16550 kjtjD

Trafikkfra/ til Gruset.
Parkeringsgarasje med større kapasitet gir økt trafikkmengde fra i dag 140 biler til 340 plasser etter
alt. 2 “. Med omlag tilsvarende resonnement som i kap. 4.3.5:

Det forutsettes at 50% av parkerte biler er arbeidsreisende med en oppholdstid i snitt cci. 8 timer,
08.00 — 16.00 hver virkedag (160 biler). De resterende 50 % innen dette tidsintervallet er andre
besøkende med omløpstid på i snitt 3 biler per p-plass (480 biler). Etter kl. 16.00 antar vi at ca. 35 %
parkeringskapasitet er opptatt (110 biler). Dette utgjør en samlet mengde biler som parkererpå
Gruset tilsvarende 160+480+110 biler pr døgn, til sammen 750 biler per dag.

Det forutsettes at hotellet vil kunne generere en trafikkmengde som tilsvarer 0,6 biler pr rom og 0,5
biler pr ansatt. Dette antallet er inkludert i parkeringsestimatet for parkeringshuset.

I tillegg kommer busser og taxi til hotellet samt varetransport. Bussiaster med gjester dedikert
hotellet vil variere i intervall. Erfaring fra hotell av tilsv. størrelse antydes i snitt 1 - 2 busser pr døgn.
Vareleveranser 1-2 biler pr døgn. Taxi til hotellet vil kunne variere fra dag til dag og vil være
sesongavhengig. Vi forutsetter i snitt 5—10 biler per døgn. 12

“Situasjonsplan se ved/egg nr. 3
12 Erfaringsdata fra Stord hotell
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Trafikksituasjonen for buss og taxi antar vi vil tilsvare dagens situasjon. Det vil si et uendret
rutetilbud. Det som vil endres som følge av planforslaget er selve oppstillingsmåten for buss og taxi
og kjøreretning via Gruset. Denne blir snudd, se kapittel nedenfor.

Samlet gir dette en økning i antall biler til og fra området i forhold til dagens situasjon med ca. 415
biler pr døgn.

Tabell 2 Antatt samlet trafikkmenyde ÅDT/2012

Elementer Fremtidig antall plasser mm.2017 Antatt trafikk pr døgn i 2012.
Parkeringspiassen 340 700 - 800
Varelev. ,taxi, busser til Hotell 8- 15
Busstasjonen 7 oppst.pl. ÷ parke ring til 3 busser 130- 140
Toxi 12 oppst.pl. og 15 biler, 10—20 150— 300

turer pr bil.
Perrongen Butikkiokaler 180 - 230

Sum 1170-1490

Illustrasjonen viser kjøreretninger for de ulike
trafikantgruppene til og fra Gruset.

Busser og annen større nyttetrafikk kjører inn i
nordre rundkjøring og ut i søndre. All annen trafikk
kjører inn og ut i nordre rundkjøring,

Kjøremønster til parkeringshuset bør organiseres
slik at all inn- og utkjøring til og fra
parkeringsanlegget går langs den samme innkjørsel.
Trafikk til og fra de to nederste etg går via en av
rampene. Trafikk til og fra topp etg går fra rampe
nr. 2, begge fra samme side og inn og ut samme
avkjørsel. I denne avkjørselen er det også foreslått
anlagt en rundkjøring. Dette er for personbiler med
behov for å snu for så å kjøre ut igjen i nordre
rundkjøring mot fv.44.

6.6 Senterområde med båthavn

Senterområdet 5 legges ut som hovedformål i tråd
med kommuneplanens intensjon, men det skal ikke
bebygges. Til området legges småbåthavnen.
Flytebryggenes plassering er beholdt tilnærmet lik
dagens situasjon. Det er også lagt inn mulighet for 3
båtplass ved grense i nordre ende av hotellbygning.

Bryggefront er forutsett lagt på kt. 1,5—1,6. Dette letter tilkomst til båtbryggene. Feste for
bryggene fastsettes ikke i reguleringsplan, dette tilpasses etter behov, men det settes krav til
utforming og sikkerhet ved konstruksjonene. Det forutsettes at det stilles parkeringsplasser for min
30% av båtplassene til en hver tid.

Småbåthavnen legges til området midlertidig.

6.5.5 Fremtidige kjeremønster

4-

Figur 21 Rød pil: Personbiler. Blå p11; busser og større
lastebiler/ renovasjan mv.
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7. KONSEKVENSUTREDNING

7.1 Innledning

Temaer som konsekvensvurderes er medtatt i planprogrammet og summeres opp i tiltak slik de
fremkommer under kap.7. Tiltakets utforming kan i noen tilfelle være en kompensasjon for å
oppveie eller motvirke skadelige virkninger ved tiltaket, samlet eller ved enkelt element, sett i
forhold til natur og miljø, eventuelt samfunn. Jfr. Pbl. § 4. og forskrift om KU. Konsekvenser av
tiltak målt mot alternative løsninger vurderes under kap. 7. som alternative løsning bl.a i forhold til
kostnader. Valgt løsning vurderes så i hh.t pbl § 4. Under det enkelte avsnitt er eventuelle
kompenserende eller avbøtende tiltak anført i den grad de anses nødvendige.

Vi har benyttet en tredelt skala for vurdering av konsekvens i forhold til alternativ 0 (nåværende situasjon):

• Positiv konsekvens (+)
• Ingen konsekvens (0)
• Negativ konsekvens (-)

7.2 Vurderingstema - oversikt.

I konsekvensvurderinger er utredningen delt inn i natur/miljø-tema og samfunnstema.

Natur- og miljøtema

1. Forurensing luft vann grunn

2. Biologisk mangfold

3. Vassdragsforvaltning (flom) og strømningsforhold i fjordsystemet

4. Bruksrettigheter

5. Kulturminner

6. Landskap og byarkitektur

Samfunnstema

1. Senterstruktur

2. Grunnforhold - fundamentering

3. Estetikk og byggeskikk

4. Vannforsyning, avløpsforhold

5. Trafikkforhold

6. Støy
7. Strandsone

8. Barn og unge/oppholdsareal

9. Universell utforming

10. Enøk/energiløsninger

11. Økonomiske konsekvenser/utbyggingsavtale, jfr. Pbl. 17

12. Rekkefølge for utbygging

13. ROS (sikkerhet og beredskap)

14. Midlertidig adkomst og parkering
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7.3 Forurensning (luft, vann, grunn)

Innledning

Som del av bysentrum, parkeringsplass, taxi- og bussterminal og trafikkert hovedinnfartsvei, er

området pr. i dag utsatt for noe luftforurensning fra biltrafikk. Området er også noe influert av

forurensing fra båttrafikk, men dette er stort sett bare mindre fartøy. (nærhet til båthavn). Utover

dette er det registrert noe forurensning i grunnen som stort sett stammer fra tidligere

fajanseindustri i området. Videre er det i følge registreringer noe veistøy.

Forurensing igrunnen

Når det gjelder forurensning av grunn, er det gjennomført grunnundersøkelser i mars 2012 av

Hardanger Miljøsenter.13Det er gjort til sammen 6 undersøkelser i to hull ved Gruset. Dybde 3 m.

Det er av Hardanger Miljøsenter gjort følgende vurdering og konklusjon:

En prøvetaking av massene ved Gruset, Eigersund har blitt gjort, og det har blitt påvist
forurensning av sink, kobber, og bly tilsvarende tilstandsklasse 3, samt en prøve av seks
som er forurenset av PAH forbindelser tilsvarende tilstandsklasse 3.
Tatt i betraktning av at forurensningen er innenfor klasse 3, og at det ikke vil kunne forekomme
noen vesentlig avdamping av miljøfarlige stoffer ifra massene, er det ikke noen grunn til å ta
forhåndsregler ved utgraving av det aktuelle området. Det er heller ikke nødvendig med
spesielle tiltak knyttet tilforurensningen under selve oppføringen av bygninger på den klargjorte
tomten.
Massene som blir gravd ut blir klassifisert som lett forurensede, og kan ikke håndteres
fritt. Massene har etter analyser og ristetest blitt funnet å kunne klassifiseres som inerte,
og kan dermed deponeres på avfallsmottak i klasse 3. Massene kan ikke deponeres på
uforurenset grunn, til tross for at utlekkingspotensialet ifra massene synes å være lavt.

Vår vurdering: Etter samtale med biolog Joar Øygard ved Hardanger Miljøsenter presiseres det at
forurensningsgraden er så lav at det fullt ut er forsvarlig å benytte massene som
konstruksjonsmasser eller til bakkeplanering om massene ellers er egnet til dette, men forutsetter
godkjennelse fra forurensningsmyndigheten basert på kompenserende tiltak som skilleduk osv.

Annen forurensing

I 2005 ble det av Multiconsultt4etter oppdrag fra Eigersund kommune gjort undersøkelser av
bunnsedimentet i fjordsystemet utenfor planområdet. Prøvene viser høye verdier av tungmetaller
samt P0, TBT og PAR Resultatene varierte noe innbyrdes, I dypere lag av sedimentet var
forurensingen betydelig mindre.

Det er ellers ikke innenfor planområdet planlagt virksomheter som kan medføre forurensing av luft
eller vann. Byggevirksomheten, samt økt trafikk i området, kan likevel føre til noe luftforurensning
av området. Forurensning her som følge av økt trafikk vurderes imidlertid som ubetydelig.
Parkeringskjeller planlegges bygd som tette anlegg. Håndtering av evt. søl av olje/drivstoff på
parkeringsplassen el. fra parkeringskjeller må løses med egne ledningssystem uten avrenning til
natur.

13
Rapport om forurensing igrunnen fra Hardanger Miljøsenter er ved)agt nr. 7

14
Prøveresulto ter vedlagt vedlegg nr. 6

34

 

Side 138 av 1003



Konsekvenser av planen når det gjelder forurensning av grunn og sjøarealer, som følge av omrøring
av gamle fyllmasser/sedimentære masser er ikke å anse som vesentlig all den tid det ikke skal fylles
i sjøområdet. Likevel anbefales montering av silskjørt rundt anleggsområdene under peling.

Jfr. forøvrig forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 2 (TEK10).

Konsekvens
Konsekvenser for luftforurensning: Ubetydelig — liten negativ konsekvens.
Konsekvenser for forurensning i grunn: Ubetydelig — liten negativ konsekvens.
Konsekvenser forurensning til sjø: Ubetydelig utlekkingspotensiale — liten negativ konsekvens.
Konsekvenser for støyforurensning: Betydelig — stor negativ konsekvens.

Som avbøtende tiltak foreslås:
1. Det monteres silskjørt sjø utenfor anleggsområdet i forbindelse med peling for byggetomt for

hotell og promenade/brygge.
2. Deponering av masser fra parkeringsgarasje skal godkjennes særskilt.
3. Støyforurensning vurderes mot tekniske krav i flg. forskrift T 1442/ TEK-lø etter

bestemmelsene.

7.4 Biologisk mangfold

Innledning
Landområdet for tiltak består av utfylte masser og har ingen interesse med hensyn til biologisk
mangfold. Bruk av arealet kan derimot spare inngrep i andre mer verdifulle arealer.

Problemstillinger til biologisk mangfold er kun knyttet til sjø og marin biologi.
Planprogrammet forutsetter at vurdering av verdi og eventuelle verneinteresser for sjøområdene
gjøres ut fra kjent kunnskap iforbindelse med planarbeidet med påfølgende høringsprosess, og at
det ikke vil være nødvendig med nye marinbiologiske undersøkelser i området.

Kartlagte forhold - biologisk mangfold

Andefugler (toppand)
Ifølge www.naturbase.no er indre del av Vågen
(m.a. sjøarealet utenfor Gruset) registrert som
rasteområde for toppand.15 Registreringen er
fra 1992, og er vektet til 3 (se kart nedenfor).
Toppand er ikke rødlisteart, og heller ikke nevnt
som sårbar art i foreliggende kartlegging fra
2003.16 Basert på artens utbredelse, og

vurdering av tiltakets omfang, antas det at

planlagt inngrep i sjøarealet her ikke medfører

noen konsekvenser for utbredelsen av arten.

Konsekvenser andefugler: Liten eller ingen
negativ konsekvens.

‘ Område BA0001s932 - Forgreining 0v Svanovågen (DirNot).
‘Funnstotus og ropportmalfor Rogolands ropportområde’ på nettsiden http://ortsobservasjoner.no (LC= ikke

rødlisteortet).

An •cnIsjI. jrnkIit.1 V.klfrq &6d r[.l..(nd.qori SIeJvaIitet

Top pand IaGeOmIGdA P1v14 GI 011992

Figur 22 Toppandbestond Opplysningerfro
www.noturbose.no
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Marinbiologi

Arealet på Gruset — inkludert sjøarealene - består
av utfylte masser Eventuelle utfyllinger i
forbindelse med utbygging av parkeringsplass på
Gruset.

Ambio AS ved biolog Ulla Ledje er blitt engasjert i
vurdering av konsekvenser for anadrome arter
laks og sjøaure som følge av tiltaket. Vurderingen
er gjengitt nedenfor.

Innledning

Det foreligger planer for bygging av et nytt hotell
på Gruset i Egersund. Hotellet er tenkt delvis
bygd på pæler i Eideåna. Det skal ikke fylles ut i
forhold til dagens strandlinje. Hotellet skal stå på
en kaikonstruksjon fordelt på to plater. Fig. 21
ovenfor viser hotellets plassering. Den ene av disse
vil være landfast på to kanter, mens den andre vil bli utformet som en holme. Det hele skal holdes
opp ved hjelp av ca. 70 pæler med en diameter på ca. 80 cm. Ny kaifront blir lagt inn under bygget
med en liten kanal for bedre vannsirkulasjon.
Den aktuelle hotelltomten ligger på sørsiden av Eideåna i Egersund sentrum (fig. i og 2). Eideåna
utgjør den nederste greinen av Hellelandsvassdraget, og er den viktigste oppvandringsveien for laks
og sjøaure som gyter lenger opp i vassdraget. Eideåna kommer fra Slettabøvatnet. Fra denne
innsjøen deler seg utløpet i to greiner, Eideåna og Lundeåna, som renner sammen igjen nedstrøms
Gruset. Lundeåna er grunn, og har mindre vannføring enn Eideåna. Hotelltomten ligger nedstrøms
kote 0, dvs, i brakkvannssonen.

Referanser:
Einan, 5. D. Lura H. & Ledje, U. P. 2010. Hellelandsvassdraget i Eigersund kommune —status for
anadromfiskAmbio Miljørådgivning, rapport nr.: 25116-1.
Hammor, L., Andresson, 5. & Rosenberg, R. (2008). MIIjdmdssig optimering ovfundomentfår
hovsbaserad vindkraft. Vindval, Naturvårdsverket, rapport 5828.

Status for anadrom fisk.

Hellelandsvassdraget har idag en bestand av både sjøaure og innlandsaure. I tillegg går det opp noe
laks i vassdraget. Fiskeundersøkelser gjort i 2009 viser gode tettheter av laks- og aureunger i
Eideåna ved Odden og Hestavad bru. dvs, på stasjoner som ligger oppstrøms kote 10 (Elnan m.fl.
2010).
Området nedstrøms kote 0 har ingen verdi som oppvekstområde for laks eller sjøaure på grunn av
for stor saltvannspåvirkning. Av samme årsak er det heller ikke egnet som gyteområder. Området
har dermed framfor alt funksjon som oppvandringsområde, og tilstrekkelig vannføring/ vanndybde i
oppvandringsperioden vil derfor ha størst betydning for å opprettholde produksjonen i vassdraget.

Virkning ved anleggsfasen
Etablering av pælene vil medføre støy. Pælene kan stabiliseres enten ved å bli “hamret” ned (mest
brukt i bløt substrat) eller ved at det blir boret hull (mest brukt i hardere substrat). Styrken på
støyen som produseres er avhengig av bunnstruktur, hammerens/borets effekt, og diameteren til

‘7Jf. kart fro NGU — se under tema grunnforhold viser elles til gjennomført miljøundersøkelse

Figur 23 Hotellets plassering ifjordsystemet
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pelen (stor diameter gir lavest frekvens). Avhengig av bunnsubstratet vil dette kunne produsere
høye støynivåer.
Oppvirvling av sedimenter (mudder og finkornet sand) kan oppstå ved arbeid i elva, særlig dersom
det er aktuelt med boring for stabilisering av pælene.
Unnvikelsesreaksjoner hos fisk vil kunne finne sted ved partikkelkonsentrasjoner over 3 mgJl og
skadelige effekter kan nåes over 100 mg/l (Hammar m.fl. 2008).
Anleggsarheid i perioder med utvandring av smolt og oppvandring av gytefisk kan være negativt.

Konsekvens ved anleggsfasen:

De høye lydnivåene under nedslåing av pæler kan medføre bort skremming og fysiske skader på
organismer i nærheten. Hvor fort lyden avtar, er avhengig av bunnsubstratet og dybden. Aktiviteter
i området med hardt substrat og grunne dybder gir større påvirkningsområde.

Konsekvenser i anleggsfasen: Betydelig negativ konsekvens.

Avbøtende tiltak

Anleggsarbeidet bør ikke gjennomføres i den viktigste oppvandringsperioden for laks og sjØaure
Uuni/iuli-oktober). For ikke heller å påvirke smoltutgangen er det beste tidspunktet for arbeidet på
våren før utløpet av april måned. Vilkår fastsettes i reguleringsbestemmelsene.

Virkninger ved driftsfasen

Hotellet vil bli etablert i en innbuktning i elveløpet, og vil ikke medføre noen innsnevringer i selve
hovedløpet. Tiltaket vil ikke medføre noen hindring for oppvandring av anadrom fisk. Det kan
tenkes at fisken vil søke til områdene under hotellet for skjul, men det sterke
oppvandringsinstinktet vil føre til at fisken vandrer videre ved rette forhold.

Konsekvens ved driftsfasen

I driftsfosen vurderes ikke tiltaket å påvirke forholdene for anadrom fisk.
Konsekvenser i driftsfasen: Ubetydelig — liten negativ konsekvens.

7.5 Vassdragsforvaltning/flom

Innledning

Temaet omfatter forvaltning av sjøareal,
elver og bekker med tilhørende strandsone.
Planen berører nordre del av utløpet av
Lundeåna, og arealet ligger ca 350 m fra
utløpet til Eieåna. Elvene utgjør 2 armer av
Hellelandsvassdraget, som har et nedbørsfelt
på 243,3 km2 (fra 0-9bOmoh). Ovenfor
liggende partier av vassdraget er regulert
gjennom kraftutbygging.

Forhold som må vurderes i KU er:

• Ev. flomfare og elvestrømminger som
følge avfiom

• Avløpstekniske forhold knyttet til
flomfare
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• Bruksrettigheter knyttet til vassdraget

• Offen tilge/allmenne bruksin teresser

Flomsituasjon-fiomfare

NVE har utarbeidet flomsonekart for Hellelandsvassdraget, og i rapporten Flomsonekart —

delprosjekt Egersund er det utarbeidet prognoser for 10-års /50-års og 200-årsflom. Rapporten og
tilhørende kartmateriale utgjør et grunnlag for konsekvensvurderingen.
Fra NyE’8 legges også til grunn vurderinger av hvorvidt en ev. kaiflate som hotellet kan bygges på
med sine ca. 80 søyler med d=80 cm kan påvirke strømningsforholdene til begge vassdragene.

NVE v/ Svein Arne Jerstad svarer følgende:
Vi har vurdert om tiltaket vil ha noen effekt iforhold tilforholdene ide 2 vassdragene vi tidligere har

gjennomførtflornberegningerfor. Tiltaket! konstruksjonen er ikke lagt inn i modellen og det er ikke

gjennomført beregninger. Vi vurderer det slik at

det ikke er behov for å kunne si at tiltaket ikke påvirkerflomforholdene i Eieåna og Lundeåna.

Forholdet til strømninger ifjordsystemet har vi ikke forutsetninger eller mulighet for å ta noen stilling til.

Så langt NyE.

Som flomsonekartet viser, ligger planområdet utenfor område for potensiell flomfare fra

vassdraget og dermed uten vesentlig innvirkning fra vassdragene.

Det er imidlertid fare for springflo under spesielle værsituasjoner. Flomsonekart for 10- 50- og 100-
års flom varsler ingen risiko for Gruset, men ved antatt 200 års flom vil området være utsatt for
springflo. Arealet ved Gruset inngår i områder som ligger mindre enn 2,5 m høyere enn
flomsonen, og ligger derfor i sone med fare for vann i kjeller. Reguleringspianen må derfor ta
hensyn til at arealer under 3,0 moh. kan bli oversvømt ved flom. For byggverk i flomutsatt område
(også stormflo) skal sikkerhetsklasse for flom fastsettes. (TEK10-7-2). Parkeringshuset vil ha
Sikkerhetsklasse Fl — liten konsekvens (lite personopphold)
Det antas at hotellet vil ha sikkerhetsklasse F2, dvs, at evt. oversvømmelse vil ha middels
konsekvens for samfunnet. Det kan ev. vurderes om sikkerhetsklasse F2 også bør gjelde
parkeringskjeller under hotellet. Hotellbygget må tilpasses flomsituasjonen både når det gjelder
byggeteknikk og funksjonalitet innad i bygget.
Underetasje på kote 1,5 vil ligge innenfor det flomutsatte området / nivået, og må ha begrenset
bruk. Det må sikres at tekniske rom, heismaskinrom osv, holdes utenfor denne sonen, og at
eventuell oversvømmelse av underetasjen ikke påvirker hotellets funksjoner i vesentlig grad.

Fram tidig havnivåstigning

Ifølge flomsonekartet vil framtidig vannstand i Vågen om 100 år være 0,97m over nåværende nivå,
som følge av forventede klimaendringer. Antatt nivå for springflo vil være 2,5 m i forhold til dagens
nivå. Dette er forhold som er tatt hensyn til i vedtatt kommuneplan for Eigersund, jfr.
bestemmelsene § 1.9 der laveste byggehøyde for rom med varig opphold er satt til >/= 3 m.

Bølgehøyder

Det skal i vurderingen av flomsituasjonen også tas hensyn til mulige bølger i forbindelse med

ekstremvær. Det antas imidlertid at bølgehøyde ikke utgjør særlige utfordringer for den indre

havna i Egersund.

uttalelse fra NVE vedlagt vedlegg nr. 8
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Konsekvenser generelt
Samfunnsmessige konsekvenser av plassering av hotell er små i forhold til flomsituasjonen,
ettersom det ikke innehar funksjoner som kan ha betydning for samfunnsberedskapen.
Konsekvenser av flom for hotellet og dets beboere / gjester vil være tilstede. Faremomentet
gjelder kun 200 års flom, men det forutsettes likevel at risikoreduserende tiltak bør gjennomføres.

Konsekvenser for flomfare/stormflo): Betydelig — middels stor negativ konsekvens.

Som avbøtende tiltak foreslås:

1. Det må sikres at tilkomstveier er farbare under flom.
2. Bygning med tilhørende installasjoner skal konstrueres, dimensjoneres og formes slik at den

tåler oversvømmelse i underetasje.
3. Alle installasjoner som ikke tåler vann, må bygges i flomsikker høyde.
4. Avløp: For å unngå flomskade må dreneringen til bygget ligge slik at avløpet også fungerer

under flom.

Konsekvenser hotell
Fundamentering av parkeringshus er vurdert i forhold til flomsituasjonen. Parkeringshus planlegges
ut fra at nominell årlig sannsynlighet for stormflo er under 1/20. Dvs, at utbygging må tilpasses 20-
års flom. Utendørs veg og parkeringsareal vil også være utsatt for flom (stormflo). Alle rom for varig
opphold skal legges på nivå over kote 3,0.

Konsekvenser parkeringshus
Det må påregnes springflo i området for parkeringshus og parkeringsplass, med mulig
oversvømmelse av parkeringsarealer, men det settes i planen ingen krav til risikoreduserende tiltak.
Derimot settes det krav i plan om at alle innkjørsler og innganger samt andre lysåpninger i vegger
eller konstruksjoner skal ligge over kote 3,0.

Flomfare blir også tatt med som risikomoment ROS-analyse. Jfr. Kap 7.21.

7.6 Bruksrettigheter

Det er ikke registrert spesielle rettigheter til bruk av sjøområdene andre enn de formaliserte.
(rettigheter til plass i båthavn etz.)

7.7 Kulturminner

Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet. Området er utfylt areal fra den industrielle
perioden og senere. Egersund Fajansefabrikk ble grunnlagt i 1847 (først under navnet Egersunds
Potteri)’9.Fabrikken hadde sine lokaler langs Lundeåna, og brukte Gruset som fyllplass. Egersund
jernbanestasjon var fra 1878 til 1944 lokalisert sør for Lundeåna, og jernbanelinjen passerte da
Gruset. Det meste av utfylte masser stammer derfor fra ca. 1850 eller senere. Arealet har inntil
nylig blitt utsatt for gravearbeider i forbindelse med veg og parkeringsanlegg, og det forventes ikke
at det forefinnes kulturminner innen området. Kulturminner i sjø er imidlertid ikke kartlagt. Fra
fylkesrådmannens side er det pekt på viktigheten av Gruset som byrom og landskapsrom. Videre
pekes det på middelalderbyen Egersund der deler av sentrum er regulert til bevaring med høy
nasjonal verneverdi. Det pekes også på kirkens plass i bybildet og indirekte at nærføring mot
sentrum kan by på utfordringer i forhold til et moderne hotell sine behov. Tilpasning til det
historiske Egersund sies det mer om i vedlagt utredning om byarkitekturens føringer og innvirkning
på hotellets form og plassering.

19 Dalane Folkemuseums nettside
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Vårt mandat som planleggere er i tråd med fylkesrådmannens skjønn å sørge for at denne etiske
distansen til det kulturhistorisk Egersund opprettholdes samtidig som de kulturhistoriske føringene
for nye bygninger og byrom blir ivaretatt innenfor et felles men noe utvidet byrom. Så ser vi det
som vesentlig verdifullt å kombinere helt nødvendige byfunksjoner som kollektivplass og parkering
med opphold og byrom for mennesker og at siktaksene ivaretas ved Gruset.

Det fastsettes planbestemmelsene at dersom det under arbeidet med realisering av planene
avdekkes verneverdige kulturminner, skal arbeidet stanses, og tiltakshaver straks ta kontakt med
kulturminnemyndighetene.

Konsekvenser
Planen medfører etter vår vurdering ingen konsekvenser for kulturrninner, med mindre det kan
påvises verneverdige funn i sjø innenfor planområdet, men så lenge det ikke fylles i sjø bør også
denne siden være avklart.

Konsekvenser for kulturminne: Ubetydelig — liten negativ konsekvens.

7.8 Landskap og byarkitektur

Innledning
Tema landskap og byarkitektur omhandler naturgitte og menneskeskapte forhold i våre fysiske
omgivelser, I planprogrammet er følgende tema ansett som viktige for konsekvensutredningen:

Landskap:
• Viktige landskapstrekk
• Retninger i landskapet
• Kontraster
• Skala (Se byarkitektur)

Byarkitektur:
• Arkitektur i relasjon til byens kulturhistorie
• Skala
• Materialbruk fasader
• Siktlinjer
• Hensyn til omgivelsene

Som grunnlag for konsekvensvurderingen er det utarbeidet en landskapsarialyse for Egersund som
beskriver landskapet i Egersund, med fokus på viktige landskapstrekk og karakteristika i
bylandskapet. Landskapsanalysen er med å gi premisser for hvordan byronimet skal utvikles og
hotell utformes/lokaliseres. Og det settes begrensinger og gis retningslinjer for prosjektet. Se også
kap. 5.4 og 5.5 ovenfor.

Metode: Utarbeiding av terrengmodell 3D og perspektivskisser er viktige metoder i dette arbeidet.

Tiltakets omfang for landskapsbildet/ byrommet

Hotellbygget planlegges med et areal ca. 10 000 m2BRA.

Som følge av siktkrav og hensyn til andre lokasjoner inne planområdet plasseres hotellet i nordre
kant av plassen Gruset inn mot Perrongen og berører ikke den del av bylandskapet som rommer
den gamle bebyggelsen i sentrum. Lokaliseringen av hotellet i strandkanten langs Vågen utfordrer
likevel viktige linjer i landskapet, og landskapets karakter i forhold til skala.
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Det er i forbindelse med prosjektet utarbeidet digital terrengmodell, der hotellbygget som
bygningsform er lagt inn. Utarbeidet terrengmodell viser hvordan bygningsmassen med sin valgte
form og volum fremtrer i landskapet, sett fra ulike kanter. Ut fra terrengmodellen gjøres det i
prosessen vurderinger av hvordan tiltaket (med ulike utbyggingsalternativer) vil påvirke landskapets
karakter.
Siktlinjen fra Jernbanebrua mot kirken og ut Vågen tangerer tomten for hotellet men ikke hotellet,
her er det god nok avstand til at hele kirken ligger utenfor synsaksen fra jernbanebroen. Se

Il ustrasjon20.
Siktlinjen fra rundkjøringen og ut Vågen mot Lindøy vil ikke bli berørt av hotellbygget. Viser til

vedlagt illustrasjon for dette.2t Videre vises til landskapsanalyse avsnitt Omfang for landskap.

Vurdering / konsekvenser for landskapet

Som det fremkommer av landskapsanalysen gir ikke landskapsrommet i seg selv føringer for

bygningers form og struktur, derimot spiller enkelt elementer i landskapet som eksempelvis fjorden

en viss rolle på nye elementers retninger.

Byarkitektur

I forhold til byarkitektur og de kulturhistoriske føringene dette gir for bygninger og anlegg ved
Gruset er dette nærmere omtalt under kap. 5.5 ovenfor samt i konseptskisse for hotell og byrom
ved Gruset.22

Vurderingene konkluderer med følgende:

1. Offentlige og sosiale arenaer har vokst frem som en del av byens utvikling. Dette må videreføres med nye
uterom og promenader inn ‘vår tids bebyggelse.

2. Nyere bygningers volum og skala må ikke sprenge den målestokk som preger byens samlede bebyggelse.
Likevel må det være slik at visse typer bygg ikles den monumentalitet og skala som bygningen fortjener
og som er riktig i den sammenheng det funksjanelt og arkitektanisk står i. Det må legges vekt på at
Egersund også skal preges av vår tids arkitektur men uten å skjule sitt opphav og kulturhistoriske on.,.

3. Moterialbruk må avspeile byens bygningskulturhistoriske sammenheng men settes inn i en moderne tid.
Jfr. kommuneplanbest. 2.2-3dje ledd.

4. Byen har en kvadratisk gatestruktur i nyere tids bykjerne men også et gatemønster innrettet etter eldre
tids myldrestruktur. Bygninger ifront er i hovedsak orientert mot fjord og våg enten langsgående eller i
lamellstruktur. Selv om dette ikke karakteriserer bebyggelsen nord for Lundeåna i samme grad, er likevel
sjøhusstilen med lameller mot våg typisk for Egersunds bygningstypologi. Denne byggemåten bryter ned
volumer samtidig som det gir en fleksibel innordning og luft og gløtt mellom bygningene.

5. Bygninger på og ved Gruset må underordne seg de omtalte siktlinjerA og 8,

Konsekvenser
Dersom de vurderinger som er utført som referert ovenfor, legges til grunn også for nye tiltak i

byrommet Gruset vil dette ikke ha negative konsekvenser for landskap og byarkitektur.

Konsekvenser for sa mfunnet: Over middels positiv konsekvens

20 Illustrasjon som viser siktokse fra jernbonebroen ved/egg nr. 2 og 4
“Illustrasjon siktakse «rundingen» - Lindøy, vedlegg nr. 2 og 4
22 Konseptskisse hotell og byrom ved Gruset ved/egg nr. 2
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7.9 Senterstruktur

Gruset med sitt innhold som kollektivplass, parkering og hotell ligger slik sett i umiddelbar nærhet
til sentrum. Det er i planprosessen gjort en analyse av bygningstypologi /skala, byutvikling med
angivelse av historiske utviklingsretninger. Analysen danner grunnlag for forståelse av viktige
bystrukturer og gir retninger for videre utvikling av Gruset.

Planens omfang i forhold til senterstruktur

Kommunen har en målsetting at all publikumsrettet næring som forretning, offentlig eller privat
tjenesteyting osv, bør være lokalisert i eller ved sentrum. Store arbeidsplassintensive virksomheter
som kontor, bør også være lokalisert i sentrum. Det er også i kommuneplan foreslått en fortetting
av området nord for sentrum slik at Egersund sentrum og ‘Stasjonsbyen ved Eie kan vokse sammen
(jf. skisse fra k.plan). Jfr, kap. 5.3. Dette planforslaget vil medvirke til slik fortetting.

Hotelltomten vil få en høy arealutnyttelse. Plassering av hotellet på Gruset vil likevel utgjøre en
viktig etablering som styrker sentrum. Planen medfører fortetting på Gruset, som er et viktig
utviklingstrekk for en utvidet forståelse av sentrum med utvidet struktur, men uten å påvirke
negativt selve sentrumskjernen med hensyn til handel / service, trafikk og ferdsel. Det vil heller ikke
påvirke eller etter vår mening virke truende på den eldre verneverdige bebyggelse i selve sentrum
eller bli en konkurrerende monumental autoritet vis à vis kirken.

Konsekvenser
Planen vil ha positiv konsekvens i forhold til senterstruktur, ved at vedtatte utviklingsretninger for
sentrum blir fulgt.

Konsekvenser for samfunnet: Over middels positiv konsekvens

7.10 Grunnforhold - fundamentering

Innledning
I flg. ny geologisk undersøkelse fra mars 2012 stadfestes tidligere funn når det gjelder dybde og
massesammensetting, Jfr. Kap. 6.3.2 ovenfor. Konklusjonen er at det av tekniske og økonomiske
grunner ikke bør forankres et kjellernivå i pelsystemet under hotellets hovedplan på kote 3.

Planens omfang i forhold til stabilitet.

Det skal ikke fylles i dette området. Det bygges en ordinær kaikonstruksjon på ca 70—80 peler,
deretter bygges hotellet på denne flaten. Prinsippet er ordinært i byggeteknisk forstand. For
parkeringskjeller må det spuntes i tillegg til peling for å hindre inntrenging av vann. Massene under
parkeringskjeller er ikke stabile, det må påregnes noe oppdrift/flyt-tendens. Underetasje må sikres
teknisk løsning for drenasje. Bryggekant under promenade må peles og forankres. Alle
fyllingskanter mot sjø som ved tiltaket skjules av nye konstruksjoner må sikres mot sig/erosjon.

Konsekvenser

Forutsatt tilrådd løsning har tiltaket ikke negative konsekvenser.

Konsekvenser for samfunnet: Over middels positiv konsekvens
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7.11 Estetikk og byggeskikk

Innledning
Husbanken23beskriver byggeskikk som “en kvalitet ved de bygde omgivelser der forholdet til fysisk
og sosialt livsmiljø, energi og ressursbruk, universell utforming og estetikk inngår en stedlig
helhet.”
Estetisk kvalitet knytter seg både til historie, naturgrunnlag og menneskers bruk og opplevelse av
omgivelser. Hensyn til estetikk i plan og bygningsloven er særlig knyttet til visuelle kvaliteter i
byggverk og fysiske omgivelser. ‘Arkitektonisk kvalitet’ omhandler både tekniske, funksjonelle og
visuelle aspekter.24
Krav til estetiske hensyn er fastlagt i plan- og bygningslovens forn,ålsparagraf. I Kommuneplan for
Eigersund (2011-2022) er det i forskriftene lagt premisser for estetikk når det gjelder inngrep i
grønnstruktur (4 a). Det er ellers ikke lagt føringer for hvordan estetikk skal ivaretas i
plan prosesser.

Hensyn til estetikk i plan- og byggeprosesser kan inndeles i følgende tematikk:
• Overordnede landskapshensyn
• Bevaring av natur- og kulturlandskap
• Stedlig byggeskikk

Tema estetikk og byggeskikk berører dermed flere forhold som omhandles som egne KU-tema, for
eksempel Landskap og Senterstruktur i tillegg til byarkitektur.l forbindelse med planarbeidet er det
gjort analyser av bygningstypologi I skala, byutvikling og landskapstilpasning med angivelse av
historiske utviklingsretninger. Analysen som danner grunnlag for forståelse av viktige bystrukturer,
vil også gi retninger for videre utvikling både innen det aktuelle planområdet og i tilliggende
områder.

Tiltakets omfang i forhold til estetikk og byggeskikk

Tiltaket omfatter:
• Hotellbygg
• Parkeringsbygg
• Anlegg for kollektivtransport/buss og taxiterminal
• Veier og andre samferdselstiltak
• Senterformål (småbåthavn)

En viktig utfordring i planarbeidet med Gruset har vært tilpasning av hotellbygget til byens
landskap, bygningsstruktur og skala. Tomten er ikke en del av den tradisjonelle trehusbyen, men
utgjør et eget byrom. Hotelibygget vil bli markant i bybildet langs byens innfartsvei, og bygget vil
influere på byens karakter. God kvalitet i arkitektur og byggeskikk vil være avgjørende for om
bygget blir et positivt element i bybildet. Utforming av parkeringsbygget vil også ha betydning for
Gruset som et godt landskapsrom.

Følgende faktorer vil være viktige for estetikken i området:
• Arkitektonisk uttrykk /fasader
• Bevaring av siktlinjer

• Bygningsoppdeling/ høyder
• Opparbeiding av uteareal

13http://www.husbonken.rio/bypgeskikk/oktuelle-llnker/bepren/
24 BE’S rundskriv ørn estetikk
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Utforming av parkeringsbygget vil også ha betydning for Gruset som lanclskapsrom. I PTU

sakl73/12 den 20.11.12 ble bestemt av planteknisk utvalg at parkeringsgarasjen skulle fremstilles i

to alternativ, der alt. i utgjør eks. alternativ, med topp garasjedekke lagt til kt+3,5. I tillegg skal det

fremstilles et alt. 2 der parkeringsgarasjen løftes og toppdekket legges til kt.÷6,2, Dette betyr at

bygget løftes 2 til 3 m over nåværende terreng.

Vurdering / konsekvenserfor estetikk og byggeskikk

I forhold til overordnede landskapshensyn, har planen ivaretatt de fastlagte siktlinjer mot byen og
mot Vågen. Hotellet er lokalisert i overgangen mellom Havsøy og Vågen, der den bratte fjellsida
møter fjorden, og det er lagt vekt på å få en god fasade mot sjøen. Lamelistrukturen bidrar også til
at sikten mot sjøen fra eksisterende bebyggelse på HavsØy blir relativt sett best mulig ivaretatt. if.
Illustrasjoner. Retningen på bygningsvolumene avviker noe fra eksisterende bebyggelse (AMFI
Eikunda, Perrongen), men følger retningen på strandlinjen (fellesnevner). Ny kaikant etableres i
forlengelsen av eksisterende fyllingslinje ved Perrongen, og det etableres strandpromenade langs
kaikanten som møter det store uterommet ved hotellet.

Når det gjelder bevaring av natur- og kulturlandskap, representerer planen ingen konflikter. if. KU
for tema landskap. Hensyn til byggeskikk ivaretas best ved å skape et moderne bygg med god
arkitektur samtidig som det holdes noe avstand til den vernede bybebyggelsen i sentrum. I forhold
til estetikk og byggeskikk vil det ikke være ønskelig å kopiere byggestilen fra trehusbyen eller fra
Eikunda, men å etablere et moderne bygg, med en utforming som kan harmonere med
omgivelsene, og som reflekterer at Egersund by går videre inn i fremtiden som en moderne by, men
likevel bevisst sine historiske røtter og tør minne om det. Hotellet som er foreslått er i en skala som
ikke er i konflikt med tilliggende bebyggelse (Eikunda/ Amfi mfl.), men som kan binde sammen
bebyggelsen nord for Lundeåna. Videre må alle de nye elementene i det nye byromrnet Gruset ha
evne til å bære med seg de nødvendige kvaliteter inn i en ny og utvidet senterstruktur, slik
kommuneplanen legger opp til.

Parkeringsgarasjen utformet etter alt. 2 med topp dekke lagt til kt.÷6,2 vil bryte med gitte
forutsetninger om fri sikt ut byfjorden sett fra fv.44. Se oppstilling av virkninger kap 6.4, Dette vil gi
en mindre god opplevelse siden byfjorden ikke blir synlig på vei inn mot sentrum.

De andre elementene som strandpromenade med romdannelser og kollektivterrninal kan være
med å gi byrommet Gruset karakter. Forutsett riktig utforming kan dette gi god og tjenlig estetikk.

Konsekvenser

Forutsatt tilrådd løsning har tiltaket ikke negativ konsekvenser.
En løftet parkeringsgarasje til kt.+6,2 etter alt. 2 har estetisk sett; sterk negativ konsekvens.
Konsekvenser for samfunnet: Over middels positiv konsekvens

7.12 Vannforsyning, avløpsforhold

Innledning
Løsninger for vann og avløp i området er drøftet med Eigersund kommune. Innen området Gruset
går det traseer både for vannforsyning, spillvann og overvann. Viser til vedlegg nr. 5. Både når det
gjelder vannforsyning og ledningsnett for spillvann hevdes dette å ha tilstrekkelig kapasitet for de
nye tiltakene som planlegges herunder også nødvendig branntrykk til over kt. 22.
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Planens omfang i forhold til teknisk infrastruktur - vann og avløp

Eksisterende ledningsnett25berøres noe av tiltaket, ikke av hotellet men av parkeringshuset, og må
legges noe om. Eksisterende pumpeledning som kommer ut via Ludeåna og svinger i nordlig retning
ut vågen, berøres ikke direkte men ligger i ustabile løsmasser som kan forskyves i forbindelse med
pelearbeid under bryggekant/promenade. Fra kommunens side er det ønskelig at det monteres
stigerør for slokkevann i hotellets heissjakt for å lette et ev. slokkearbeid i tilfelle brann.

Det forutsettes at hotellet koples til det kommunale ledningsnettet så langt dette rekker. Når det
gjelder arrangement for overvann håndteres dette separat og tilpasses det enkelte tiltak og søkes
godkjent særskilt av kommunens myndigheter.

Konsekvenser

Tiltaket har negativ konsekvens på kommunens tekniske infrastruktur siden dette berøres, Positiv
konsekvens at teknisk kapasitet på anleggene er tilstrekkelig for nye tiltak i området.

Konsekvenser for samfunnet - berøring: Negativ konsekvens med økonomisk virkning

Konsekvenser for samfunnet - kapasitet: Positiv konsekvens

Avbøtende tiltak: Berørt ledningsnett må som del av tiltaket legges om og tilpasses ny situasjon.

7.13 Trafikkforhold

Områdets mange funksjoner som offentlig trafikkareal, parkeringsplass, rutebilstasjon, tilkomst til

småbåthavn, fremtidig hotell og andre servicetilbud stiller krav til gode løsninger.

Trafikale konsekvenser for nye tiltak i området er vurdert som del av tiltaksbeskrivelsen i kap 6.
Dette gjelder også valg mellom løsninger. Følgende trafikale tema blir vurdert i forhold til 0-
alternativet:

• Konsekvenser for fremtidig avvikling og kapasitet som følge av økte trafikkmengder og
endret kjøremønster

• Konsekvenser for trafikksikkerhet som følge av tiltakene

Konsekvenserforfremtidig avvikling og kapasitet som følge av økte traflkkmengder og

endret kjøremønster.

På grunn av usikre trafikkmengder på fv.44 og som følge av at vi ikke kjenner trafikkfordelingen ut
og inn av sentrum, vil grunnlaget for å beregne kapasitet for nordre og søndre rundkjøringer være
lite tilstrekkelig. Det er derfor gjort en vurdering av fremtidig kapasitet og avvikling mot fv.44.

Vurdering:

Trafikkmønsteret/avviklingen,26som er beskrevet i kap. 6.5.5, viser hvordan tiltakene medfører
endringer i forhold til dagens situasjon, 0-alternativet. if. figur nr. 18. Løsningen medfører få
konfliktpunkter med kryssende trafikk og dette bidrar derfor til god intern trafikkflyt. Videre vil man
i stor grad kunne unngå interne forsinkelser og unødvendig oppstuing ut av området via den nordre
rundkjøringen som følge av dette trafikkmønsteret.

25 Ledningsnett VA ved/egg nr. 5
26 Se situasjonskart vedlegg nr. 3
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All trafikk til og fra området må forholde seg til den gjeldende trafikksituasjonen på fv.44 med køer

og forsinkelser slik det også er i dag. All innkjøring til Gruset skjer via den nordre rundkjøringen.

Den søndre rundkjøringen er envegsregulert og forbeholdt kollektivtrafikken fra rutebilstasjonen.

Ved å prioritere kollektivtrafikk unngår man forsinkelser ut fra Gruset i rushtiden. Begge

rundkjøringene er små men er ikke del av prosjektet. Den søndre rundkjøringen er for trang til å

avvikle busser i retning mot sentrum, det er derfor tillagt et overkjørbart areal som kan nyttes til

avvikling av vestgående trafikk, på denne måten ivaretas ønsket kjøremønster.

Trafikken fra Gruset vil være størst i den nordre rundkjøringen. Vi forventer en økning i antall biler
til Gruset med inntil 415 flere turer pr døgn med nytt hotell og ny parkeringsgarasje. Det er grunn til
å tro at en stor andel skal ut i ettermiddagsrushet. Dersom 30 % av total parkeringsdekning avvikles
fra området mellom kl. 15 — 16 tilsvarer det ca. 100 biler i dette tidsrommet. I tillegg kommer
trafikk fra Perrongen og evt. nyttetrafikk fra området, som samlet vil kunne utgjøre 110- 150 biler i
tidsperioden. Dette tilsvarer i størrelsesorden anslagsvis 50-60 flere biler ut av området i rushtiden
sammenlignet med dagens situasjon.

Trafikkmengden langs fv.44 vil være tilnærmet lik for de to rundkjøringene, med størst trafikk i
mellom kl. 15.00 — 16.00 virkedager. Avviklingen vil derimot kunne være noe forskjellig i og med at
den søndre rundkjøring har4 armer, med arm til Amfi Eikunda. Dette medfører flere tidsluker
sammenlignet med rundkjøringen i nord.

Det er til tider store køer både inn og ut av sentrum i rushperiodene. Disse køene vil ikke bli mindre
med årene, uten utbedringerfomlegging av fv.44. Vi forventer en fortsatt vekst av trafikken de
neste årene som følge av økt tilflytting og utvikling av Egersund by. Det er derfor grunn til å tro at
det i fremtiden vil kunne oppstå stuing inn på Gruset som følge av køer på fv.44 i rushperiodene, og
dette vil med stor sannsynlighet bli verre med ny løsning sammenlignet med dagens løsning. For
fv.44 vil dette i liten grad medføre større endringer i forsinkelser og kødannelser sammenlignet
med dagens situasjon. Her vil fremtidig trafikkvekst sannsynligvis medføre de største forsinkelsene.

Konsekvens:

Konsekvens av tiltakene med hensyn til trafikkavviklingen: Ingen til liten positiv konsekvens.
Konsekvens for kapasitet etter ny plan: Liten negativ konsekvens.

Avbøtende tiltak:
Utvide rundkjøringens radius og forlenget innkjøringsbredde. Dette vil kunne gi bedre flyt inn og ut
av rundkjøringene og øke tidslukene for utkjøring.

Konsekvenserfor trafikksikkerhet som følge av tiltaket

Tiltakene som er beskrevet i kap. 6.5 er planlagt i henhold til gjeldende forskrifter og håndbøker.

Sikt ut fra kryss, avkjørsler og mellom kjøreveg og gangfelt er ivaretatt. Gs-vegen langs fv.44 er noe

justert, men dens funksjon som gjennomgående og overordnet gs-veg nett er ivaretatt.

Gangveger og promenade mot sjø bidrar også til økt ferdsel langs sjølinjen. Tilkomster er godt

ivaretatt gjennom opphevet gangfelt og universelt utformede løsninger.

Økende trafikk til og fra området ivaretas gjennom lave fartsgrenser internt i området med 30km

soner samt opphøyde gangfelt.

Konsekvens:

Tiltakets konsekvens i forhold til trafikksikkerhet: Liten positiv konsekvens.
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7.t4 Støy

Ifølge forskriftene er hotellvirksornhet ikke støyfølsomme bygg.
Det finnes derfor ingen øvre grenser for hotell når det gjelder
trafikkstøy utenfor vindu /balkong. Området som hotellet er
okalisert til ligger i støyutsatt område >55 dBA.

For hotell bygd etter lydklasse C (i praksis alle nybygg) er øvre
krav til innendørs støy fra utendørs støykilder LpftQkV2sh = 35 dB.
Det indikerer at støynivået er midlet over døgnet. Med riktig
materiale og byggemåte og riktig utført og balansert ventilasjon
vil en relativt greit kunne tilfredsstille kravet til innendørs
støynivå fra utendørs kilde. Statens vegvesens støykart
(prognostisert) ligger til grunn for disse vurderingene. De målte
dataene må legges til for hele fasadehøyden. Før videre
prosjektering bør det utføres støymålinger som grunnlag for valg
av løsninger. Viser ellers til støykrav NS 8175 og andre nasjonale
standarder for akustikk.

Konsekvenser

Konsekvenser for tiltaket: Liten eller ingen konsekvens for hotellets etablering

7.15 Strandsone

Innledning

Planområdet berører 330 m strandsone, av dette er 40 m langs Lundeåna (ovenfor brua), og 290 m
langs sjø i Vågen. Strandsonen består av utfylte masser og opparbeidet betongkai mot sørøst (på
begge sider av brua). Fra denne er det videre nordover mot sjøen anlagt skråninger, som dels er
tilplantet. Denne del av strandkanten har i dag et noe uferdig preg.

På deler av strandsonen (langs eksisterende parkeringsplass) er det opparbeidet gangveg, som er
en del av strandpromenaden mellom Gruset og sentrum. Strandkanten og sjøarealet utenfor er pr.
i dag også benyttet til båtfeste. Arealet der hotellet er tenkt lagt er grunt, og blir kun benyttet av
mindre båter.

Tiltakets omfang i forhold til strandsonen

Tiltaket berører strandsonen kun i nordlig del av
planområdet. Kaiarealet langs Lundeåna vil forbli
uendret. Strandkanten videre inn mot hotellet er
berørt av tiltaket ved at promenade inn mot hotellet
er foreslått anlagt. Det forutsettes at strand -

prornenaden videreføres forbi hotellet og opp langs
elveløpet Eieåna. Arealene ut mot småbåthavna er i

planen gitt en parkmessig opparbeiding.

Hensynet til allmennheten:

Det forutsettes ingen videre utredning av dette temaet i KU, Derimot vises det til planlagte tiltak,
hvordan hensynet til oppholdssoner og møteplasser langs strandkanten er innarbeidet i
planforslaget. Lekeområder kan ev. innpasses.

Figur 24 Stø ykart kilde: Database
statens vegvesen

Figur 25 Eksisterende fyllingskant ved Gruset
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Vurdering

I Kommuneplanens arealdel er det vist gangvei (strandpromenade) langs Gruset. Det er også lagt
til rette for havnepromenade fra kirken og sØrover mot politistasjonen. Dette viser en intensjon fra
kommunen om å legge til rette for offentlig tilgjengelig strandareal i sentrum, Utbygging av hotellet
kan endre strandlinjens karakter, men ikke hindre eller umuliggjøre ferdsel og opphold i
strandsonen. Som vist i tiltakene er det lagt vekt på gode felles uterom og alminnelig ferdsel ved og
langs hotellet. Se vedlagt illustrasjon og planer.

Arealmessig vil bruk av sjøarealet som båthavn ikke bli vesentlig endret som følge av utbyggingen,
men bryggefeste må tilpasse seg de nye løsningene og irinseilingen til bryggeplass nærmest hotellet
er gjort noe trangere.

Konsekvenserfor strandsonen

Konsekvenser for natur og miljø — berøring strandsone: Middels negativ konsekvens

Med avbøtende tiltak: Utforming som vist i vedlegg til plandokumentet: Over middels stor positiv

samfunnsmessig konsekvens.

7.16 Barn og unge! oppholdsareal

Viser til kapitel 7.15 om strandsonen og oppholdsarealer

7.17 Universell utforming

Innledning

Universell utforming må varetas i planleggingen, både Prinsippet om universell utforming
når det gjelder hotelibygg, trafikkarealer og andre skal ivaretas ipksnleggingen og

utearealer for allmenn tilgjengelighet. TEK 10 må kravene til det enkelte byggetiltak.
Det samme gjelder hensynet til barnivaretas. Alle bygg for publikum og utearealer for

- og unges oppvekstv;lkar og estetisk
allmennheten skal ha særlige krav til universell utforming. utforming av omgivelsene. (PbL41)
Sikkerhet og tilfredsstillende belysning med
ledemarkering må også vurderes som del av utformingen.

Tiltakets utforming i forhold til universell utforming

Forhold som er vurdert:
Universelt utformet løsning i medhold avforskriftskravforutsettes for disse tiltakene:

• Parkeringsordninger ved tilrettelegging HC, ledelinjer og lys og ramper ev. heis fra
parkeringshus.

• Tilkomst til, — og arrangement ifb. med bruk av kollektivmiddel i form av riktig
dimensjonering, krav til videre utforming av ledelinjer og detaljer mv.

• Tilkomst til hotell ved trappeløst inn gongsporti og romper mellom de ulike utvendige nivåer.
• Tilkomst til andre utearealer ved trappefrie løsninger som alternativ.

Konsekvenser

Konsekvenser for samfunnet — universell utforming: Forutsatt at tiltakene følges opp i medhold av

nedfelte krav i plan med bestemmelser gir tiltaket; over middels stor positiv konsekvens
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7.18 Enøk/ energiløsninger

Innledning
Kommunen har gjennom arealpianleggingen ulike virkemidler som kan påvirke energibruk i
bygninger. Under planlegging av nye utbyggingsområder kan kommunen blant annet beskrive
hvordan energiforsyningen forventes løst.
Den nye plan- og bygningsloven fra 2008 gir kommunene lov til å stille krav om miljøvennlige
energiløsninger. I plandelen slås det fast at kommunene kan stille krav til vannbåren varme i nye
bygg og anlegg. Kommunene kan pålegge tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg, men dette
forutsetter at fjernvarmekonsesjon først er tildelt for det aktuelle området. I § 29-5 stilles det
tekniske krav til nye bygg, de må blant annet tilfredsstille krav til energi.

Tiltakets utforming i forhold til energiøkonomisering

I dette prosjektet blir energiløsningene gitt preferanse, Det er i utbyggers interesse å gjøre bygget
så kostnadseffektivt som råd er og det søkes energiøkonomiske og miljøriktige løsninger. Det er på
grunn av nærhet til sjø nærliggende å tenke seg løsning knyttet til bruk av sjØvann som medium for
varmepumpe. Det er i TEK1O stilt krav til energiforsyningen jfr. § 14-7. « Bygning med over 500 m2
oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes
med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brens!er hos sluttbruker.»

Dette forteller oss at elkraft og/eller gassløsninger ikke er tilfredsstillende til romoppvarming i
hotell bI. annet. Energi til ventilasjonsvarme og varmtvann må også sees i sammenheng med valgte
løsninger. Varmtvann må utstyres med ettervarme når VP benyttes.
Når vi ikke har en fjernvarmeleverandør i området er som nevnt en varmepumpeløsning et aktuelt
alternativ men da som luft eller vann som “medie”.

Alternativ luft til vann
I det typiske vestlandsklima er uteluft en god løsning. Med riktig VP kan disse være effektive ned til
-20 gr. C, og installasjonen her er prisgunstig i forhold til andre “medier”. Men dette krever da en
løsning for spisslast, gjerne en gassløsning som supplerende bærer.

Andre alternativ.
En løsning med energibrønner og varmepumpe er en grei løsning men forholdsvis kostbart, da
spesielt med grunnboringen. Det er svært viktig at brønnenes kapasitet her blir dokumentert.
Sjøvann er en god løsning, men det krever at installasjonene blir riktig prosjektert og at
materialbruk èr for sjøvann eller det benyttes kollektor. Viktig med dybde for mest mulig stabil
temperatur/groing og at trafikk i fjorden ikke hindres. Det må også søkes kommune/havnevesen for
aksept.

Anbefalt løsning
Som en foreløpig betraktning foretrekkes benyttet varmepumpeløsning luft til vann, gjerne da med
gasskjel til spisslast med felles gasstank for kjøkken/peis.

Under videre prosjektering anbefales å gjennomføre en energiberegning (SIMIEN) hvor det kan
simuleres energikarakter ved de alternative løsninger.

Konsekvenser
Konsekvenser for samfunnet — energiøkonomisering: Forutsatt at tiltak i medhold av intensjoner og
forutsetninger i plan med bestemmelser gir tiltaket: Over middels stor positiv konsekvens
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7.19 økonomiske konsekvenser — utbyggingsavtale

(Jtbyggingskostnader
De samfunnsmessige økonomiske konsekvenser er fundamentale i forhold til å realisere de tiltak
som planområdet inneholder. Tiltakene er delt på 5 områder mellom flere tiltakshavere + 1
refusjonsområde dvs, at tiltakene hver for seg må bære kostnader som skyldes tiltakenes
innpassing med istandsetting, for eks. berørte kommunaltekniske anlegg.

Parter:
1. Tiltakshaver for hotell med nært uteområde
2. Tiltakshaver for endret tilkomstvei gjennom Gruset med tilpasset kryssløsning
3. Tiltakshaver for parkeringsgarasje
4. Tiltakshaver for kollektivanlegg/terminal ev. med nytt bygg
5. Tiltakshaver for strandpromenade/bryggekant
6. Tiltakshaver for omlegging av ledningsnett VA
7. Tiltakshaver for midlertidige anlegg i byggefase parkeringsanlegg.

Kostnader mellom ulike tiltakshavere fordeler seg kalkulatorisk slik! enh.:

Tiltakselement Tiltakshaver Investering kr./enh. Enhet Sum Drifts
ansvar

1 . . Bygning m/uterom kr. 1.2-1.5 150 rom I 230 mill I
Hotell med næromrade Privat

. I I Privat
mil/ rom

2 EndrettilkomstGruset Privat/off. Veianlegg: Kr1200/m2 — 920rn2 j iii 0ffentg
3 . . Alt.2A. 2 plan 285 p.pl; 285 p.pl 71 mill

Parkeringsgarasje med
. . . kr 250 000/p.pl Prwat/uff.tilkomst og parkering Privat/off.

bakkeplant
. Alt.2B. 3 plan 377 p.pl; . (p.selskap}

kr 270000/p.pl 377 p.pl 102 mill

. . . . Plass: Kr6 000 /m2 2100m2 12,6 mill
4 Kollektivanlegg/terminal Offentlig

Bygning: kr. 20—30 000/m2 200m2 6,6 mill
. Offentlig

Lav standard** 4-5 000 kr/m2 155Om2 (1) 7.8 mill
5 Promenade/bryggekant Offentlig Mid. standard 6-8 000 kr/m2 1550m2 . (2) 12.4 mill Offentlig

Høy standard 8-10 000 kr/m2 155Om2 (3) 15.5 mill
6 Ledningsnett VAomlegg. Privat/off. Snitt Im VA: kr 2000/lm 100 Im 0.2 miii . Offentlig

Midlertidig parkering og f I
ol::vms:c;rt Privat/off. Veianlegg/kollektiv: kr l000/m2

264Om2 2,6 mill
Off/privat

skiltanvisning mv.

*lnkl, kr2 mill, for deponering av letter forurenset (inert) masse **Levetid konstruksjon sett til maks 50 år

Kommentar til økonomisk fordeling.

Her er det gjort et forsøk på å synliggjøre kostnadene for utbygging av Gruset slik dette er vist i
detaljreguleringen. Det sier seg selv av dette er grove kalkulasjoner, likevel sier det noe om
inVesteringsnivået og hvilke både private og politiske initiativ og motivasjoner som skal til for å
realisere løsningene.

For Eigersund kommune vil realiseringen av Gruset, slik reguleringsplanen viser, medføre kostnader
både til investering og drift. På investeringssiden gjelder dette tre forhold mer eller mindre.

1. Parkeringsanlegg
2. Kollektivanlegg
3. Promenade/ byrom
4. Midlertidig tilkomst og parkeringsløsning under bygging av parkeringshus.

For kostnadselementene 1—3 finnes det andre privatiserte løsninger. Et utbyggingsselskap kan
realisere parkeringshuset og drive dette. Kollektivanlegget deles mellom flere offentlige nivå, fylke,
stat. Promenade/byrom kan næringslivet i Egersund være med å realisere. Dette kan løses via egne
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utbyggingsavtaler. Kostnadselernent nr.4 må finansieres av de parter som realiserer
parkeringshuset og kollektivterminal. Jfr. Midlertidig anleggsbelte i detaljreguleringsplan/
bestemmelsesområde.

Utbyggingsavtale
I utbyggingsavtalen drøfter offentlige myndigheter og utbyggere på forhånd og blir enige om

hvordan et utbyggingsprosjekt skal gjennomføres, hvordan kostnader skal deles og hvilke ordninger

som skal gjelde. Dette kan gå på juridiske og økonomiske forhold, på gjennomføringsmåte og på

driftsmessige forhold.

Før utbygging av området bør det utformes en utbyggingsavtale der deltakende parter avklarer

hvordan området bygges ut og hvem som deltar i kostnadsfordelingen, samt hvilke løsninger en blir

enig om, eksempelvis når det gjelder utbygging av parkeringshus, strandpromenade med videre.

Utbyggingsavtalen bør videre inneholde kapasitetsmessige og økonomiske løsninger for hotellets

parkeringsbehov. Videre bør avklares felles grensesnitt for løsninger mellom andre offentlige og

private arealer/tiltak.

Bygging av parkeringshus er en forutsetning for lokalisering av hotell. Men det offentlige har selv et
behov for å realisere flere parkeringsplasser inn mot Egersund sentrum, bI. annet på Gruset. Dette
er en uttalt målsetting, se bl.a. kap. 6.4. Ved utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og
hotelleier fastsettes hvordan dette deles og arrangeres i eierforhold med driftsansvar, hvilke
kapasitet anlegget skal ha mv. Detaljreguleringen fastsetter bare rammer for et slikt anlegg.
Innenfor disse rammene kan anlegget godkjennes og realiseres.

Det må også sørges for å opprette andre privatrettslige avtaler mellom utbygger og Eigersund
kommune blant anna fordi Eigersund kommune eier deler av området.

7.20 Rekkefølge for utbygging

Reguleringsbestemmelsene regulerer dette.
Det er en forutsetning at parkeringsløsninger må finnes i det mon hotellet behøver før hotellet kan
tas i bruk. Det betyr bygging av parkeringshus i et bestemt omfang. Hvordan dette skal gjøres og
hvilke deler av utbyggingen som kommer først og sist er avhengig av hvilket utbyggingsalternativ
for parkeringshus som velges. Dersom alt. i velges (i KU kalt alt.2) med et utvidet nedre p.plan på
kt.-1,9 må først kai-planet for hotellet bygges. Dette må så benyttes som parkeringsplass sammen
med nåværende p.plass ved Perrongen. Oppstilling av busser og parkering blir som dagens løsning
men tilpasset.

Dersom alt. 2 velges (i KU kalt alt.3) med laveste plan på kt. 0,8 er den beste løsningen å stenge
Gruset for gjennomgangstrafikk og sørge for parkering midlertidig andre steder. Kap. 7.22 under
sier mer om dette.

Rekkefølge for utbygging kan da bli som dette:

1. Omlegging av midlertidig veg og kollektivplass, bygging av midlertidig parkeringsplass etter

alternativ i eller 2 som omtalt ovenfor.

2. Bygging av parkeringsanlegg/garasje og nye tilkomstveier ved hotellet

3. Bygging av hotell

4. Bygging av ny kollektivplass for busser og taxi

5. Bygging av strandpromenade/ byrom
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7.22 Mkilertidig adkomst og parkering

En av konsekvensene ved etablering av nye tiltak ved Gruset er at
flere av de nåværende ordninger opphører for en periode og må
erstattes midlertidig.

Under byggefasen av planområdets ulike tiltak er det først og
fremst bygging av parkeringsanlegg som krever ny logistikk/ sikring
og det må bygges midlertidig løsninger for adkomst og
oppstillingsmåte for kollektiv og parkering. Hotellet bygges ut uten
at dette i vesentlig grad vil forstyrre normal trafikk langs internt
veinett og vil når det står ferdig kunne benytte ny tilrettelagt
permanent infrastruktur.

Den midlertidige løsningen er ulik for de to alternativene til
parkeringsløsning som fremmes. Uavhengig av alternativer så er det
en betydelig utfordring blir å løse midlertidig tilkomst og parkering.
Dette kan løses på følgende to måter.27

Alternativ 1. (I KU nevnt som alt.2

1. Kai for hotellet bygges og den landfaste delen benyttes til
midlertidig parkering sammen med området vest av Perrongen.
Eier av dette arealet er villig til å inngå avtale om dette. Til
sammen gir dette ca. 160 parkeringsplasser.

2. Det bygges midlertidig vei over Gruset med oppstillingsplass
for 4 busser og 3 til 4 taxi ved nåværende terminal. Dette
forutsetter at nytt kjøremønster etableres i samsvar med
detaljreguleringen og at hals ved utkjørsel fra søndre
rundkjøring utvides.

3. Det etableres midlertidige gangveisystem og anleggsområdet
sikres. Se skisse alt.1

Alternativ 2(1 KU nevnt som alt.3).

1. Det etableres en midlertidig avkjørsel fra fv.44 til
oppstillingsplass for buss med i alt 4-5 stk. Videre oppstilling for
taxi, 3 -4 stk. Dette forutsetter at nytt kjøremønster etableres
gjennom søndre rundkjøring i samsvar med detaljreguleringen
og at hals ved utkjørsel utvides.

2. Det tilrettelegges 90 til 100 midlertidige parkeringsplasser
plassert som skissen viser. Søndre del av Gruset ved
bussoppstillingsplassen tas i bruk. Videre blir deler av
parkeringsarealet vest for Perrongen benyttet. Eier av dette
arealet er villig til å inngå avtale om dette.

3. Det etableres midlertidige gangveisystem og anleggsområdet
sikres. Se skisse alt.2

fi / -

ffi/,/

/

I
— I,

Figur 26 Midlertidig løsning alt. I

i[

27
Plan for midlertidig tiltak vedlegg SA og 98

I

Figur 27 Midlertidig løsning alt.2.
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Anleggsområdet stenges i byggeperioden som er ventet å ta ca. 6 mnd. Etter alt. i vil søndre
utkjørsel bare benyttes av kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy. All annen trafikk benytter nordre
avkjørsel også anleggstrafikk fra området,
Når parkeringsanlegget er utbygget, blir dette benyttet til parkering og området for ny
kollektivplass kan bygges ut sammen med permanent internt veinett.

Etter alt. 2 stenges det interne veisystemet og rundkjøringene må benyttes hver for seg til
midlertidig parkering og til kollektivanlegg i sør og til Øvrig trafikk i nord, inkl. anleggstrafikk.

Reguleringsbestemmelsene § 7 om områdebestemmelser angir midlertidig anleggsbelte med krav
om tilbakeføring for hele det midlertidige området med parkering, kollektivfelt og avkjørsel fra
fv.44. Det er videre sett krav om prosjektering av hele området med skilt og varslingspian.

7.21 ROS (Sikkerhet og beredskap)

Under dette avsnittet berøres flere tema. Det blir gitt en egen vurdering av ROS som del av KU,
Dette gjelder både naturgitte temaer med konsekvens for tiltak i planområdet og eventuell
konsekvens som skyldes selve tiftaket. Både alvorlighet ved selve faren og en vurdering av grad av
forekomst/ hyppighet blir vurdert. Fare kan resultere i tiltak som pålegges gjennom
pla nbestem melsene.

Forhold som må vurderes i KU:
ROS-analysen danner grunnlaget for vurderinger av risiko og sårbarhet i planområdet.

Det er ikke forbundet med vesentlig fare ut over det normale for allmennheten å realisere tiltakene
i planområdet. Dette sier analysen. Det er heller ikke sider ved naturmiljøet som tilsier potensiell
fare utover det normale. Det settes fokus på følgende:

1. Lettere forurenset inerte materiale i grunnen. Dette representerer ikke vesentlig helsefare
men bør ikke eksponeres unødig for mennesker eller natur.

2. Midlertidig trafikkordning mens parkeringshuset bygges kan være en utfordring. Her må det

legges vekt på god informasjon og best mulig kvalitet på midlertidige anlegg for

fotgjengere, bilister og for kollektivtransport.

3. Omgivelsen må skjermes mest mulig for støv og støy fra anleggsområdene i byggefasen.

4. Faremomenter ved tiltak i plan er ivaretatt.

Identifikasjon av manglende sikkerhet
Det er foretatt en analyse av grad av manglende sikkerhet ved planområdet. Dette fremgår av

tabell under og er gradert etter vedlagte matrise:

Sannsynlighet for de uønskte hendingene blir rangert etter antatt frekvens.
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Sannsyn Vekting Definisjon

Svært Ute sannsynlig i Ei eller færre hendinger pr. 1000 år.

Lite sannsynlig 2 Ei eller flere hendinger pr. 100- 1000 år.

Mindre sannsynlig 3 Ei hending pr. 10— 100 år.

Sannsynlig 4 Mer enn en hending pr. 1 - 10 år

Svært sannsynlig 5 Mer enn en hending pr. år

Konsekvens av de uønskede hendingene blir rangert som følger:

Konsekvens Vekt Menneske Miljø Materielle verdier

Ubetydelig i Ingen eller små Ingen eller ubetydelig Skader for inntil 50. 000

personskader. skade på miljø kroner.

.
. Mindre skader som Mindre skader på miljø, Skader for mellom 50.000

Mindre alvorlig 2
trenger medisinsk men som naturen selv

— so ooo kroner.

behandling. utbedrer på kort tid.

Inntil 1 død eller fare for Moderate skader på
.

.. Skader mellom 500.000—
Alvorlig 3 alvorlig personskade, miljø, eller skader som

. .
. 5.000.000 kroner.

flere mindre krever mindre tiltak.

personskader.
Inntil 5 døde, eller fare Omfattende og

. . . . . . .
. Skader mellom 5.000.000

Kritisk 4 for inntil 15 alvorlig langvarige miljøskade
— 50.000.000 kroner.

skadde personer. som krever større

tiltak.

Katastrofalt 5 Mer enn 5 døde eller 15 Varig skade på miljø. Skader for mer enn

alvorlig skadde/ syke. 50.000.000

ut fra gradering av sannsynlighet og konsekvens, er den enkelte hendelse plassert risikomatrise:

1.5 2.

14 24 34 44 54

1.3 2.3 3.3
. 4.3 i1r

1.2 2.2 3.2 4.2 5.2

1.1 2.1 3.1 4.1 i_i

1 27 \L
f \, Konsekvens 4 S’

Plasseringen hendingen får i risikomatrisen bestemmer om tiltak er nødvendig eller ikke:

Enkle tiltak skal vurderes gjennomført

Tiltak skal vurderes ut fra kostnad forhold til nytte

Tiltak nødvendig og inngår i plan med bestemmelser

Tabell 4: Bruttoliste for potensial for uønskede hendelser.

r Hendelser / situasjon Ahtsaeft Sann,. Kons. Riciko

Natur og miljøforhold
toifsired//Iom/grunnforhold. rr området utseit for, el/er kon planen/titt aker mrdføre rvsiko for._______________________________________________________
1. Masrrsi/.skred Sle’

2. Steinsprang Nei

3 Masseras vegfyli,ngsr Nei

a. sne/-’sras Nei

5. Fiomra, Nei/Ja 3 i I 3 Kan forekomme i mindre grad ved’s transport i elvetøpei tiiina
. Flåm som skyldes elvevann, -området ligger urenfor elvenes

6. fiom Lite sannsynlig i i 1.1 - . -

innvirkning

Ja ved havstigning. Viser til uttalelse fra iVVE. Jfr. Krav i
I. økt vannstand Ja 4 i 1.4

kommuneplanen
Ved uvær kan vannstuing inn fjorden kombinert med høyf to gi

8. Tidevannsflom Ja 4 i i 4 økt vonnstanden ifjordsystemet med havstigning på 1- 1,5 m
over normal vonnstond
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Saksutredning:

EIGERSUND KOMMUNE - HOTELL - GRUSET - REGULERINGSENDRING

Trykte vedlegg:
1: Planbeskrivelse: Gruset — detaljregulering
2: Konseptskisse hotell og byrom ved Gruset
3: Plankart
4: Reguleringsbestemmelser
5: Illustrasjoner
Utrykte vedlegg:

Sett inn saksutredningen under denne linja 4-

1. Bakgrunn:
Vi har mottatt på høring sak om detaljregulering for Gruset i Eigersund kommune.
Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for bygging av hotell og
parkeringsanlegg på tomten.

Til planens oppstartsvarsel var de viktigste innspill fra fylkesrådmannens side:
- at man bør vurdere alternativ lokalisering for hotellet.
-at allmenheten skal ha tilgang til strandsonen, også i området rundt hotellet
-at reguleringsplanen skal ta tilbørlig hensyn til den vernede trehusbebyggelsen,
inklusiv Egersund kirke, sjøhusrekka og vågen, ved å sikre utsikt for de som
ankommer byen med bil, sykkel eller til fots.

2. Problemstilling:
Planen, slik den nå foreligger, har i de fleste henseender tatt inn de innspill som er
gift fra fylkeskommunen ved oppstartsvarsel. Ny plassering av hotellet helt nord i
planområdet gir gode muligheter for å beholde dagens utsikt ut sundet og sikt til
kirken og den vernede trehusbebyggelsen, som var et av de mest tungtveiende
innspillene gift fra fylkesrådmannen til oppstartsvarselet. Det foreligger to
alternativer til parkeringshus, der det ene alternativet (alternativ 2) vil skjule denne
samme utsikten som hotellet nå er flyttet til fordel for. Fylkesutvalget skal ta stilling
til om det skal fremmes innsigelse til alternativ 2 for parkeringsanlegg.

Det er fremmet forslag fra kommunen om en formulering knyttet til HC-parkering
som gjør at HC-parkering kan benyttes som vanlig parkering når det er lite behov
for HC-plasser. Det er flere problemstillinger knyttet til en slik formulering, og
fylkesrådmannen foreslår at det fremmes innsigelse mot denne.

3. Saksopplysninger
Planområdet omfatter en av de mest sentrale tomtene i Egersund by. Området
avgrenses av Rv 44 i øst, og av elven i vest, mot avkjørsel fra rundkjøring i nord og
broen i sør. Området er på 31 daa.

Arkivsaksnr:10/11528-11 Løpenr: 30699/13
Reg.dato: 14.05.2013 Arkivnr: FR-RB ElG Gruset-reguleringsendringSaksbeh: KnutTorkildsen Slettebak
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Reguleringsplan for Gruset legger opp til å etablere et hotell på inntil 10 000 m2 og
med en maksimal byggehøyde tilsvarende 5 etg. på det høyeste. Hotellet er vist
plassert på påler ute i sjøen i den nordlige delen av planområdet. Plasseringen er
valgt for å ivareta to viktige siktakser/soner i bylandskapet fastsatt av kommunen.
Den ene viktige siktlinjen er fra rundkjøring ved nordre avkjørsel til Gruset og ut
Vågen, den andre er fra broen ved Jernbanestasjonen mot kirken. Hotellet består
av tre bygningsvolum utformet som lamellstruktur, der den lengst mot sør kan ha
maks fire etasjer (kote 18,5) og den midterste og den nordligste lamellen maks fem
etasjer (kote 22,0).

Det er planlagt strandpromenade langs sjøen, som er sikret offentlig tilgjengelighet.
Videre skisserer planen at det kan etableres et nytt parkeringshus delvis under
eksisterende parkeringsplass på Gruset. Det foreligger tre alternativer for etablering
av parkeringshus.

Det legges også opp til store endringer i tilknytning til kollektivterminal,
kjøremønster m.m. innenfor planområdet, samt etablering av småbåthavn.

Det har tidligere blitt behandlet et reguleringsforslag for hotell på Gruset, der
hotellet var foreslått med opptil åtte etasjer og med annen plassering, men
forslaget ble avslått av Miljøutvalget i Eigersund kommune.

Ku Itu rm inn everd ler
Store deler av Egersund sentrum er regulert til spesialområde bevaring, jfr. Pbl §
25.6. ledd, fra 1985, i reguleringsplan for Egersund sentrum, og omfatter flere
vedtaksfredete bygninger. Egersund sentrum inngår som delområde i
Riksantikvarens NB!-register, som er en oversikt over nasjonale verneinteresser i
norske byer. Egersund kirke er automatisk fredet etter Lov om kulturminner, oppført
før 1607.

4. Fylkesrådmannens vurderinger:

Hotellet
Å bygge et stort hotell i en by preget av små verneverdige trehus og fredet kirke
med nasjonal verneverdi har potensiale for å bli svært konfliktfylt. Tegningene i
planbeskrivelsen viser et svært dominerende bygg, plassert veldig synlig i
landskapet, på byens mest sentrale og eksponerte tomt. Det er imidlertid gjort
vesentlige forbedringer i planen siden oppstartsvarselet.

Planlagt hotellbebyggelse er rettet mot sjøen, utformet som lamellbebyggelse i
inntil fire og fem etasjer, og er tenkt å ha et moderne formspråkluttrykk. Det er viktig
at det stilles krav om høy arkitektonisk og estetisk kvalitet på ny bebyggelse på en
så sentral og eksponert tomt og at dette presiseres i reguleringsbestemmelsene.
Videre er det viktig at det stilles krav om materialbruk av høy kvalitet i
bestemmelsene. Ifølge kommuneplanen skal ny bebyggelse i dette området
utformes med tre som viktig element i kombinasjon med andre moderne
materialer, jfr. videreutvikling av trehusbyen Egersund. Dette bør også inngå i
reguleringsbestemmelsene. Hotellet vil med de planlagte fem etasjene, på den
aktuelle tomta, fremdeles fremstå som noe høyt og dominerende i bylandskapet i
Egersund. Det vil også kunne oppleves som dominerende sett fra torget og kirka,

Arkivsaksnr.:10/11528-11 Løpenr: 30699/13
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Side 164 av 1003



vel 200 meter ifra. Fylkesrådmannen vil derfor anmode om at hotellet reduseres
med én etasje, for å gjøre det mindre dominerende i forhold til den vernede
trehusbyen, med sjøhusrekken og Egersund kirke. Det anses som positivt at
bebyggelsen er planlagt nedtrappet i høyde med én etasje mot sentrum og kirken.
Hotellbebyggelsen er plassert slik at det ivaretar de viktige siktlinjene/sonene.

Planen, slik den foreligger, sikrer allmenhetens tilgang til kai/strandsonen, noe som
var et krav i fylkesrådmannens uttalelse til varsel om oppstart av planarbeidet. Den
utgjør dermed en verdifull tilførsel til planlagt havnepromenade i Egersund sentrum.

Eigersund kommune har gjort svært gode grep ved å legge inn siktakser som skal
ivareta utsikten ut vågen og til Egersunds karakteristiske trehusbebyggelse og
kirke. Når det først planlegges så dominerende bebyggelse som et stort hotell, vil
disse siktlinjene være avgjørende for å ivareta den visuelle opplevelsen av viktige
elementer i bylandskapet ved ankomst til byen. Siktlinjene fungerer imidlertid ikke
etter intensjonen når det nå foreslås plassering av et parkeringshus som dekker det
meste av utsikten.

Parkering
Parkering på, eller over, bakkeplan er problematisk i bymiljø da det opptar store
arealer med lav arealeffektivitet som i liten grad bidrar til å skape gode byrom. Det
vises blant annet til Fylkesutvalgets vedtak i sak 30/12 hvor det ble fremmet
innsigelse mot bestemmelser som ikke tydelig nok krevde parkering i anlegg under
bakken i Randaberg sentrum. Flere og flere kommuner begynner å bli tydelige på
at de ønsker å legge parkering under bakken for å ivareta attraktive,
publikumsvennlige sentrumsområder, og å ha en effektiv bruk av arealer.

Da denne saken ble varslet, var det gitt to alternativer til parkering. Det ene
innlemmet parkering helt eller delvis i hotellet, det andre beholdt dagens løsning
med overflateparkering utenfor hotellet.

I høringsforslaget fremmes to varianter av parkeringshus i samme område som
dagens parkeringsplass. Begge alternativene har tre plan, det ene med
overflateparkering og to plan under bakken (alternativ 1), det andre med et plan
under og et plan over bakkenivå (alternativ 2).

I denne saken erfylkesrådmannen i utgangspunktet innstilt på å akseptere en viss
overflateparkering, da den vil etableres i et område hvor dette allerede finnes, og
det foreligger et godt alternativ for parkeringshus som legger to parkeringsetasjer
under bakken. Videre vil dette alternativet i stor grad ivareta utsikten som finnes for
gående og kjørende langs Jernbaneveien inn mot Egersund sentrum i dag. Dette
var et av de viktige premissene for(Iankepunktene mot) planen da den ble varslet.
Utsikten er viktig å ivareta for Egersunds identitet som sjørettet trehusby,
fylkesrådmannen kan derfor ikke tilrå å bebygge det aktuelle området i vesentlig
grad med annet enn parkeringsplass på bakkeplan.

Én etasje parkering over bakkeplan vil gi et stort område med inaktive fasader. Det
vil, for tilreisende som ankommer Egersund sentrum, stenge utsikten til det som
gjør Egersund attraktiv med trehusbebyggelsen, den fredete kirken, sjøhusrekka og
vågen, som gir byen identitet, og som hotellet ble flyttet for å ivareta. En slik løsning

Mdvsaksnr.:10/11528-11 Løpenr: 30699113
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tar heller ikke tilbørlig hensyn til de viktige kulturminneverdiene i sentrum.
Plassering av et parkeringshus med en parkeringsetasje over bakkeplan i
inngangspartiet til Egersund sentrum vil også kunne oppleves som skjemmende.
Som et grep for å utvikle et attraktivt sentrum vil denne løsningen være svært mye
dårligere enn alternativet.

Alternativet med to etasjer under bakken vil gi vesentlig flere parkeringsplasser
(331 mot 282 plasser i henhold til plantegningene), noe som begrenser behovet for
annen overfiateparkering i Egersund sentrum. Planbeskrivelsen viser at det ikke vil
være vesentlige forskjeller i kostnad for de to alternativene, når en fordeler
kostnadene på antall p-plasser.

Heisbygg
I alternativ for parkeringshus med to plan under bakken og overfiateparkering på
bakkenivå (alternativ 1), er det i illustrasjonene vist et mindre bygg for heis for
parkeringsanlegg, som er plassert slik at det skjuler sikten til den vernede
sjøhusrekka sett fra siktlinje ved rundkjøring ved nordre avkjørsel til Gruset og ut
Vågen. Vi vil anmode om at heisbygget vurderes flyttet, slik at det ikke skjuler
sjøhusrekka sett fra den gitte siktaksen.

HC-parkeringsplasser
I forslag til bestemmelser er følgende formulering brukt:
«Det skal anordnes HC plasser tilsvarende 5% av p plassene i nytt parker/flgshus.
Plassene skal opparbeides slik at de kan nyttes som 2 — to vanlige p plasser når det ikke
er behov for så mange MC plasser i anlegget.»

Fylkesrådmannen mener andre ledd i bestemmelsen vil uthule intensjonen om å
tilby KG-parkeringsplasser. Hvem skal definere <(behovet)> for HC-plasser? Det er
normalt at KG-plasser står ledig i større grad enn andre parkeringsplasser. Det
betyr ikke at behovet mangler. Personer med funksjonsnedsettelser vil i mye større
grad være avhengig av at plassene ikke er opptatt av andre, fordi de ikke har
mulighet til å benytte seg av andre plasser. HC-plasser bør alltid lokaliseres nær
inn/utganger. Også dette vil være utfordrende å sikre med et slikt forslag.

Marine kulturminner
Da det er potensiale for marine kulturminner i sjø innenfor planområdet, (som det
ble opplyst om ved varsel om oppstart) må det gjennomføres en marinarkeologisk
undersøkelse, jfr. § 9 og 3 i kulturminneloven, dersom det skal foretas utfylling i
sjø. Dette gjelder også for pæling i sjø, for fundamentering på søyler mot fast
grunn, som er det som er aktuelt i planforslaget.
Det må foretas marinarkeologiske undersøkelser av planområdet i sjø, før planen
kan vedtas/egengodkjennes. Det er Stavanger museum som vil foreta
undersøkelsen.

Det fremmes administrativ innsigelse, etter delegasjon, til planen på dette punkt.

5. Konklusjon:
Fylkesrådmannen tilrår at at det fremmes innsigelse til reguleringsplanen når det
gjelder alternativt parkeringsanlegg som har én etasje over bakkeplan (alternativ 2),
da dette vil skjule for utsikten til den vernede trehusbebyggelsen med sjøhusrekka

Arkivsaksnr.:10111528-11 Løpenr: 30699/13
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og Egersund kirke, som er av regional og nasjonal verneverdi og —interesse, samt
fremstå som skjemmende, ved ankomst til Egersund sentrum.
Fylkesrådmannen anbefaler at kommunen går videre med et parkeringsanlegg med
to etasjer under bakkenivå (alternativ 1).

Dersom det ikke fremmes innsigelse til planforslagets alternativ 2 for
parkeringsanlegg, må saken oversendes til Riksantikvaren for vurdering, jfr.
Miljøverndepartementets rundskriv T-6189 og Forskrift om faglig ansvarsfordeling
mv. etter kulturminneloven, av 09.02.1979, § 3,2. ledd, da nasjonale
kulturminneverdier og —interesser er truet.

Det bør ikke aksepteres en formulering knyttet til HC-parkering som tillater bruk av
HC-plasser av andre bilister.

Sett inn saksutredningen over denne linja t

Forslag til vedtak:
::: Sett inn innstillingen under denne linja 1-

1. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til reguleringsplan for hotell,
parkeringsanlegg mm. på Gruset i Egersund sentrum, når det gjelder
alternativt parkeringsanlegg som har én etasje over bakkeplan (alternativ 2).
Planlagt lokalisering av hotellet ble endret for å ivareta viktige siktlinjer. Nå vil
parkeringsanlegg hindre samme sikt. Alternativet tar ikke tilbørlig hensyn til
og vil hindre utsikt til den vernede trehusbyen med sjøhusrekka, Egersund
kirke og vågen, som er av regional og nasjonal verneverdi og —interesse, og
samtidig kunne fremstå som skjemmende, ved ankomst til Egersund
sentrum.

2. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til formulering i
reguleringsbestemmelsene knyttet til HC-parkering, hvor HC-plasser kan
benyttes av andre bilister.

3. Rogaland fylkeskommune anmoder om at det blir presisert i
reguleringsbetemmelsene at det må stilles krav om høy arkitektonisk og
estetisk kvalitet, samt materialbruk av høy kvalitet, på ny hotellbebyggelse
på Gruset.

::: Sett inn innstillingen over denne linja 4’

Trond Nerdal
fylkesrådmann

Christine Haver
regionalplansjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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Saksprotokoll
ROGALAND

FYLKESKOMMUNE

Utvalg: Fylkesutvalget
Møtedato: 04.06.2013
Sak: 77/13

Resultat: Innstilling enst. vedtatt

Arkivsak: 10/11528
Tittel: SAKSPROTOKOLL: EIGERSUND KOMMUNE - HOTELL - GRUSET

- REGULERINGSENDRING

Behandling:

Votering:

Innstillingen tiltres enstemmig.

Vedtak:

1. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til reguleringsplan for hotell,
parkeringsanlegg m.m. på Gruset i Egersund sentrum, når det gjelder
alternativt parkeringsanlegg som har én etasje over bakkeplan (alternativ 2).
Planlagt lokalisering av hotellet ble endret for å ivareta viktige siktlinjer. Nå vil
parkeringsanlegg hindre samme sikt. Alternativet tar ikke tilbørlig hensyn til og
vil hindre utsikt til den vernede trehusbyen med sjøhusrekka, Egersund kirke
og vågen, som er av regional og nasjonal verneverdi og —interesse, og
samtidig kunne fremstå som skjemmende, ved ankomst til Egersund
sentrum.

2. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til formulering i
reguleringsbestemmelsene knyttet til l-IC-parkering, hvor HC-plasser kan
benyttes av andre bilister.

3. Rogaland fylkeskommune anmoder om at det blir presisert i
reguleringsbetemmelsene at det må stilles krav om høy arkitektonisk og
estetisk kvalitet, samt materialbruk av høy kvalitet, på ny hotellbebyggelse på
Gruset.

Postadresse: Besøksadresse:
Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: 51 51 6683
4001 Stavanger Stavanger Telefaks: 51 51 6674
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Eigersund kommune iPostboks 580 /
4379 EGERSUND )

L

-

Dato:
28.052013

Uttale til forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for hotell
m.m på Gruset gnr. 46 bnr. 372 mil - Egersund kommune - Rogaland fylke

Vi viser til deres brev av 19.03.2013 vedrørende ovennevnte planarbeid, samt våre uttaler
til oppstart av planarbeidet.

Fremlagt forslag til plan inneholder blant annet areal for hotell, kollektivtransport, parkering
og sentrumsområdel midlertidig smàbàthavn m.v.

Vi har tidligere uttalt: “Dersom det skal planlegges utfylling i sjø forutsetter vi at
konsekvensene for sjø/elv utredes nàr det gjelder innvirkning på bunnforhold,
masseforskyvning og eventuell endring av strømforhold i området. Kyst verket har mudret i
havnebassenget lenger ut i indre havn. Det mâ sikres at det ikke planlegges tiltak innenfor
pianområdet som kan forringe dybde- eller strømforholdene i indre havn”.
I fremlagt forslag til plan opplyses det at det ikke skal fylles i sjø/elv, men at fundament ved
hotellområdet vil bli etablert over en kaikonstruksjon med ca. 70 peler med en diameter pà
ca 80 cm og at “dette gir minimal påvirkning av strømningsforholdene”.
Vi forutsetter at utbyggingen gjennomføres på en måte som ikke medfører negative
konsekvenser for det øvrige havnebassenget.
Det må tas med i reguleringsbestemmelsene at tiltak i sjø som faller inn under havne- og
farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av havnemyndighet.

Anne Britt Ottøy
senioringeniør

Kopi til:
Eigersund havnevesen Postboks 117 4379 EGERSUND

Vest-Plan- og kystfoivaltninqen

KYSTVE RKET
Vest

—

Ailçiv nr: Saksbehandler:
Anne Britt Ottøy

Deres re!: Vår re!:
13/852 110713208 / 2011/6590-5
PL-199l0001, FA
L12, GBR-461372

Med hilsen

avdelingssjef

Dakumentet er elektronisk godkjent

Sentral postadresse. Kystverket, postboks 1502, Telefon: +47 07847 Inteinett www.kystverket.no
6025 ALESUNE) Telefaks: +47 7023 1008 E-post: post@kystverket.na

Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr: NO 970 237 372

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeitperson
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Eincsund kommune

21 MAI 2013
ARkh .•‘I%j

O1131C3S’

Hering og offentlig ettersyn — detaljreguleringsplan med konsekvensutredning
for hotell mm. på Gruset gnr. 46, bnr. 372 m.fl. Egersund

Viser til tidligere protester i brev av 13.10.2010 og til senere skriv og protest fra
Naboer og Gjenboere i Humlestad- / Havsøyområdet.

Hvorfor fremkommer det ikke reelle dimensjoneringer, med tanke på høyde, dybde og lengde
av hotellplanene, slik at Egersunds befolkning virkelig kan se hvor enormt stort og
odeleggende denne kolossen blir, når de spaserer eller kjører nedover Jembaneveien.

Hotellet hvor det fremgår en kote høyde på + 22,0 meter som er på nivå med topp tak på
Feyerbakken Panorama, men som tross alt er inn mot bakken, mens denne kolossen er et
frittstående bygg midt i utsikten mot havnen og byen.

I tillegg vurderes det å bygge et parkeringshus lenger nede på Gruset, også delte med den
samme odeleggende effekt ihht samme utsikten, med en kotehøyde på + 6,2

Det betyr i virkeligheten at sikt mot havnen og sjøfronten samt sikt mot sentrum og kirken
ikke vil være synbar før en kommer til den nedre Jernbanebroen.

Den fastlagte siktelinjen og hensikten med å synliggjøre Egersund By sitt nære forhold
til Vågen og dels for å vise de kulturhistoriske sammenhenger byen slår i,
er dermed helt forkastet.

Garasje/Parkeringsanlegg under bakken eller inn i Ijell bor være
Hotell med beliggenhet på andres siden av Eieåne og med utsyn
ville vært til glede for så vel byens gjester som dets innbyggere.

Både Hotellet og Parkeringsanleggets volum og størrelse gir oss
tilbakeslag av støy og enda større trafikk.

Dette gjør at vi opprettholder vår protest på
reguleringsplaner for Gruset i Egersund.

Humlestad 10.05.2013

en mulighet i Egersund.
mot kirken og sentrum,

(av erfaring) bekymring for

t$fØ

Eigersund Kommune
Plankontoret
Postboks 580
4379 Egersund

Naboer og Gjenboere Liestad

4,

“(alt /aS/ac__
W ctrt Svc.svea SrC.n5c
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fl EIGERSUND
iii HAVNEVESEN

Eigersund havnevesen Kl
Postboks 117

EIGERSUND KOMMUNEIPLANKONTORET 4379 EGERSUND
P8580

____

4370 EGERSUND ËgersunWkinr111jjjjj
Telefon 51463280

Telefax: 31463281

i 4 MAI 2013 j Fmail:postegersund.havn.no

Bankgiro: 816007.00049

Foreiaksnr.: 875 265 172

Vår Ref.: 05t13’XS Dcrs Rei: I3/852Ii07i3208)PL-l99lI Egersund 10.05.2013

UTTALELSE- DETALJI{EGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FOR
HOTELLSM.M Å GRUSET GNR 46 BRNR 372 M.FL.,EGERSUND.

Eigersund havnevesenet har følgende kommentarer til planen.

I. På side 31 pkt 9.9 Grunnforhold står det at det ikke skal fS’lles i området. Det bygges
en ordinær kai konstruksjon på ca 70-80 peler, deretter bygges hotellet på denne
flaten.
Dersom det ikke skal fylles, må pelingen foretas fra lekter i det området som går ut i
sjø. Det er ikke mulig å komme til med en pelelekter med dybdene i dette farvannet
har. For at en slik peling skal kunne gjennomføres, vil man måtte mudre i sterkt
forureusede masser. Denne prossesen er ikke beskrevet eller vurdert.

2. Kystverket gjennomførte i 1997 etter tillatelse fra SF1’, en mudring av indrehavn i
område som er tilstøtene område som reguleringsplanen gjelder.(se vedlegg). Som det
fremkommer av den forurensing som da ble lokalisert, tilsier det at dette er avrenning
som stammer fra området reguleringspianen beskriver. Dette kan begrunnes med den
vannstrøm som er i området fra elv ut og i havnebassenget. Ved en mudring vil det
derfor igjen bli tilført ny forurensing til området som er rensket. I pkt 9.9 konkluderes
det med at tilrådd løsning ikke har negative konsekvenser. Den spredning av
forurensing, som vil finne sted ved gjennomføringen av pelingen vil ha negative
konsekvenser og. det er stor fare for at områder i indrehavn igjen vil bli forurenset.

3. Pkt 10 Forurensing. Heller ikke i dette punkt er en nødvendig mudring vurdert.
Som avbøtende tiltak ifin graving på land vurderes det silsskjørt utenfor
anleggsområdet ifiït peling. Erfaringen som ble gjort med silsskjørt under mudringen i
1997 av indrehavn var at det hadde meget begrenset effekt da vannstrømmen var for
sterk slik at det ikke var effektivt i dybden. Vannstrømmen må antas å være enda
sterkere i reguleringsområdet. Planen mangler konsekvensutredning og mulig
forurensing og spredning ved mudring i sjø. Da dette må være en forutsetning for den
konstruksjons løsning som er beskrevet.

i
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Vedlegg.1 Kopi av Tillatelse til Mudring i indre havn til Kystverket fra SFT.
2 Proverapport fra Rogalands forskning til Kystverket.

Med venqlig hilsen
Ei d vnevesen KF

‘Sf
Havnefogd.

Kopi: Kystverket Vest
Postboks 1502
6025 Ålesund

Fylkesmannen i Rogaland
Postboks 59
4001 Stavanger.

2
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Tillatelse til mudring i indre Eigersund havn og dumping av massene i
Rekevik, Eigersund kommune

SF1 gir kystverket tillatelse til mudring i Porbindelse med utdyping av
innseglingsrenna i indre Ligersund havn og etterfølgende dumping i Rekevik. Det er i
tillatelsen stilt særskilte vilkår for utførelse og omfang, for å begrense de miljømessige
ulempene slikt arbeid kan medføre. SF1’ stiller også krav til overvåking av effekter på
marine organismer i dumpeområdet.

Det vises dl søknad fra Kysrverket 2. distikt ti] Statens forurensningsdlsyn (SF!) av 20. mars
1996 om dilarelse dl mudring i indre Eigersund havn mellom Lindøy og Fonn Egersund A/S,
samt dumping av massene i Rekevik. Det vises for øvrig til høringsuttalelser og annen
korrespondanse i saken.

Bakgrunn og miljøforhold

Det ønskes å utdype seilingsleden i ei renne inn mot Eigersunds indre havn mellom Lindøy og
Form Egersund AJS. Renna skal bli ca. 40 meter bred og 610 ru lang med dybde ned dl - 8m.
Det er i denne forbindelse funnet nødvendig i mudre ca. 44.610 ru3 sedimentnasset

Analyser av sedinentorover er foretatt. og disse viser at omràdet er sterkt forurenset av
organiske miljø gifter og moderat dl marken forurenset av wngmetaUer. Det er i ett punkt
påvist verdier i klasse V (ItIL SFTs klassifisering av rniljøkvalitet i fiorder og kysrfarvann) for
PAR (tjærestoffen. men nivåene ligger vesendi2 i klasse [V. For PCB tilsier konsentasonene
i ert ounkt klasse [V nivl Niviene av de undersøkte rungmetallene i msåde iger i klasse
dl EJ med kadmium jg kvj]cksoiv som de ajvorLjge. Lndersokelser av effekter (giffighet og
D[oaKicumulerlngspotcnsiale, pd marine organ1smer er utført med sedimeriter fra tndre
navn.Resuitarene viser ingen effekter.
\ve undersøkelser fra dumpeomrddet Rekevik viser at aivåene a ade tungmetaller og
rnniske mii ogiher ligger vil et lavt nivå i dette området.

IL

Kystverket 2. disnikt
Havne- og farvannsavdelingen
Poscboks 466
5501 HAUGESUND

Dert. rtL

666/96 RS P1.h. nr. 177

Statens SF1’
forurensningstilsyn
Postadresse: Pb. 8100 Dep, 0032 Oslo
Kontaradresse: Strømsveien 96
Telefon: 22 57 34 00 Telefax: 22 67 67 06
Organisasjonsnr.: 970 935 657

4:RKS) yC/C6.ID/MtYfl5i.r cj
il .

‘1

Dazo

3 0 AU6. 1996

Kopi av brev fra
S1TENS voavaEN3NlNcTz:I

Vårref. (Res oççgiu ved svar)

96/4970 -IIPEI
483

.fl&’wflç’flrlJ. ‘umut1nc
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Saksgang

Saken ble 12.04.1996 oversendt på ekstern høring til involverte parter. Det er kommet inn
høringsuttalelser fra følgende hold: Fyllcesmannen i Rogaland. Rogaland fylkeskommune,
Rogaland Fiskarlag og Egersund kommune. [tillegg har SFT fått en kopi av en protest fra
Edvin øglend samt protester etter høringsfristens udøp fra Eigersund Natur og Ungdom og
Tor E-Ienning Pedersen.

Deres kommentarer er kort sumrnert som følger:

- Fylkesmannen i Rogaland påpeker faren for frigjøring og spredning av miljøgifter og
fonitseuer at at det settes klare vilkår ved både mudring og dumping.

- Rogaland Fylkeskommune ved iculturavdelingen ber om at eventuelle kulturminner som
oppdages under arbeidet meldes , men har ellers ingen merknader.

- Rogaland Fiskarlag har ingen innvending mot planene, men påpeker at arbeidet må gjøres
i angitt tidsrom og dumpingen foretas til angin dybde, til kote - 8 meter.

- Egersund kommune har ingen særskilte merknader til planene, men forutsetter at
Kystverket tar kontakt med kommunen angående rørledningsnettet i området før arbeidet
starter.

- De tre protestene gjelder dumpingen i Rekevilc utfra at området brukes som
rekreasjonsområde og til hobbyfiske. To av brevskriverne ønsker landeponi.

Kystverket 2. disirikt ble i brev fra SFT av 15.04.96 bedt om rilleggsinfonnasjon vedrørende
forholdene på omsøkte dumpested samt anmodning om å foreta en effektsnidie av
sedimentene fra Eigersund havn. Denne informasjonen ble oversendt SFT den 13.08.1996.

SFTs vurdering

Av de innkomne høringsutralelsene før fristens utløp hadde ingen innvendinger som hindrer at
mudre og dumpeplanene gjennomføres. De nevnte protester fra oppsittere rundt Rekevika
samt Natur og Ungdom unykker bekymring for dumpeområders verdi som
rekreasjonsområde etter en dumpeoperasjon. Til det sistnevte kan det sies at Rekevik er
tidligere brukt som durnpeområde for forurensede masser og nye analyser viser at svært lave
miljøgiftkonsentrasjone er målt i sedimentene på dumpeseredet.
Alternative dunipeområder og deponeringsmuligheter som landdeporii er ikke vurdert i dette
tilfelle da Rekevik er satt av i kommuneplanen til dumpeområde. Vår vurdering er likevel at
søker bør pålegges et overvåkingsprogram for å kartlegge mulige konsekvenser og
akkumulering av miljøgifter i marine organismer som følge av dumpeaktiviteten.
De gjennomførte undersøkelsene av giffighet og bioakkumuleringspotensiale for miljøgifter
fra sedirnentene i indre Eigersund havn har ikke gitt negative resultater. men SF7 ønsker
likevel en overvåking i dumpeområdet for å sjekke eventuell akkumulering av miljøgifter i
blåskjeli.

Vedtak og begrunnelse

I medhold av Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall
(Forurensningsloven) § li gir SET herved Kystverkets 2. distrikt tillatelse til mudring i
omsøkt område i indre Eiaersund havn etter særskilte vilkår.

go - h:\çcn\wnnorn,edyr\’Iamudcfnc
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I medhold av forskriiter av 8. juli 1980 om dumping og forbrenning av stoffer og gjenstander
til sjøs § 4 gis det tilsvarende tillatelse til dumping av mudringsrnassene i Rekevik, Eigersund
kommune

Hovedbegrunnelsen for vedtaket er at massenes innhold av miljøgifter er av en slik tilstand at
en kontrollen dumping ener gitte vilkår kan aksepteres ut fra miljøhensyn. Dette antas videre
ikke å medføre nevneverdige negative konsekvenser for andre legitime brukerinteresser.

Mudre og dumpeaktivitetene skal starte opp medio september 1996 og arbeidet forventes å
vare i ca. 8 måneder.

Vilkår

I medhold av forurensningslovens § 16 stilles følgende vilkår til tillatelsen, for å motvirke at
eventuell forurensning skal medføre skader eller ulemper:

Generelt;

- Arbeidet skal kunngjøres offentlig iht. Forskrifter om saksbehandling etter
forurensningsloven, §5.

- Fylkesmannen eller SF1’ skal ha anledning til å ha en representant tilstede under
arbeidet dersom de ønsker det.

- Etter endt utførelse skal Kystverket 2. distrikt utarbeide en kort rapport hvor
erfaringer med utstyret beskrives og gi et estimat i tonn på mengde dumpet masse. I
tillegg skal evennaelle avvik fra vilkårene begrunnes. Rapporten skal være SFT i hende
senest 6 uker etter utført arbeid.

- Mudring er ikke tillatt i perioden 15. mai til 15. september, da dette kan medføre
ulemper for andre lokale brukerinteresser.

Mudrin:

- Mudringen skal utføres på en så skånsom måte som mulig, og slik at minst mulig
finpanikulært sediment virvies opp og spres i vannmassene.

- Siltskjørr, eller tilsvarende utstyr, skal benyttes for å hindre spredning av finparukulært
materiale i forbindelse med mudringen. Utstyret skal omkranse mudringsområdet, og
skal vertikalt gå fra vannfiaten og til sjøbunnen.

- Totalmengden som mudres skal ikke overstige 45.000 m3 masser.

Dumpin

- Dunipeområdet som skal benyttes ligger på ca. 20 meters dyp i Rekevik. Eigersund
kommune - jfr. sjøkart vedlagt søknaden.

- Muddermassene skal dumpes på en slik måte at minst mulig partikler spres i
vannmassene. og slik at en hurtig sedimentering finner sted innen det angitte området.

- Dumpingen skal kun foregå under gunstige vindforhold, slik at Ecaftig rniksing i de øvre
vannmasser unngås.

sin - b:stn\word’prosedv?%sfxnud.doc
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Overvålcing i forbindelse med dumpeaktiviteten og etterpå skal gjøres ved at det tas ut
blåskjeliprøver/eventuelt utsettes blåskjell i dumpeområdet for å kontrollere
effekdviteten av vilkårene/mulig påvirkning både under og etter gjennomført dumping.
Program for en slik undersØlelse med parametervalg, omfang for prøvetaking I
analysering og rapporteringsrutiner oversendes 5Ff for vurdering innen 15september
1996.
Som et minimum kan SF1’ tenke seg målinger av PAH i blåskjell på to stasjoner i
området to ganger under dumpingen og to ganger etter avsluttet dumping.

Erstatningsansvar og klageadgang

Tillatelsen fritar ikke fra erstatningsansvar etter de alwinnellge erstatningsreglene,
Fonliensningslovens § 10, 2. ledd.

Tillatelsen kan påklages av sakens parter til Mlljøverndepartementet (MD) innen 3 uker fra
meldingen om avgjørelsen er mottatt. En eventuell klage skal begrunnes og sendes til Statens
forurensningstilsyn.

Dersom tillatelsen blir påklaget, ner den ikke i kraft før saken er endelig avgjort av MD. SF1’
eller MD kan dispensere fra denne bestemmelsen.

Med hilsen

er’.ç_—
Ingunntvatne (e.f.)

Per Erik Iversen

sin - hstn\wont’prnsdystanud.doc
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Kopi til:

Fylkesmannen i Rogaland Rogaland fylkeskommune
Miljøvernavdelingen FylkeskultursjefenlFriluftsnemda
Postboks 59 Postboks 130
4001 STAVANGER 4001 STAVANGER

Miljøverndepartementet Rogaland fiskarlag
Postboks 8013 Dep Postboks 131
0030 OSLO 4001 STAVANGER

Egersund kommune Edvin øglend
4370 EGERSUND øglend

4370 EGERSUND

Dalane Natur og Ungdom avd. Egersund Tor Henning Pedersen
Maria Mong Kløverveien 27
Soknadalsveien 40 4370 EGERSUND
4370 EGERSUND

Fiskerisj efen i Rogaland Naturvernforbundet i Rogaland
Havnegt.4 Postboks 441
4250 KOPERVIK 4001 STAVANGER

- hsln\woatjrncdyrstamod.doc
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Kystverket

Havne- og larvann.savdenger.

Postboks 466

5501 Haugesund

Henv: Rita Svendsbøe

Kopi:

Prøver tatt data:

Prøver mottatt dato:

Ana yseueriode:

Analyserapport sendt:

qa

_

ARKii (à.Lkfl

[4_K5BEH.:

NOflS
AKKRED[TER1NG ROGALAND

w,poie RESEARCH

96022

Egersund indre havr

SedimeM

Prøver: 96022-1

hÀiaiyse..
— staston i

metode:

- fl96022-2 J 96c22396c22

Stasjon 2 Stasjon 3 Stasjon 4

i HzzzH

er aek.-eoi:ef! FJo,c Akkreaer;n .A) i nerr.D:J i’ kavene E ‘J-\S eDO q1SCeEC Gjoe 25

A’rsrrresuiarene ote!ner ulEr.fler’de pa De ana-jse’ie ‘rvee.

‘rC mm-. anrei er sk- Ita avlal mcc o’ kcpw’rc av denne a-ayse-acpori r.n :‘‘?ii Cesor apndlen kocie’es - er Ie!iel

l{u4 S1

Kvalifetsansvarlig

Med vennhc hilsen

- V.do!ab

L<c¼r
lncer-is Arcrsen

Analyliker

Vedlegg 1: Kornlordetrng sedimentel (4 sider)

Vedlegg 2: PCB- og PAH-resultater Pravingsrapporl fra SINTEF 4 sider)

Side. i av i

07.02.96

07.02.96

07.02-08.03%
14.03.96

Re’.r’r.:

Provested:

Provetype:

Analyse:

LIoi!t !!!2! g’Q
Ttalgk&tip(organisk stoff) NS 4784.1/80 2221 f[21

23i 287

Ezzz______ L

-- —f

STAVANGER ProfeeorOlc.i, Hon,eensv& 15, tO Bys 2503 Ullondhoug. 4004 Slovonger. Norway. Tel. +4751875000 For 44751875200 Foetokeir C5Q848QO
BERGEN Fontoferegen 38 5036 Fonofi Non..oy Tet .4755574007. For +47 55 288489
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Konifordeling i sediinent
SkteanaIyse

Prøvens identitet: Egersund. indre havn, stasjon I
Ref. nr.:

Analyse dato:

Analytiker:

96022-I

l/3.8f3 1996

Inger-Lisa Andersen/RE-Miljølab

Vedlegg I
side i aw4

POGA LAND
RESEARCH

ER____ fl
I LII

Kornstørrelse > 0,OG3mm:
Kornstorrelse < O,063mm:

Prisnærdata:

53 vektprosent av totalpreve
47 vektproaent av totnlprøve

Kornstørrelse (mm)

sum

4
2

0,5
0.25

0.125
0,063

<00625
<0,03 12
<0.0156
<0,0078
<0.0039
<aof;2c
<0.0034

(4 til 0,063)
(<0,0312 til <00014)

vekt (g) Utg.vekt (g): 23,99

0.49 36
0.0182
0.0308
0.4736
2. 1083
5.0 193
4.47 13

12.6131
0

sum 12,6131

Leire Slit Sand
300

90

80 r

70 1

60

50

40

30

20

l0

Grus

/

_

i

0 4——--——
0.00 I

I

--i

Liii
0.004 0,016 0,063 0.25

Kornstørrelse (mm)

Ezz

_____

i

____i

36

mm
0,0312
0.0156
0.007 8
0,0039

(1.0034

vekt g
11.3769

0
0
0
fl

0

Størrelse vekt kumulativ % -Log2(phi)
(mm) (g)

6 -4.000
8 0,4936 100 -3000
4 0,0 182 98 -2,000
2 0,0308 98 -3.000

I 0A716 98 0000
0,5 2.1083 96 1.000

0.25 5.0393 87 2.000
0.325 4,4713 66 3.000
0.063 11,3769 47 3.989

0.0332 (I 5.002
0,0356 0 6,002
0.007? fl 7,002
0.003’) 0 8,002

0,(X)2 0 8.966

0.0014 0 9,480

ml. vekt 23.990

STAVANGÆR Proleiw, CIo. Hanssenwel IS, P0 Boz 2503 Uilondhoug, 4004 SIavwiger, Norway Te. .4753875000 Fo, .4753 875200 Enlerpine numbe, 950884800
8ERGN Thoqmehien.gi 55, SOOSBerg.n, Norway Tel .475554 3850 Fox .4755543860
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Sikteanalyse

Prevenç idenlitel:
Ref. nr.:

Anelytiker:

Prlrnærdnta:

Egersund, Indre havn. Stasjon 2
96022-2

Inger-Liss Andersen!RF-Mlljdab

Vedlegg I
Side 2 n’3

Kornfordeling i sediment

Analyse dato: 113-8/3 1996

ROGALAND
R€SEARCH

5111Leire Sand Onis

i
90

80

70

60

50

40 -- -

30

20

‘°

oc&ii

/1 I
—

I I-
-

—

--I
o,öo4

-

- -----t

-

0,0 16 0M63 0.25
IConutørrelse (mm)

-

-

-r

Kornstorrelse > 0,063mm: 49 vektprosenl av totaiprave
Kornatørrelse < O,063mm: 51 vektprosent av toteipreve

‘I - 4 16

Utg.vck (g): 20.71vekt (g)

0
0

0.040)
0,3454
1.4081
3.7276
4.725)

Kornstørrelse (mm)

4
2

0.5
0,25

0.125
0063

<0.0625
<0.03 12
<0.0)56
<0.0078
<0.0039

<0.00)4

Størrelse vekt
mm) (g)

kumulallv % -Log2(phi)

mm
0.03 12
0.0156
0.0078
0 .003 9

031114

vtkt g
0.4637

II

0
0
I,

I)

16 -4000
8 0 100 -3.000
4 0 100 -2.000
2 0.0401 100 -1,000
I 0.3454 100 0.000

0.5 1.4081 91 1.000
0,25 3.7276 91 2,000

0,125 4.725! 73 3.000
0.063 10.4637 SI 3,989

0.0312 0 5.002
0,1)156 0 6.002
3 fWT7R 0 7.0(12
0.0039 0 )S.IÅ)2
0.002 0 8.960

t).Ifl)I 4 0 ‘3,481)5 UIfl

(4(110.063) 10.2463
‘c0A1312 til <0.0014) 0

sum 10,2463 lot. ‘ekt 20,710

STAVANGER Prolrnoe OIa# Honssenwe. 15. P0 Bog 2503 tAIwoug, 4004 Stonnoe, Norway k[ • £ 5! 675000 fot .415) 815200 Enerpnie numbe, 9508848L0
BERGEN Jborrnohlengi 55,5008 Bcrg.-i’ No,wn Td .47 55 5438 50 fat .47 5554 3860
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Kornfordeling i sediment
Sikteanalyse

Provens identitet: Egersund. indre havn. Stasjon 3
Ref. nr.:

Analyse dato:

Analytlker:

96022-3
113313 1996

Inger-LIsa Andersen/RY-MIljelab

Kornsterrelse > 0,063mm: 52
Kornetorrelse < OM63mm: 48

Primærdata:

Vedlegg I
Sidt 3 av4

vektprosent av totalpreve
vektprosent av totalpreve

ROGALAND
RESEARCH

100

96

Leire SjU Sand Grus

‘4•:’ .j

80 /
(I,i

/
/

:—— i—- -. ..— —-

--.-—.-,— ---—--—-- 1

20 r” —__________ -

i

-H---±Ht
0J_.±_ L,_i__

0.001 0.004 0,016 0,b63 0.25
Kcrnstarrelse (mm)

H
4 16

Ulg.vekt (g): 21.25vekt (g)

0
0,1213
0.084!

0,102
1,6884
3.905

5,0921

Kornstørrelse (mm)

4

0,5
0.25

0.125
0.063

<0,0625
<0.03;?
<0.0156
<0.0078
c0.(X)39

<0.0014

mm
0,03 12
0.0 156
0,0078
0.0039

0.002
0,0014

vekt g
10.2571

0
0
0
0
0

Størrelse vekt kumulativ % -Log2(phl)
(mm) (g)

-4,000
8 0 100 -3.000
4 0,1213 100 -2.000
2 (1.0841 99 -1.000
I 0.102 99 0,000

0.5 3.6884 99 1.0(X)
0,25 3.905 91 2.000

0,125 5,0921 72 3,000
0(163 10.2571 48 3.989

0.0312 1) 5.002
0.0156 0 6,002
0007K 0 7.002
0,0039 (i 8002

OSX)2 0 8.966

0.0014 0 9.48(3

lot, vekt 21.250

sum
(4 til 0.063) 10.9929
(<0.0312 til c0,0014t 0

SUm 10.9929

STAVANGER Pro(ei,soq Olav [tonsc,n-?ee IS, P0 Box 2503 LJlIcn&oug 4004 Stovvngw, Non’voy Tel .47 SI 875000 Fax .4751875200. tnlrp.ise number 95088t8X
B’RLSEN Tho,nohIengt 55, 500P Bergen. Narwuy lei .47 S 543850 Fa,. .4755543860
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Prevens Identitet:
Ref. nr.: 96022-4
Analyse dato: 1)3-8/3 1996
Analytlker:

VMkgg I
Side 4 av 4

Kornstzrrelse > 0,063mm: 44
Kornstsrrelse < 0,063mm: 56

Prknardata:

vektprosent av totaiprøve
vektprosent av totsiprove

Korufordeling i sediment
Sikteanalyse

Egersund, indre havn. Stasjon 4

Inger-Lisa Andersen!RE-MiljaIab

Sju

nr
ROGALAND
RESEARCH

Sand GrusLeire
100 -

SOL

70

60

50 4--

40

30 i

201

°åooi 04 —-

0
I
0.

=

E

0.063
Kornstørrelse (mm)

vekt (g)

0
0.0064
0.065 I
0.1465

.4292
2 .4 163
2.9007

Konstprrdse (mm)

4
2

0.5
0,25

0.125
0.063

<0.0625
<0.0312
<0.0156
<0.007)
<0.0039

<0,0013

sum
(4 til 0,063)
(<0,0312 Lii <0,0014)

kumulativ Tr -LogZ(phi)
Utg.nkt (g);

mm
0.03)2
0.0 156
0.0078
0.0039

‘I.0(’2
0.0014

‘5.93

vekt g
8.9658

0
0
0
(3
0

16
8
4
2

0,5
0.25

0,125
0,063

0 .03 12
0.0156
(1.0! )7.S
0,0039
0.002

0,0014

0
0.0064
0.0651
0.1465

.4292
2.4)63
2.9007

R,9658

0
0
0
0
0

0

Slørrelse vekt
(mm) (g)

lot, vekt 15.930

40’J0
tOG -1000
100 -2,000
100 -1,000
100 0.000
99 1.000
90 2.000
74 3.000
56 3.989

5.002

6.002
7,00?
8.002
8.966

9.480
6.9642

0
sum 6.9642

STAVAI4G€R Pi’oI.o, Olov Hons,ai,vn IS G Bc. 502 ttio*oug 400d Sio.onge, Nor.*oy t .47 SI 875000 Faa .7 SI 875200 EnI.vdse nwrå,e, 950984800
BERGEN fl’o.n’o4”t.ngi SS. 5006 Bergen Nonoy Tel .475554DB 50 Vcn ,47 55 3660
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Ved

U[1Tfti
SR’ITEF ICjemi

Ça MressefAd&ess:
Positoks 124 Blindern
N41314 Oslo 3, NORWAY

RF-Miljølab. Besøksadresse/Locatjon

P0. Box 2503 Ullandhaug Forskningsveien I

4004 Stavanger Telefonrreleçhone:
4-47 2206 73 00

Att.: Hege Eggesbø Tetefax:
+47 22 06 73 50

Telex:
71 536 SI N

Enterprise nr.: 94*007029

Prøvingsrapport

Deres ref.: Vår ref.: Direkte innvalg: Oslo,

HE/676203 A.KringstadlJ.nr.94-7 22067705 1996-02-27

Oppdrag m:

270310.56
Prøveserie.;

Oppdragets tittel: 1996-067

ANALYSE AV PCB OG PAFI I SEDIMENTER.

Sammendrag
Innholdet av sum PAH i prøvene varierte fra 9-22 mglkg. PCB ble ikke påvist i prøven
mrk. “RF.NR.96022-l ST.1”. Ide øvrige prøvene varierte innholdet av sum PCB fra
0,05-0,11 mglkg.

Innledning
Prøvene ble mottatt 9/2-96 for analyse av sum polyklorerte bifenyler (PCB) og polysykliske
aromatiske hydrokarboner (PAH, 16 EPA”).

Beskrivelse og identifikasjon av provingsobj ekter

L.nr. Prøve

1996-067 tørrstoff

I RF.NR,96022-1 ST] 23,0
2 RF.NR.96022-2 ST.2 26,0
5 RF.NR.96022-3 ST,3 27,5

RF.NR.96022-4 ST.4 28.3

I av 3
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Eksperimentelt
Analysen ble foretatt i tidsrommet fra 13/2 til 23/2-96.
Følgende akkrediterte analyseforskrifter ble benyttet:
2740-AF4, Polvsykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i sedimenter og jord.
2740-AF!, Polyklorerte bifenyler (PCB) i sedimenter, slam og jord.

Prøvene ble ekstraher-t med en blanding av diklormetan og metanol. Diklormetanekstraktet ble
isolert ved tilsetting av vann og deretter overført til sykloheksan. Ekstraktet ble delt i to for
analyse av h.h.v. PAH og P0.

PAH
Ekstraktene ble DMF-behandlet før GC,MS-analysen. Til identifisering av de forskjellige PAH
komponentene ble den enkelte forbindelsens spesifikke ion innenfor et bestemt tidsintervall
registrert. De enkelte PAR-komponentene ble kvantifisert ved bruk av ekstern og intern
standard.

PCB
Sykloheksan-ekstraktene ble behandlet med konsentrert svovelsyre, etanolllut og TBA før den
gasskromatograflske analysen (GC/ECD). Identifiseringen ble basert på sammenlikning av
retensjonstider samt mønstergjenkjenning ved å sammenlikne kromatogrammet av prøven med
kromatogrammet av kommersielle PCB-oljer med ulik kloreringsgrad. Følgende PCB
kongenere ble benyttet til kvantifiseringen: IUPAC nr. 101, 77/110, 118, 153, 138, 187, 174
og 180.

Kvantifiseringen ble utført ved bruk av både intern og ekstern standard.

Avvik fra akkreditert metode:
Prevene ble ekstrahert med en blanding av dikjormetan og metanol.

Resultat
Resultatene er gitt i Tabell 1 og i vedlegg.
Det kroniatografiske mønsteret i prøvene stemte best overens med en kommersiell PCB-olje
med 60 % kloreringsgrad,
Ved kvantifisering av PCB ved bruk av kommersielle PCB-oljer, må de oppgitte verdiene
betraktes som nivåer og ikke eksakte konsentrasjoner. Delte skyldes at PCB som enfinnes i
resipienter sjelden vil ha et kromatografisk mønster som er helt identisk med de kommersielle
oljene.
Basert på interkalibreringsstudier er usikkerheren for bestemmelse av PCB-kongenere i
naturlig kcntamin.ert sediment ca 20%

Måleusikkerheten forbundet med PAH-analysene er 30%.

2 av 3
Oppdrag nr: 270310.56
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Tabell I
Innhold av sum PCB og sum PAH i sedimenter.
Resultatene er angitt i mglkg tørt materiale.

1. nr. Prøve Sum PCB SUM PAH
1996-067 (I6EPA)

i RF.NR.96022-1 ST.1 ip. 17
2 RF.NR.96022-2 ST.2 0,11 8,7
3 RF.NR.96022-3 ST.3 0,05 22
4 RF.NR96022-4 ST.4 0,07 15

Deteksjonsgrense ( 0,01 f -

i.p. = ikke påvist

Med hilsen
SINTEF-Kjemi

‘Nina Gjøs Al ild Kringstad
Laboratorieleder
Miljøteknologi og analyse

Vedlegg; I stk. resultat-tabell

Spesielle betingelser
Restereitde provematenale oppbevares på S!NTEF 16 nsneder etle at oppdraget er utfuti om ikke asmet a’.lales med oppdragsgtver.
Å,i.alyseresoltater rapportert i dette dokument er frembragt ved analse av de anforie prover i den siand de ble tnoilail SINTEF ‘ar inlel anavar
for oppdragsgivers bruk av resultatene eller for konsekvenser av slik bruk De/v,, kopieting av demw rapport er ikke tillatt uten kstfihtg
samtykke fra SINTEF.

3 av 3

Oppdrag nr.; 270310.56
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Eigersund Kommune --._—--—-—j

Postboks 580 i 3 MAI 2013
4379 Egersund

Høring og offentlig ettersyn — detaljreguleringsplan med konsekvensutredning
for hotell mm. på Gruset gnr. 46, bnr. 372 m.fl. Egersund

Viser til tidligere protester i brev av 13.10.2010 og til senere skriv og protest fra
Naboer og Gjenboere i 1-lumlestad- / Havsøyområdel.

Hvorfor fremkommer det ikke reelle dimensjoneringer, med tanke på høyde, dybde og lengde
av hotellplanene, slik at Egersunds befolkning virkelig kan se hvor enormt stort og
ødeleggende denne kolossen blir, når de spaserer eller kjører nedover Jernbaneveien.

I tillegg vurderes det å bygge et parkeringshus lenger nede på Gruset i en høyde av kote + 6.2

Det betyr i virkeligheten at sikt mot havnen og sjøfronten samt sikt mot sentrum og kirken
ikke vil være synbar før en kommer til den nedre Jernbanebroen.

Den fastlagte siktelinjen og hensikten med å synliggjore Egersund By sitt nære forhold
til Vågen og dels for å vise de kulturhistoriske sammenhenger byen står i.
er dermed helt forkastet.

Dette betyr at noen er i ferd med å drepe Egersund sin sjel
Noe som burde være en forbrytelse
Ja, som for meg, en vanlig Egersundsgutt faktisk er en Forbrytelse

STOPP!!
Dette kan ikke være riktig.
Dette handler ikke om å bevare den idylliske småbyen Egersund,
men tvert om, uopprettelige ødeleggelser av byens sjel og idyll.

Jeg vil med dette protestere, på det sterkeste, i kjærlighet til Egersund og dens sjel.

Egersund 09.05.2013

Sverre Andersen
/ HumLestadgaten 29

4379 Egersund
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10 MAI 2613

i.

_______

Egersd,

Plankontoret
Eigersund Kommune

Jeg har vært på biblioteket og sett på planene for utbygging på Gruset, og jeg er sterkt i mot
bygging av det planlagte hotellet og et to etasjes parkeringshus.
Noe av det unike ved Egersund er utsikten fra Eie og videre nedover Eieveien. Byen ligger
som et amfi med utsyn til sund og småbåthavn.

Jeg er klar over at byen trenger flere parkeringsplasser, men del må finnes andre muligheter
enn å stenge for kontakt med sjøen, og gjøre dette vakre området om til et hus for biler.
A bygge et fem etasjes hotell som vil bli det mest dominerende bygget i byen (den lille trehus
byen ved Nordsjøen), er ingen god ide. Over på Kontrarisiden ville ikke høyden være noe
problem, og med en gangbro over til byen ville det også skaffes mer aktivitet på Kontrarisiden
(byen er i vekst).

Hilsen

Lj
Liv Ihorna
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Til

Eigersund kommune

v/Plan kontoret

Postbcks 580

4379 Egersund

Høringsuttalelse detaljreguleringsplan med konsekvensutredning (KU) for hotell m,m på
Grusetgnr. 46 bnr. 372 m.fl., Egersund.

Viser til annonse på hjemmesidene til Eigersund kommune, der reguleringsplan for nytt

hotell på Gruset med mer er lagt ut til offentlig ettersyn.

I planen skisseres to alternative måter det kan etableres nytt parkeringshus på Gruset.

Jeg vil anbefale alternativ 1: det kan etableres inntil 2 plan under dagens parkeringsplass på
Gruset. Dette for at ikke hele utsikten på gatenivå mot havnen skal forsvinne.

Jeg vil også at dere skal tenke over følgende:

• Hvor skal folk parkere bilene sine i byggeperioden?

• Flytt hele hotellet over til andre siden av Vågen, til Kontrarisiden, og legg inn at
utbygger må bygge bro over elva. Det vil være mye bedre for alle parter.

Hilsen

Tor H. Dversnes

Egersund 10.05.2013
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Statens vegvesen

Egersund kommune
Postboks 580
4379 EGERSUND

Behandlende enhet: Saksb&andIer/innvaIgsnr. ‘flr referanse: Deres referanse: vk dato
Region vest LindaKarsen Longtjeld -51911403 20l0,l80372-9 [38521 06052013

Uttale til høring og offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan med
konsekvensutredning for hotell m.m på Gruset - gnr. 46 bnr. 372 m.fl. -

Eigersund kommune

Viser til sak datert 18.3.2013 angående offentlig ettersyn for detaljreguleringsplan med konsekvens-
utredning for hotell m.m på Gruset i Eigersund kommune. Planforslaget omfatter et hotell på inntil
10000 m2. Det legges også opp til store endringer i tilknytning til kollektivterminal, kjøremønster
mm. Videre skisserer planen to mulige løsninger for etablering av parkeringshus på Gruset. Alternativ
1: inntil 2 plan under dagens parkeringsplass, og alternativ 2: ett plan under bakkenivå og ett plan over
bakkenivå.

Vi har følgende merknader til planforslaget:

Bestemmelser

Besten-imelsenes § 1.1 bør samsvare med plankartets tegnforklaring.

Siste setning i § 4.2 bør presiseres med: ((Der det måtte passe, kan det innen formålet bygges tilkomst
for gående fra parkeringshuset mot tilliggende gang- og sykkelvegers>.

I bestemmelsenes § 2.3 sies det: «Det skal anordnes HC-plasser tilsvarende 5 % av p-plassene i nylt
parkeringshus. Plassene skal opparbeides slik at de kan nyttes som 2 — to vanlige p-plasser når det ikke
er behov for så mange I-IC-plasser i anlegget». Den siste setningen oppfattes som lite heldig og
vanskelig å gjennomføre i praksis, og vi ber om at denne ernes.

§ 5.1 må omformuleres til følgende: «I frisiktsonene skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over de
tilstøtende veiers plan. Faste installasjoner som gjerder etc. tillates ikke innenforfrisiktsonen.»

Frisikt

Plankartet må påtegnes frisiktlinjer mot rundkjøringene. Fri sikt fra planområdet mot fv. 44 skal være
10 x 50 ni Det tillattes ikke faste installasjoner eller parkeringsplasser innen frisiktsonen.

Byggegrense mot fv. 44

Byggegrensen mot fv. 44 skal være 12,5 m. Vi ber om at dette målsettes på plankartet. Byggegrensen
fastsettes i planbestemmelsene, og det må presiseres at byggegrensen også gjelder under bakkenivå.

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse
statens vegvesen Telefaks: 57 65 59 86 Lagårdsveien 80 Statens vegvesen
Region vest firmapost-vest@vegvesen.no 4010 STAVANGER Regnskap
Askedalen 4 Båtsfjordveien 18
6863 Leikanger Org.nr: 971032081 9815 VADSØ

Telefon: 78941550
Telefaks: 7S 95 33 52
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Rundkjøring i sør

Vi stiller oss bak rådmannens vurdering av løsningen i sør angående sporingskurve.

Gang- og sykkelveg

Gang- og sykkelvegen langs fv. 44 må gjøres mer synlig/lesbar i sør. Ved den sørlige rundkjøringen
kan Gsl trekkes nærmere fv. 44 slik at forbindelsen mot Gs2 blir mer hensiktsmessig. Slik det er vist i
planen fremstår ikke gang- og sykkelvegen med en god linjeføring.

Planen viser to formål med Gs2. Ett av disse bør f formål Gs3 for å øke lesbarheten i kartet.

Kollektivterminal

Minimumsavstand fra oppstillingsplasser for buss til kryssende gang- og sykkelveg skal være 5 m.
Dette for å ivareta sikkerheten for myke trafikanter, Dette må rettes opp i plankartet.

Parkering

Planbeskrivelsen sier ikke noe om adkomst for myke trafikanter til parkeringshuset. Vår faglige
anbefaling er at man legger til rette for tilkomst til parkeringshuset fra Gs I, og at dette ses i sammen
heng med det naturlige gangdraget i området.

Mulighetene for frikjøpsordning av parkeringsplasser er omtalt både i planbesknvelse og saks
fremiegg. I saksfremleggets side 21 står det «Det finnes ikke mulighet for frikjøp av parkeringsplasser
ved eller i Egersund sentrum...». I besteminelsenes § 3.10 sies det at «Parkeringsbehovet i område H
kan dekkes ved frikjøp av plasser i Eigersund kommune inntil 40 %.» Dette oppfattes som noe uklart,
og kommunen bør gjøre rede for hvordan parkeringsbehovet tenkes løst/sikret ved en frikjopsordning.
Viser også til planbeskrivelsens side 13, hvor det antydes et underskudd av 3-400 parkeringsplasser i
Egersund sentrum. En innføring av frikjøpsordning kan i verste fall øke underskuddet av parkerings
plasser dersom det ikke foreligger konkrete planer for håndtering av parkeringsplassene.

Planforslaget antyder at hotellet kan inneholde 170 rom ved flull utbygging. I beregningen av behovet
for parkeringsplasser har man tatt utgangspunkt i 150 rom. Vi ber om at man i planfremstillingen er
konsekvent med bruk av tall, slik at beregningsgrunnlaget blir mest mulig realistisk.

I saksfremstillingens § 5.2 vises det til planlagte parkeringsplasser for av- og påstigning langs fv. 44.
Disse er vist i tidligere versjon av planlcartet, men ikke i kartene som er lagt ut til offentlig ettersyn. Vi
vil ikke tillate parkeringsplasser langs fv. 44, da nærheten til rundkjoringen i sør, samt til gangfelt mot
Eikunda vil skape trafikkfarlige situasjoner p.g.a dårlig sikt.

Anleggsperioden

I anleggsperioden må forholdene for myke trafikanter sikres, både rundt byggegrop, for gjennom
gående gang- og sykkeltrafikk, og for kryssing av fv. 44.

Illustrasjoner må påføres frisiktlinjer i rundkjøringen i sør. Krav til fri sikt er 10 x SOm.

For alternativ 2 tillates det kun stopp for av- og påstigning for buss i parkeringslomme langs fv. 44.

Annet

I plankartet (alternativ 1) er Avg5 vist med formålsfarge for aimen veggrunn (Av). Dette må rettes
opp.
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Op ps u mm e ring

Vi har følgende krav til planforslaget frem mot 2. gangsbehandling:
• Plankartet må påtegnes frisiktliner i rundkjøringen i sør. Krav til fri sikt er 10 x 50 in.
• Plankartet må påtegnes en byggelinje på 12,5 m fra fylkesvegens midtiinje. Krav til

byggegrense på 12,5 m skal også sikres i bestemmelsene, og det må fremkomrne at
byggegrensen også gjelder i.mder bakken.

• Linjeforingen for gang- og sykkelvegen ved den sørlige rundkjoringen må utbedres, og gjøres
mer lesbar i plankartet.

• Minimumavstand fra bussoppstillingspiass til gang- og sykkelveg skal være 5,0 m. Dette må
rettes opp i plankartet.

• Bestemtnelsenes § 5.1 formuleres påfølgende måte: «I frisiktsonene skal det være fri sikt i en
hnyde av 0,5 m over de tilstøtende veiers plan. Faste installasjoner som gjerder etc. tillates
ikke innentbr frisiktsonen.»

I saksfremlegget fra rådmannen legges det opp til dialog mellom kommunen og Statens vegvesen, og
vi ser positivt på et videre samarbeid om planen. Rådmannens kommentarer samsvarer med flere av de
merknader som fremkommer i vår vurdering. Men vi må med bakgrunn i ovennevnte tekniske krav
frenune innsigelse til planforslaget slik det foreligger.

Region vest -

Med jsen ‘

Helge Eidsnes
regionvegsjef

Astrid Fide

Kopi: Rogaland f’lkeskommune v/Samferdsel
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Egersund Kommune
Plankontoret
Postboks 580
4379 Egersund

Eit . r’mune
GRAD! i

— 3 MAI 2013
AJijÇJVSAKIO

coop
økonom

Mariero 30.april 2013

Uttalelse/merknad til reguleringsplan angående bygaing av hotel og parkeringsanlegg.

Med bakgrunn i mottatte brev av 18.03.2013 angående høring
detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for hotell m.m
m.fl.. Egersund.

Vi ønsker å formidle følgende bemerkning:
Det bør vurderes et oppmerket gangfelt for kryssing av Riksvei
inngang Amfi handlesenter fra Jernbaneveien.
Slik det er i dag krysser mange veien mellom Gruset og Amfi
dette medfører mange trafikkfarlige situasjoner.

Vennlig hilsen

Steinar Bottenvik
Sjef strategi og utvikling__________
Coop økonom

Telefon 51 825000 Telefax: 51 8250 10
Telefon dlrlçete: 51 82 5004 Mobil; 91 358564
Besøksadregse: Langflåtveien 38,4017 Stavanger
Postadresse Postboks 3144 . Hillevåg, 4095 Stavanger
E-post direkte; steinar botten,køkonom.cooo no

og offentlig ettersyn —

på Gruset gnr. 456 bnr. 372

44 fra hotelll parkeringshus til

utenfor oppmerket gangfelt.
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Vedr: reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, parkering m.m.
på gruset gnr.46 bnr.372 m.fl.

Jeg har ingen kommentarer til plan og konsekvensutredning på Gruset, men
legger da til grunn at trafikksikkerheten er ivaretatt.

m.hv.h.
Åsh ild S.Slettebø
BR-representant.
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Internt notat

Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Hørøingsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan for Gruset gnr.
46 bnr. 372 m.fl.

Vâr ref.: 13/13374 / 07/3208 / PL-19910001, FA-L12, GBR-46/372 Dato: 06.05.2013

Saksbehandler: Randi F-taugslad Telefon: 51 4680 24 Mobiltelefon:

E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no

I sitt møte 08.05.2013 har Felles brukerutvalg behandlet sak 013/13— Reguleringssaker til
Fellles brukerutvalgs møte 08.05.2013:

RS 5 — Høring og offentlig ettersyn — detaljreguleringsplan med konsekvensutredning
for hotell m.m. på Gruset gnr.46 bnr.372 m.fl., Egersund.

LEDER EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) viste til reguleringsbestemmelsene ang.
Detaljregulering Gruset, hvor utvalget er skeptiske til Planteknisk utvalgs vedtak — sak
178/12 av 20.11.2012 — som sier at HC parkering skal brukes til annen parkering.

Planteknisk utvalg vedtok følgende tilføyelse under
§ 2.0 Felles bestemmelser:

Det skal anordnes HC plasser tilsvarende 5% av p-plassene i nytt
parkeringshus. Plassene skal opparbeides slik at de kan nyttes som 2— to
vanlige p-plasser når det ikke er behov for så mange HO-plasser i an/egget.

På bakgrunn av ovenstående ble følgende foreslått:
‘Felles brukerutvalg er skeptiske til at HC parkeringen skal brukes til annen parkering,
og visertil Planteknisk utvalgs vedtak 178/12 av 28.11.2012, ang. tilføyelse til
Reguleringsbestemmelsene § 2.0 Felles bestemmelser, siste setning punkt 2.3:

Det skal anordnes MC plasser tilsvarende 5% av p-plassene i nytt
parkeringshus. Plassene skal opparbeides slik at de kan nyttes som 2— to
vanlige p-plasser når det ikke er behov for så mange HO-plasser i anlegget.”

Votering:
Iversens forslag enstemmig vedtatt.

Felles brukerutvalgs vedtak den 08.05.2013:

Felles brukerutvalg er skeptiske til at HO parkeringen skal brukes til annen parkering,
og viser til Planteknisk utvalgs vedtak 178/12 av 28.11.2012, ang. tilføyelse ti!
Reguleringsbestemmelsene 2.0 Felles bestemmelser, siste setning punkt 2.3:

Det skal anordnes HO plasser tilsvarende 5% av p-plassene i nytt
parkeringshus. Plassene skal opparbeides slik at de kan nyttes som 2— to
vanlige p-plasser når det ikke er behov for så mange HO-plasser i anlegget.

Vedtaket er enstemmig.

Besøksadresse: Bøckmans gate 2.4370 Egersund I Rådhuset, 4. Eta Telefon: 51 468000
Postadresse: Postboks 580,4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 468097
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: vw.eipersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Mottakere:
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Med hilsen

s.
Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær

Beseksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Telefon: 51 468000
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 468097
E-postadresse: posteigersund.kommune.no Internett: ww.egersund.kømmune.no Org.nr.: 944 496 394
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Fra: Sentralbordet
Sendt: 29.04.2013
Til: Til registrering (arkivet)
Kopi:
Emne: VS: Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for
hotell m.m. på Gruset - GBnr 46/372 rnfl - Eigersund kommune

M vennlig hilsen

Resepsjonen på rådhuset.
Eigersund kommune
Direkte telefon: 51 468000 - Telefaks 51 46 8039

E-post: posteigersund.komrnune.no <mailto:posteigersund.kommune.no>

lnterneff: w.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/>

Facebook: Facebook.no/eigersund - Twitter: EigersundK
Postadresse: Postboks 580,4379 Egersund.
Sesøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Beckmans gate 2, 4370 Egersund.

Vær klar over at all e-post hI og fra Egersund kommune i utgangspunktet vi være joumalpliktig eller arkivloven og også vi være
et offenffig saksdoKument som andre vil kunne fà innsyn i etler offentleglovas regler.

Fra: NNE [mallto:NVE@nve.no]
Sendt: 26. april 2013 14:16
Til: Sentralbordet
Kopi: Dag Kjetil Tonheim; ‘Knut Vikestrand’
Emne: Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for
hotell m.m. på Gruset - GBnr 46/372 mfl - Eigersund kommune

Til: Eigersund kommune

Vår ref: 201004552-6
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Deres ref:

Uttalelse til horing og offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning
for hotell m.m. på Gruset - GBnr 46/372 mil - Eigersund kommune

Viser til deres oversendelse av 19.03.2013, høring og offentlig etlersyn Detaljreguleringsplan
med konsekvensutredning for hotell mm. på Gruset - GBnr 46/372 mfl.

I planbeskrivelse med ROS analyse er det vurdert at havnivåstigning kan være en utfordring for
deler av planområdet. Det vises til kommuneplanens bestemmelser. Kommuneplanen har salt
kote 3,0 som nedre gense i forhold til sikkerhet mot stormflo, jfr TEK 10 § 7-2, og det er
videreført i reguleringsbestemmelsene § 2.9. Anbefales flyttet og innarbeidet i bestemmeleser
knyttet til hensynssone flom

I vurdering av planen har vi hatt kontakt med Eigersund kommune og Planvest i forbindelse med
manglende bruk av hensynssoner på fareområder og det er stilt spørsmål ved nivået på
nedkjøringsrampen til parkeringsareal under bakken.

NyE mener hensynssoner for flom må vises på hovedkart og på kartene for parkeringsareal under
bakken, med tilhørende bestemmelser. Innkjøring til parkeringsarealer anbefales også lagt på
denne høyden, og den bør fastsettes i bestemmelsene. Etablering av lokaler under flomnivå
forutsetter at det gjøres byggtekniske tiltak og eventuelt beredskapstiltak som sikrer ivaretakelse
av TEK 10 § 7-i

Det er gjort grunnundersokelser og dybde til fjell er registret. Planbeskrivelsens pkt. om
grunnforhold sier ikke noe om hvilke masser som er i området, og i forhold til områdestabilitet er
spørsmål om kvikkleire eller andre jordarter med sprobruddegenskaper sentralt, I en
tilbakemelding fra Planvest 24.04.2013 opplyses det at ut fra de generelle vurderinger som er
gjort av geolog ikke kom frem at området kunne inneholde farlige leirarter. NVE legger dette til
grunn, men dersom videre grunnundersøkelsene indikerer at det er slike masser i grunnen, må
områdestabilitet utredes i samsvar med NVE sin veileder - Vurdering av områdestabilitet ved
utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper.
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Med bakgrunn i den dialog og avkiaringer, som har vært med kommune og Planvest i
høringsfasen, legger NyE til grunn at de tema som er nevnt innarbeides i planen før neste
behandling.

Svein Arne Jerstad

senioringeniør

Skred- og vassdragsavdelingen

Region Sør

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: 09575 eller direkte: 22959761

E-post: nvenve.no <mailto:nve@nve.no> eller direkte: saj@nve.no <mailto:saknve.no>

Web: www.nve.no <htrn://www.nvenc>
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Egersund:
Siktlinje A: koordinat 1: X325131.12 Y6453249.99 Egersund by eyer hotell

Sll<tI[rije, I byen
koordinat 2: X324458,44 Y64827G4.25

utee og kjende sktIinjer i byen.

koordinat 4: X324948.75 Y6482934.68 Må] =1:4000 S10737 3olJ

== Fn,Inn ] e qgråvestSiktlinje B: koordinat 3: X325217.78 Y6463789.59
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NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A)S

RADG)VENOE INGENIØRER - MRIF
GEOTEKNI 1< K
ING ENIØPGEOLOGI
HYDROGEOLOG I
SEOFYS KR
BETONGTEKNOLOGI
M AT E R lA L KNTROLL

FiEmråde:
Geoteknikk

Stikkord:
Dreiesonderinger Store gytjemektigheter
Fjeilkontrollboringer
Prøveserier

Qppdraqsnr.: 2 7 3 i 6

Rapportnr.: 2

Dppdra;s- EIGERStJND KOMMUNE
giver:

Oppdrag! KAI GRUSET
rapport:

GRUNNUNDERSØKELSER. DATARAPPORT

Dato: 2. mai 1986

Rapporl-utdrag:

Ncteby har utført suppierende grunnundersøkelser for prosjektet.
Borprogrammet er avtalt med siviling. Lindboe A/S, Flekkefjord.

Grunnen består fra sjøbunnen på ca. kote minus 3 - 4 av et 6 - 7m
tykt gytjelag med udrenert skjærstyrke på 10 - 35 kN/m2. Gytje
massene er noe sensitive og meget kompressible.

Derunder er det faste til meget faste leirmasser med økende
steininnhold i dybden.

Fjellets beliggenhet er registrert i fire punkter i kaifront til
kote minus 13,5 - 17,0.

Eksisterende lardarealer er innvunnet ved oppfylling med fyll
masser av dårlig kvalitet på opprinnelig sjøbunn.

Ved en eventuell kaiutbedring må det tas spesielle hensyn tilstabilitetsforholdene i området.

Land/Fylke: Rogaland

NOIEBY
.7

Kommune Eigersund

Sted: Egersund

Oppdragsansvarlig:

Saksbehandler:
Sverre Nergaard

Anne Hjort/ab

UTM-koordl fl at er:
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\ NORSK rFI<NISP

- OYGGEKCNTROLLA,S

2 27316/02.05.86

INNHQLDSFORTEGNELSE:

i. INNLEDNING Side 3

2. UNDERSØKELSER 3

3. GRUNNFORHOLD 3

4. SLUTTEEMERKNING 5

TEGNINGER:.

4000 -le og -2c Geotekniske bilag

27316 - 0 Oversiktskart

Borplan

- 10 Gectekniske data. Prøveserie I

- 11 Geotekniske data. PrØveserie II

— 60 Korngradering. PrØveserie II

- lOOa Profil A-A

- 102 Profil C-C

— 103 Profil D—D
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NORSK TEKMSK
BYGGEKONTROLL JUS

3 27316/02.05.86

1. INNLEDNING .

Eigersund kommune planlegger en utbedring av eksisterende kai på
Gruset i Egersund.

NOTEBY har tidligere utført orienterende grunnundersØkelser for
prosjektet, kfr. vår rapport nr. 27316—1 av 07.10.85.

Etter avtale med Siviling. Lindboe A/S, Flekkefjord, som prosjek
terer utbedringsarbeidene, har NOTEBY nå utfØrt supplerende
grunnundersøkelser. Undersøkelsene skal danne grunnlaget for en
nærmere vurdering av stabilitetstorholdene i området, spesielt
med hensyn på å kunne etablere en ny spuntveggkai ca. i dagens
kailinje med forankring i de bakenforliggende lçtsmassene.

Denne rapporten inneholder resultatene av alle de utførte
undersøkelsene og beskriver grunnforholdene i området.

2. UNDERSØKELSER

I alt er det for prosjektet utfØrt li dreiesonderinger for
orientering om grunnens art og fasthet samt 4 fjellkontrc]Zbor
inger for bestemmelse av dybder tl fjell. Videre er det i to
punkter tatt opp prøver av grunnen. Prøvene er undersØkt i vårt
laboratorium.

Boringene er satt ut og innmålt av Eigersund kommune.

Vi viser til bilag 4000 -lc og -2c for beskrivelse av borutstyr
og forklaring av opptegningen.

3. GRUNNFORHOLD

Eoringenes beliggenhet fremgår av borplanen, tegning nr. 27316-2.
Resultatet av undersøkelsene er vist i profil på tegning nr.
27316—lOOa, —102 og —103.

under kai (jØ)

Fjellets beliggenhet nær kaifront er i 4 punkter registrert til å
ligge pa kote minus 13,5 - 17,0.

Soerboriflgene viser at løsmassene yter meget liten motstand mot
borets nedtrengning ned til 6 - 7m dybde under sjøbunnen (ca. kote
minus 9 10)• Boret har sunket fritt, tildels for redusertbetning. Derunder er det registrert liten til middels stor
motstand ned til 6,7 - 10,6m dybde (ca. kote minus 10 - 14), hvor
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NOTÆY
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4 27316/02.05.86

oringefle har stoppet i masser med stor motstand eller mot stein.
ektighetefl av masser med liten til middels stor motstand er
stØrst i vest.

prøveserie I (kfr. tegning nr. 27316-10) viser at massene ned til
ca. 6w. dybde er bløt leirig gytje. >assenes udrenerte skjær-
styrke er målt til 10 - 20 kN/m2. Vanninnholdet i gytjemassene
varierer fra 100 - 250% (av trrsubstans), og romvekten er målt
til 12 — 14,5 kN/m3.

I oppfylt område (land)

sonderboringene i det bakenforliggende området viser at masserieyter liten til middels stor motstand ned til 10 - 12m dybde (ca;
kote minus 8 - 10) . Herunder yter massene middels til stor
motstand ned til boringenes stoppnivå på stein i 13,5 - 16,Grn
dybde (ca. kote minus 12 — 15).

PrØveserie II (kfr. tegning nr. 27316-11) viser at massene under
et ca. 1w. tykt lag av asfalt og grus består av driftsavfall
(leire/keramikk og andre fyllmasser) over sand med skjell og
keramikkrester til 4 — 5m dybde. Herunder finnes gytje med
skjelirester ned til vel lim dybde (ca. kote minus 10). Gytjen
er siltig fra ca. 7m dybde. C-ytjens udrenerte skjærstyrke ermålt til 15 - 35 kN/m2. Vanninnholdet varierer fra 75 - 235% (avtrrsubstans), og romvekten er målt til li - 14 kN/m3.

Under gytjen er det funnet en meget fast leire (kfr. tegning nr.27316-60) med vanninnhold under plastisitetsgrensen.

Generelt

Undersøkelsene viser at grunnforholdene i området er relativtensartede. Dagens laridområde synes å være etablert ved utfylling
på opprinnelig sjØburn på ca. kote minus 3 - 4 med fyllmasser avvarierende sammensetning, men med generelt dårlig kvalitet.Under sjØbunnen ligger et 6 - 7m tykt gytjelag.

Gytjemassene har generelt en lav udrenert skjærstyrke og er noesensitive, dvs, at de mister det meste av sin fasthet vedomrøring. De er videre meget kornpressible.

Underliggende masser (under ca. kote minus 10) antas ut fraresultatene fra prØveserie II sammenholdt med sonderborresultatene å bestå av faste til meget faste leirmasser med Økendestein1flnhold i dybden. Fjelloverflaten antas på det dypeste åvære dekket av morenemasser.

—.—-—-———----------—-—--—-—.---—————-----—-.-
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4.SLUTTBEMERKNING

En utbedring av eksisterende kai betinger med de registrerte
grunnforholdene at det tas spesielle hensyn til stabiiitetsfor
holdene i området. Dette nåvirker i s&riig grad valg av for
ankringslØsning for eventuell ny spuntveggkai samt eventuelle
utfyllingsarbeider. Slike vil også betinge at det tas hensyn til
iøsrnassenes setningsegenskaper.

Vi vil i samråd med Siviling. Lindboe A/S utarbeide forslag til
icailøsninger.

NOTEBY
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL à/s

S3at4
Sverre Nergajrd

Å.

A. Hjort
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t

e DREIESONDERING
utføres med skjøtbara borstenger (22 mm) med 30 mm
skruespiss. floret dreies med hånd- eller motorkraft under
1 kN vertikallast. Nedsynkning registreres.

ormotstanden illustrares med tverrstrek den dybde
spissen nådde for hver 100 halve omdreining. Skravur an
gir synkning uten dreining, påført vertikal kst under
syrik angis på venstre side av borhullet.
Kryss angir at boret b.e slått ned.Avsluttet uten a na

fatt grunn eller fjell

Avsluttet mot stein,

I
Borstål slås med slegge eller bormaskin eller spyles til
fast grunn (eller antatt fjell).

Avsluttet nint
antatt fiell

Middels stor y RAMSONDERING
motstand utføres med skjØtbare borstenger (32 mm) med 38 mni

spiss (6-kantet). Boret rammes med en ran-Irneenergj på
opptil 0.6 kNm. Antall slag for hver 0.6 ni synk registreres.

Liten motstand Bormotstanden illustreres ved angivelse av rammearbei
det (Q0) pr. in neddriving.

Stor motstand
LoddCt tyngde x falihøyde kMm/m

Synk pr. siag

kNn,m

Q DREIETRYKKSONDEBING
utføres med skjøtbare borstenger (36 mm) med utvidet
sonderspiss, Borstangen presses ned med en hastighet på
3 m/min, og roteres samtidic 25 orndr,/rn!n.

Motstanden mot nedtrengning FOT registreres automa•
tisk og angis i kN.

7 TRYKKSONDERING
utfØres med skjøtbare borstenger (36 mm) med kan spiss
som trykkes ned med jevn hastighet (2 cn /sek.) Spissen
har 10 cm tverrsnitt og 600 vinkel. Over spissen er en
friksjonshylse med 150 cm2 overflate, Spissmotstand (qI
og lokal sidefriksjon f5) registreres kontinuerlig. En skri
ver tegner opp g0 og f5 direkte. Forholdet f5Jq0 % gir
orientering om jordarten.

Friksjonsmantelen kan erstattes av en poretrykksmåler
slik at poretrykket kan registreres og tegnes opp konti
nuerlig.

—

1:00

-j

0,50

03

‘Co

Middels stor
motstand

Meget liten
motstand

} Meget stor
motstand

T
i,

fl

Middels fast

Lest

Fast

Liten motstand

Stor motstand

Middels sto,
motstand

Meget liten
motstand

MM/fl2

.— TEGNEt REV

GEOTEKNISIK BILAG KONTR,

RORMETOOER OG OPPTEGNNG AV RESULTATER
DM0 DATO

1.1.83

-h NOTEBY‘
BYGGEXONTROLL A/S

OPPDRAG NR TEGN. NR.

4000
SIDE

c
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Opptegning i
profiler

Resultater av
I abo ratorieu nder
søkelsar Vises p
egne art.

utføres med fjellbor (36 mm) med 51 mm hardmetall
kryss•skjær. Det benyttes tung. pneumatisk eller hydrau
lisk borhammer rnedhøytrykks vannspyling, Boring gjen
nom ulike lag (leire, grus) kan registreres, likeså gjennom
større steiner

For sikker registrering av fjell bores 3—5 m i fjell under
registrering av borsynk. (i cm/min) -

S KJENEBORING

utføres med borstenger med et ca. 3 m langt kjernerør
med diarnanikrone nederst. Når kjernerøret er fult heises
borstrengen opp og kjernen tas utfor merking og senere
klassifisering eller prøving.

Det kan benyttes bor av ulike typer og diametre, og det
er mulig å ta kjerner som er orientert i forhold til fjell.
strukturen.

© MASKINSKOVLING

utføres med en hul borstang påsveiset en spiral (auger)
Med borrigg kan det skovles til 5—20 m dybde avhengig
av massens art og fasthet og grunnvannstanden. Det
kan tas forstyrrede prØver fra forskjellige dyp.

Skovling kan også utferes med enklere utstyr skovibor).

+ VINGEBOR(NG

utføres ved at et vingekors (normalt 65x1 30 mm) presses
ned i jorden (leirenj og dreies rundt med et instrument
som måler dreiemornentet. Udre.iert skjærstyrke (Stiv
kN/m2) beregnes ut fra dreernoment ved brudd.

rviålingen gjøres 2 ganger i hver dybde, annen gang etter
omrØring.

-e- MALING AV GRUNNVANNSTAND OG
PORETRYKK

utføres med standrr med filterspiss eller med hydraulisk
eller elektrisk piezometer.
Hvilket utstyr som er egnet avhenger av både grunnfor
hold og formålet med rnålingene.

Fiiteret eller piszometerspissen trykkes ved hjelp av rør til
Ønsket dybde Poretrykket registreres som vannets stige-
høyde i rørel eller i en tynn plastslange eller ved elektriske
signaler.

Boreperasjonene utftres med håndkratt, lettere motor-
drevet utstyr eller med tyngre, terrenggående berrigger.

FJELLKONTROLL3ORING

Stein

Borsynk fjellcm/fl-I n.

Kjerneboring
I fjell

TIe
5

20

*
lf

T
o PRØVETAKING

Den mest brukte prøvetaker er en tynriveggetstålsylinder
(63—90 cm lang, 54 mm diameter) med innvendig sten>
pel. I Ønsket dybde blir sylinderen presset ned uten at
stemplet lølger med, JordprØven som dermed skjæres ut
heises opp rr,ed borstrengen til overflaten hvor den forseg
les for forsendelse til laboratoriet.

Avhengig av grunnforholdene benyttes andre typer prve
takere,

SV

nr

I-

kNIe2

uforstyrret
OmrØri

PI

p2

P3

SQkN/rn’
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MiNERALSKE JORDARTER
kiassifiseras pà grnnIeg ev korngraderingen. Betegnelsen på de enkelte fraksjoner er:

Kornstørrelse mm <0,002 0.002—0,06 0.06—2 2—60 60—600 >600

En jordart kan inneholde en eller flere kcrnfraksjoner og betegnes med subsfantv for den fraksjon som har Størstbetydning for dens egenskaper og med adjektivfcr medvirkende fraksjoner (eksempe;: siltig og sandig leire).

Morene er en usortert istidsavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den største frak
sjonen angis fØrst beskrivelsen (eksempel: grusig morene, moreneleire),

GRGAMSKE JORDARTER
klassifiseres på grunnlag avjordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste type’ er:

Torv

Gytje, dy

Mold

Matjord

SKJÆRSTYRKE

Myrplanter, mindre eller mere omdannet (fibertorv, mel/omtorv, svarrtorv).

Qmdannede, vanna vsatte plante- og dyrerester

Organisk materiale ni& les struktur

Det øvre. m&dholdige jardiag

Skjærstyrken på et plan gjennom jord avhenger av effektiv normalspenning på planet (totaltrykk ÷ poretrykk)og av jordens

Skjærstyrkeparametre (a og ø)

Disse bestemmes ved treaksiale trykkforsØk på representative prøver. ForsØksresultatone fremstilles som “spen
ningstier”, dvs, utviklingen avskjærspenningen på etpienvises som funksjon av en effektiv hovedspenning ellerav
normalspenningen. På dette og annet grunnlag fastsettes karakteristiske parametre for det aktuelle problem.

Udrenert skjærstyrke (Su kN/m3)

parametre

gj&der ved raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk og bestemmes i
forsøk, konusforsk aboratorievingeforsk eller udrenerte treaksialforsØk.

SENSITIVITET (3)

laboratoriet ved enkle trykk-

er forholdet mellom en leires udrenerte skjærstyrke i uforstyrret og i ornrØrt tilstand, bestemt ved konus- eller
vireforsøk. Leire som blir flytende ved omrørii betegnes kvikklciro.

VANNINNHQLD(w%)
angir massen av vann i % av massen av fast stoff prØven og bestemmes ved trking ved 110°C.

GEOTEKNISI< BI[AG
GEUTEKMSKE DEFINISJONER,
LABORATORIEDATA

iic.rEB)’
OPPDRAG ‘JR

‘.1 N0RSKTEKNSK
BYOGEKCNTROLLAIS

Fraksjon Leire Silt Sand Grus Steiri Blokk

3%
Sklar
spennin9,
t kN/m

Effektiv normelspenning 0 kNlm’

4000
NRTEGN.

2
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FLYTEGRENSE (WL%)
PLAST(SITETSGRENSE (Wp%)

(Atterbergs grenser) angir det vanninnhold hvor en ornrørt leire går over fra plastisk til flytende konsistens,
henholdsvis fra plastisk til smuldrende konsistens.

PORØSITET (n%)

er volumet av porene i % av totalvolurnet av prØven,

DENSITET (2 t/rn3)

er massen av prøven pr. volumenhet.

TØRR DENSITET (PO t/m’)

er massen av tørrstaff pr. volumenhet.

TYNGDETETTHET (romvakt) (7 kN/m3)

er tyngden av. prøven pr, volumenhet (y = p. g hvor g 10 m/s’

TØRR TYNGDETETTHET (tørr romvekt) (7 kN/m3)

er tyngden av tørrstoff pr. volumenhet, (lo 2 D ‘
g hvor g 10 m/s’)

1,4,),, fl.’,

KOMPRIMERINGSEGENSKAPER
for en jordart undersØkes ved at prøver med forskjeUig vanninnhold komprimeres med et bestemt kornprime
ringsarbeid (Proctcr.forsøk), Resultatene fremstilles i et diagram som viser tørr densitet som funksjon av vann-
innhold. Den maksimale tørre densitet som oppnås benyttes ved spesifikasjon av krav til utførelsen av kompri

•meringsarbeider.

CBR (California Bearing Ratlo)

er et uttrykk for relativ bæreevne av et jordrnateri&e. Et stempel presses ned fra overflaten av det pakkede ma
teriale med en bestemt hastighet. CBR-verdien angir nødvendig kraft for en bestemt dcformasjon % av en for
håndsbesternt kraft for tilsvarende detormasjon på et standard materiale av knust stein. CBR benyttes til di
mensjonering av overbygning for veier og flyplasser.

HUMUSINNHOLD (ONa)

bestemmes ved en kolorimetrisk natronlutmetode og angir innholdet av humufiserte organiske bestanddeler i
en relativ skala. Gldning og andre metoder kan også brukes.

KOMPRESSIBILITET

Retasjonen spenning/deformasjon måles ved ØdometerforsØk eller ødotreaksialforsØk i laboratoriet. Motstan
den mot sammcnpressing defineres ved modulen M = spenningsendring/deformasjonsendring. Måleresultatere
uttrykket ved en regnemodell med en parameter m (modultallet). 3 regnemodeller er tilstrekkelig for å repre
sentere normalt forekomrnende jordarter.
For leire og silt kan parameteren Ne= deformasjonsendring/log spenningsendring benyttes.

KORN FORDE LINGSANA LYSE

utføres ved sikting av fraksjonene større enn 0.125 mm. For de mindre partikler bestemmes den ekvivalente
korndiameter ved hydrometeranalyse. Materialet slemrnes opp i vann, densiteten av suspensjonen måles med
bestemte tidsintervaller og komfordelingen kan dernest beregnes ut fra Stokes lov om partiklenes sedimenta
sjonshastighet.

TELEFARLIGHET 0V
bestemmes ut fra kornfordelingen aller ved å måle den kapillare stigehøyde. Telefarligheten graderes i grup I r
pene Ti (ikke telefar!i), T2 (lite telefarlig),T3 (middels telefarlig) og T4 (meget telefarlig). LJ

KA I
PERMEABI LITETEN (k cm/s eller m/år)

bestemmer den vannniengde q som vil strømme gjennom en jordart under gitte betingelser (Betegnelsen “hy
draulisk konduktivitet” benyttes også) q k . A - i hvor .4 bruttoareal normalt strømretningen

i = gradient i strømretningen
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 03.09.2013
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-21/60
Arkivsaksnr.:
11/1759
Journalpostløpenr.:
13/23743

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
215/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013

Kommunestyret 28.10.2013

Detaljregulering for fritidsboliger gnr. 21 bnr. 60 mfl. -
Svånes 2. gansgbehandling
  

Sammendrag:
Forslag til reguleringsplan for HF41 – fritidsboliger på gnr. 21 bnr. 40 og 60 på Svanes har 
vært til offentlig ettersyn. Planen omfatter til sammen 4 fritidsboliger. Reguleringsplanen er 
fremmet i tråd med gjeldende kommuneplan og det er ikke kommet vesentlige merknader til 
planen. Rådmannen anbefaler derfor at planen vedtas med en mindre justeringer som 
medfører påskrift av privat veg på kart.  

Saksgang:
PTU innstiller til kommunestyret som fatter vedtak.

Rådmannens forslag til vedtak 03.09.2013:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til detaljreguleringsplan for HF41 fritidsbebyggelse på gnr. 21 bnr. 60 mfl. – Svanes 
med kart og bestemmelser vedtas med følgende endringer i kart:

1. Påskrift på veg at den er felles ikke offentlig.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12
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Forslag til detaljreguleringsplan gnr. 21 bnr. 60 - HF 41 fritidsboliger Svånes - 2. 
gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
Forslag til detaljreguleringsplan for HF41 – fritidsboliger på gnr. 21 bnr. 40 og 60 på Svanes
hvor en ønsker å regulere finn 4 fritidsboliger har vært til offentlig ettersyn. Planområdet 
ligger innforbi rektangelet vist på kartet:

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Planområdet er avsatt til fremtidig fritidsbolig HF41 i gjeldende kommuneplan for Eigersund 
vedtatt i 2011. 

2.2 Reguleringsplan
Det er ikke et tidligere regulert område. 

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

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

Offentlige merknader

1. Fylkesmannen i Rogaland  Ingen merknad. O
2. Statens Vegvesen  Ingen merknad. O
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3. Eigersund kommune, 
vegseksjonen

 Merknad. J

4. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Fylkesmannen i 
Rogaland

 Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

2. Statens Vegvesen  Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

3. Eigersund kommune, 
vegseksjonen

 Påskrift på veg at den er 
felles ikke offentlig.

 Frisikt mot offentlig veg 
påføres.

J

O

Påføres plankartet.

Viser til at det er vist på kartet jfr. 
at det er vist innenforbi det som 
ligger i planområdet.

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

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen vedtas  i tråd med fremlegg til vedtak:
Kart

1. Påskrift på veg at den er felles ikke offentlig.

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET

Planområdet ligger på gnr. 21 bnr. 40 og 60 på Svanes. Dette er et mindre byggeområde for 
fritidsbolig på om lag 5,5 daa og ligger vestvendt med flott utsikt over havet. Arealet består 
av hage og åpen fastmark, og er opprinnelig en del av innmarksbeite til gnr.21, bnr.40 og 60. 
Området er relativt flatt med stigning mot veg. Området er til dels treløst landskap som stiller 
klare krav til estetikk og landskapstilpassning. I dette ligger å velge en utforming som glir inn i 
terrenget og der en velger en plassering som minimaliserer terrenginngrep.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 5,5 daa. Plankartet viser hvor 
planområdet befinner seg. 

5.1 Eksisterende bebyggelse
Det er en eksisterende fritidsbolig i planområdet. I tilgrensende område inngår en del eldre 
fritidsbebyggelse og boligbebyggelse som ikke inngår i reguleringsplanen.

5.2 Ny fritidsbebyggelse
Det er i forslag til reguleringsendring vist mulighet for tre fritidsboliger hvor plassering er vist 
på plankartet med nummer 1-3. Eventuell boder skal oppføres som tilbygg til fritidsboligene. 
Det åpnes ikke opp for ytterligere bebyggelse utover det som er vist i forslag til 
reguleringsplan.

Bygningene skal ha saltak med maksimal  mønehøyde på 5,5 meter. Størrelsen er i tråd med 
kommuneplanen og er på 75m2 BYA.

5.3 Avkjørsel og frisikt
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Planområdet betjenes fra fylkesvegen og adkomsten inngår i en annen reguleringsplan for 
området. Adkomsten er der regulert i tråd med krav som ble stilt av Statens Vegvesen.

5.4 Parkering og veier i planområdet
Det er vist mulighet for 6 parkeringsplasser i felles parkering. Det er vist et område avsatt til 
landbruksområde gjennom planen.

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

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

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

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Det er satt av parkeringsplass for 6 parkeringsplasser i form av felles parkering og en 
vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planen. Adkomsten til området skjer via 
allerede regulert avkjørsel fra fylkesvegen. Adkomst skjer via Fv.44 i etablert avkjørsel og 
skal behandles etter veglovens § 40 og godkjennes av Statens Vegvesen.

7.3 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler X 1 1 Grønn

Ulykke med gående/syklende x 1 1 Grønn

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn

Kollektivtilbud x 1 1 Grønn

Det har ikke fremkommet forhold som tilsier at reguleringsendringen vil ha negativ 
konsekvens.

7.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann x 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Det er offentlig vann tilgjengelig i området utifra vann- og avløpskartet. Det er ikke offentlig 
avløp i området og dette må godkjennes av kommunen.

7.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m x 1 1 Grønn

Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel jfr. kommuneplanen jfr. bestemmelsene..

7.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x 2 3 Gul

Søppelhåndtering vil skje ved å benytte tømmeordningen til ett opparbeidet 
renovasjonsområde som befinner seg ca 100 meter fra planområdet.

8. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak
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Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 

utforming ivaretas

x 2 3 Gul Delvis

Det er forholdsvis bratt en del steder på planområdet, og dermed vanskelig å oppfylle kravet
til universell utforming av uteoppholdsarealet for tomtene, uten å gjøre større
terrenginngrep. Det vil allikevel være mulig å få til gode uteoppholdsareal for hver tomt.
Det er også et spørsmål om avveiningen mellom krav til uteoppholdsareal og skånsom
behandling av eksisterende terreng. Området omfattes av ”vakre landskap” som legger
retningslinjer for lav og landskapstilpasset bebyggelse hvor terrenget er premissgivende.
For hytte nr. 1 og 2 er det mulig å tilrettelegge for parkering i nærhet til hytter og dermed
oppnå trinnfritt inngangsparti og universell tilgjengelighet fra parkeringsplass frem til
inngang. Rådmannen vurderer at en i planen har gjort fornuftige avveininger mellom 
tilgjengelighet og hensyn til landskap og estetikk. 

9. BARN OG UNGE/UTE OG OPPHOLDSAREAL

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

x 1 1 Grønn

Område for ute og oppholdsareal x 1 1 Grønn

Se pkt. ovenfor.

10. SIKKERHET OG BEREDSKAP

10.1 Flom

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 

vannstand/bølgeslag

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.2 Støy

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy x 1 1 Grønn Ikke kjent.

 Ikke kjent med spesielle forhold.

10.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

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

10.4 Vær og vind
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Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Området er vestvendt mot havnet og vil således være vind og værutsatt, men ikke i større 
grad enn andre bygninger i området.

10.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er ivaretatt i bestemmelsene. 

10.6 Høyspent og magnetfelt

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Risikofylt industri mm 

(kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, 
radioaktiv)

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.8 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt x 1 1

Havn, kaianlegg x 1 1

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

Forsyning kraft, vann X 1 1

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.9 Grunnforhold

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. 
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11. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER
12.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl. 

drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 

rødlistart

x 1 3 Grønn

Det grenser inn til avmerket rødlist art - plante. Vurderes å ha liten konflikt.

12.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

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

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.
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12.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området. Allmennheten er sikret gangadkomst 
gjennom veg i området.

12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 

jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.6 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Men byggeskikk dreier seg også om boligens forhold til landskapet. I landskap med sårbar 
silhuett eller vegetasjon bør nye bygg underordne seg horisonten og landskapet.  Utbygger 
ved valg og plassering av sølt å plassere fritidsboligene for å tilpasse seg de naturgitte 
forhold.

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt og plassering er i tråd med det som 
ble akseptert på befaring.

12.7 Terreng og terengtilpassning

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng x 1 1 Grønn

Tiltakshaver opplyser at for å begrense terrenginngrep skal bebyggelsen utformes med dette 
for øyet – bebyggelsen skal terrengtilpasses og er lagt på flater for å unngå omfattende 
terrenginngrep. Det er også stilt krav i forhold til utgraving og lignende. Dette er ivaretatt på 
en tilfredsstillende måte.

12.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.9 Lokalklima
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Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Konsekvenser for naboer X 1 1 Grønn

Tilpassning til eksisterende 
omgivelser

x 1 1 Grønn

Det er sagt at en har plassert nye bygninger slik at en skal ivareta ta naboene, jfr. vedlagte 
snitt.

12.12 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge x 1 1 Grønn

Området er vestvendt og med flott utsikt og har således gode solforhold. Sol�/skygge 
beregningene viser tilfredsstillende situasjon både for planlagt hytteprosjekt og
eksisterende nabobebyggelse jfr. planbeskrivelsen.

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

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn

X 1 1 Grønn

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

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

I forbindelse med denne planen vurderes behovet for utbyggingsavtale som liten jfr. at 
kommunen ikke skal overta veg og/eller anlegg. 

 

Side 232 av 1003



11

14. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn

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

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

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt med en mindre endringene som 
fremkommer i fremlegg til vedtak.

16. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Forslag til detaljreguleringsplan for HF41 fritidsbebyggelse på gnr. 21 bnr. 60 mfl. – Svanes 
vedtas  med følgende endringer i:

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12
~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

281167
SV: Høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 -
fritidsboliger Svånes

282314
Uttalelse til offentlig ettersyn  av plan HF 41 fritidsbebyggelse på gnr. 21 bnr. 60 og 
gnr. 21 bnr. 40 - Svanes,

284263 Uttalelse detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 - fritidsboliger Svanes
286964 Detaljreguleringsplan gnr. 21 bnr. 60 - fritidsboliger Svånes
280225 Skyggefremstilling_jevndøgn.pdf
280223 Reguleringsbestemmelser Svanes.pdf
280222 Profilkart.pdf
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280221 Plankart.pdf
280220 Planbeskrivelse Svanes.pdf
288180 Uttalelse til detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 - fritidsboliger Svånes

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 25.08.2011 Prosjektil Areal AS
Detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for 
fritidsbebyggelse gnr. 21 bnr. 60 m.fl. Svanes

2 I 31.08.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til varsel om regulering til fritidsboliger 
på gnr. 21 bnr. 60 - Svanes

4 I 07.09.2011 Statens vegvesen
Uttalelse - varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse på gnr. 
21 bnr. 60 m.fl.

3 I 09.09.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til oppstart av detaljreguleringsplan og 
utbyggingsavtale gnr. 21 bnr. 60 m.fl., Svanes

5 I 16.09.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til detaljreguleringsplan gnr. 21 bnr. 60 -
fritidsboliger Svanes

6 X 23.09.2011 Prosjektil Areal AS
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for 
fritidsbebyggelse gnr. 21 bnr. 60 m.fl. Svanes

8 I 10.10.2012 Prosjektil Areal AS
Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 
21 bnr. 60 m.fl., Svanes

10 U 12.11.2012

AALBU TURID; 
VASSBØ REINERT 
HAUGELAND; 
VASSBØ GERD M 
AARRESTAD; 
SVANES KARL 
HÅKON; 
SVANES HARALD; 
SVANES HANS 
AMANDIUS; 
SVANES GUNN 
MYKLEBUST; 
SVANES EVA 
MARGRETHE; 
SKALSTAD PER 
KRISTIAN; 
SKALSTAD GUDRUN 
VASSBØ; 
PEDERSEN GERD; 
MELLEMSTRAND 
NORLEIF; 
MELLEMSTRAND 
KJELL ARILD; 
MELLEMSTRAND 
JOSTEIN; 
MELLEMSTRAND ALF 
VIDAR; 
KLIPPEN OVE; 
KLIPPEN 
MARGRETHE; 

Varsel/informasjon om befaring
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KLIPPEN JAN ARVE; 
Gerd Pedersen; 
FUGLESTAD ANITA; 
BREKKA SOLVEIG 
JOHANNE

13 U 29.04.2013

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

Høring og offentlig ettersyn -
detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 -
fritidsboliger Svånes

16 N 29.04.2013
Høring og offentlig ettersyn -
detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 -
fritidsboliger Svånes

14 I 29.04.2013 Prosjektil AS
Oversendelse detaljreguleringsplan for 
fritidsbebyggelse gnr.21, bnr.60 m. fl., Svanes

11 U 30.04.2013

AALBU TURID; 
VASSBØ REINERT 
HAUGELAND; 
VASSBØ GERD M 
AARRESTAD; 
SVANES KARL 
HÅKON; 
SVANES HARALD; 
SVANES HANS 
AMANDIUS; 
SVANES GUNN 
MYKLEBUST; 
SVANES EVA 
MARGRETHE; 
SKALSTAD PER 
KRISTIAN; 
SKALSTAD PER 
KRISTIAN; 
SKALSTAD GUDRUN 
VASSBØ; 
SKALSTAD GUDRUN 
VASSBØ; 
PEDERSEN GERD; 
MELLEMSTRAND 
NORLEIF; 
MELLEMSTRAND 
KJELL ARILD; 
MELLEMSTRAND 
JOSTEIN; 
MELLEMSTRAND ALF 
VIDAR; 
KLIPPEN OVE; 
KLIPPEN 
MARGRETHE; 

Høring og offentlig ettersyn -
detaljreguleringsplan gnr. 21 bnr. 60 -
fritidsboliger Svånes
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KLIPPEN JAN ARVE; 
Gerd Pedersen; 
FUGLESTAD ANITA; 
BREKKA SOLVEIG 
JOHANNE

17 X 02.05.2013 Dag Kjetil Tonheim
Høring og offentlig ettersyn -
detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 -
fritidsboliger Svånes

18 I 10.05.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til offentlig ettersyn  av plan HF 41 
fritidsbebyggelse på gnr. 21 bnr. 60 og gnr. 21 
bnr. 40 - Svanes,

19 I 13.05.2013 Statens vegvesen
Uttalelse detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 
60 - fritidsboliger Svanes

21 X 13.06.2013 Dag Kjetil Tonheim
Uttalelse til detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 
bnr. 60 - fritidsboliger Svånes

Parter i saken:
            
N BREKKA SOLVEIG 

JOHANNE
BREKKAVEGEN 54 3840 SELJORD

N FUGLESTAD ANITA GAMLE 
EIGERØYVEIEN 79

4373 EGERSUND

Gerd Pedersen Teigen 22 4371 EGERSUND
N KLIPPEN JAN ARVE HESTNESVEIEN 29 4372 EGERSUND
N KLIPPEN 

MARGRETHE
NONSFJELLVEIEN 30 4371 EGERSUND

N KLIPPEN OVE RINDAVEIEN 9 4371 EGERSUND
N MELLEMSTRAND ALF 

VIDAR
REKTOR SÆLANDS 
VEG 8

4344

N MELLEMSTRAND 
JOSTEIN

TVERRMOEN 23 A 4645 NODELAND

N MELLEMSTRAND 
KJELL ARILD

SUNDEBRÅTET 1 A 4046 HAFRSFJORD

N MELLEMSTRAND 
NORLEIF

SANDVIKA 7 4329 SANDNES

N PEDERSEN GERD TEIGEN 22 4371 EGERSUND
N SKALSTAD GUDRUN 

VASSBØ
DALEGÅRDSVEIEN 
72

3028 DRAMMEN

N SKALSTAD GUDRUN 
VASSBØ

DALEGÅRDSVEIEN 
72

3028 DRAMMEN

N SKALSTAD PER 
KRISTIAN

DALEGÅRDSVEIEN 
72

3028 DRAMMEN

N SKALSTAD PER 
KRISTIAN

DALEGÅRDSVEIEN 
72

3028 DRAMMEN

N SVANES EVA 
MARGRETHE

STRANDAVEIEN 14 4372 EGERSUND

N SVANES GUNN 
MYKLEBUST

STRANDAVEIEN 5 4372 EGERSUND

N SVANES HANS 
AMANDIUS

NORDRE SVANESVEI 
21

4372 EGERSUND

N SVANES HARALD STRANDAVEIEN 5 4372 EGERSUND
N SVANES KARL STRANDAVEIEN 14 4372 EGERSUND
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HÅKON
N VASSBØ GERD M 

AARRESTAD
RISBAKKEN 11 4389 VIKESÅ

N VASSBØ REINERT 
HAUGELAND

RISBAKKEN 11 4389 VIKESÅ

N AALBU TURID EINERBAKKEN 27 4371 EGERSUND
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________________________________________________________________ 

Fra:  Åshild Bakken 
Sendt: 02.05.2013 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: 
Emne: SV: Høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 - fritidsboliger 
Svånes 
________________________________________________________________ 

 Gitt at ingen deler av utbyggingen iht arealplanen forutsetter bygging/oppgradering av offentlige anlegg, 
kan jeg ikke finne grunnlag for at utbyggingsavtale er påkrevd for denne planen.

Mvh
Åshild Bakken 
Prosjektleder boligutbygging Rundevoll - Hestnes, Eigersund kommune 
Direkte telefon: 51 46 83 14 / Mobiltelefon: 976 94 114 Kommunens sentralbord: 51 46 80 00.
E-post: aashild.bakken@eigersund.kommune.no <mailto:aashild.bakken@eigersund.kommune.no> - Internett: 
www.eigersund.kommune.no <blocked::http://www.eigersund.kommune.no/>
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 
Besøksadresse: Lerviksgården 3. etasje, Nytorget 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 offentlighetslovens regler.

  _____  

Fra: Dag Kjetil Tonheim 
Sendt: 29. april 2013 09:27
Til: Jarle Valle; Annbjoerg E.Skofteland; Jone Omdal; Randi Haugstad; Åshild Bakken; Åshild Slettebø; 
Nina Bolme Steinsholt; Eivind Galtvik
Emne: Høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 - fritidsboliger Svånes

Høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 -
fritidsboliger Svånes

Planteknisk utvalg har i møte 20.11.2012 med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 
vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse HF gnr. 21 bnr. 60 på 
Svanes skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. sak 0177/12. 

Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan og viser mulighet for 3 nye fritidsboliger 
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med tilhørende funksjoner. Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og 
tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, 
Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund frem til 21. juni 2013. 

Plankart, bestemmelser og saksutredning m.m. er også lagt ut på www.eigersund.no 
under reguleringsplaner/høring. Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund 
kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 21. juni 2013. Dersom en har 
spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51468000 eller mobil 
95884976. 

Mvh

Dag Kjetil Tonheim

Plansjef
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet 

Sendt: 10.05.2013 
Til:  Til registrering (arkivet) 
Kopi: 
Emne: VS: Uttale til offentlig ettersyn  av plan HF 41 fritidsbebyggelse på gnr. 21/60 og 21/40 Svanes, 
Eigersund 
________________________________________________________________ 

Med vennlig hilsen

Resepsjonen på rådhuset.
Eigersund kommune
Direkte telefon: 51 46 80 00 - Telefaks 51 46 80 39 

E-post: post@eigersund.kommune.no <mailto:post@eigersund.kommune.no> 

Internett: www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> 

Facebook: Facebook.no/eigersund - Twitter: @EigersundK
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund.
Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4370 Egersund.

Vær klar over at all e-post til og fra Eigersund kommune i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven og også vil være 
et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.

  _____  

Fra: anette.jacobsen.mokleiv@fylkesmannen.no [mailto:anette.jacobsen.mokleiv@fylkesmannen.no] 
Sendt: 10. mai 2013 10:26
Til: Sentralbordet
Kopi: firmapost@rogfk.no
Emne: Uttale til offentlig ettersyn av plan HF 41 fritidsbebyggelse på gnr. 21/60 og 21/40 Svanes, 
Eigersund

Til Eigersund kommune                                                                    

Stavanger 10.05.2013

Vår ref:  13/8759
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Deres ref: 12/30842, 11/1759

Uttale til offentlig ettersyn av plan HF 41 fritidsbebyggelse på gnr. 21/60 og 
21/40 Svanes, Eigersund 

Planens bestemmelser gir et godt grunnlag for å sikre en god utforming av fortettingen av 
fritidsbebyggelsen i området. Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader til planen. 

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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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:

Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Detaljreguleringsplan gnr. 21 bnr. 60 - fritidsboliger Svånes

Vår ref.: 13/16501 / 11/1759 / PL-, FA-L12, GBR-21/60 Dato: 07.06.2013

Saksbehandler: Målfrid Espeland Telefon: 51 46 80 25 Mobiltelefon:   

E-post: maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

I sitt møte 5.6.2013 har Felles brukerutvalg behandlet sak 020/13 – Reguleringssaker til 
Fellles brukerutvalgs møte 5.6.2013:

RS 1 – Detaljreguleringsplan gnr. 21 bnr. 60 - fritidsboliger Svånes

Felles brukerutvalgs vedtak den 5.6.2013:

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Vedtaket er enstemmig.

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

Med hilsen

Edmund Iversen Målfrid Espeland
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær
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Prosjektil Areal AS  
Forslag til reguleringsbestemmelser for fritidsbebyggelse Svanes 
 

 

 

Eigersund 

Planbestemmelser for:  
 

REGULERINGSPLAN FOR 
FRITIDSBEBYGGELSE, SVANES HF41 
GNR.21, BNR.60  

Plan nr.  
 
 

 
 Vedtatt av Eigersund kommunestyre den          i sak   /  Arkivnr:  

§ 1. Planens målsetting 

Formålet med planen er å legge til rette for fritidsbebyggelse der utbyggingen tar 
hensyn til områdets landskapsmessige og miljømessige kvaliteter.  
 
 

§ 2. Planområdet 

Planen deles inn i følgende områder i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-5: 
 

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

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

 
III. Landbruks-, natur- og friluftsformål (§12-5 pkt 5) 

§ 3. Felles bestemmelser 

3.1.1 Ved søknad om tiltak skal forhold knyttet til radon dokumenteres og 
eventuelt avbøtende tiltak skisseres. 
 

3.1.2 Mindre bygg/anlegg for tekniske installasjoner som trafokiosker og 
pumpestasjoner kan etableres innenfor planområdet. 

§ 4. Arealbruksformål 

§ 4.1 Bebyggelse og anlegg  

 
4.1.1  Det legges til rette for oppføring av 3 fritidsboliger. 

 
4.1.2 Tillatt BYA for fritidsbolig skal ikke overstige 75 m2. Maksimal mønehøyde 
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Prosjektil Areal AS  
Forslag til reguleringsbestemmelser for fritidsbebyggelse Svanes 
 

settes til 5,5 meter målt fra topp grunnmur. Maksimal gesimshøyde settes 
til 4 meter. Bygningene skal ha saltak.. 
 

4.1.3 I tillegg til 75 m² BYA på fritidsboligen tillates det oppført en bod på 10 m2 
pr. fritidsbolig. Bod tillates ikke frittliggende men skal oppføres som tilbygg 
under samme takflate som fritidsboligen. 
 

4.1.4 Inntil 12 m² av terrasse ut fra hyttevegg kan overbygges. Terrasse skal 
ikke overstige 20 m2. Overbygd terrasse regnes ikke med BYA angitt for 
hytte/ bod. Terrasse kan etableres utover byggegrense. 
 

4.1.5 Det er ikke tillatt med inngjerding av tomtene. 
Skjemmende antenneanlegg tillates ikke.  
 

4.1.6 Skjemmende farger og signalfarger på bebyggelsen og anlegg i tilknyttning 
til denne tillates ikke. 
 

4.1.7 Det skal opparbeides 2 parkeringsplasser pr. fritidsbolig.  
 

4.1.8 Kommunens bygningsmyndigheter skal ved behandling av søknad om 
tillatelse til tiltak påse at det velges terrengtilpasset bebyggelse med en 
form og materialbehandling som er tilpasset omgivelsene og terrenget.  
 

4.1.9 Utgraving av terreng skal begrenses til det absolutte nødvendige for den 
bygningen som skal oppføres på tomten. Fyllinger skal tilpasses 
eksisterende terreng, pålegges jord og plantes og såes i. 
 

4.1.10 Elektrisitetsforsyning skal skje gjennom jordkabel. 
 

§ 4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

4.2.1  
 
 
 

Kjørevei er felles for planlagte nye fritidsboliger, samt eksisterende 
fritidsbolig på 21/40. 

§ 5. Landbruks-, natur- og friluftsområder 

 
5.1 

Det er ikke tillatt med inngrep i grøntområdene, utover opparbeiding av     
turstier, samt graving i nødvendig utstrekning for tilførsel av 
ledningsanlegg.    
Områdene skal holdes i god orden og hevd, hvorav beitemark skal 
opprettholdes mellom tomtegrensene. 

§ 6.  Hensynssoner 
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Prosjektil Areal AS  
Forslag til reguleringsbestemmelser for fritidsbebyggelse Svanes 
 

6.1 Innenfor regulerte frisiktsoner ved veg skal det være fri sikt i en høyde av 
0,5 meter over tilstøtende veiers planum. 

§ 7. Rekkefølgebestemmelser 

§ 7.1 Opparbeidelse av anlegg 

7.1.1 Det tillates innlagt vann i hyttene etter at det er etablert tilfredsstillende 
vannforsyning og avløpet er sikret på en måte som er godkjent av 
Eigersund kommune. Avløp skal ikke føre til forurensing av omgivelsene. 
 

7.1.2 Tiltak som inngår i planen skal tilkobles offentlig vann og avløp hvis og når 
dette kommer i området. 
 

 
 
 
Stavanger den 23.04.13   
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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.

10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m

Planlegger:

Saksbeh.:

Dato

1:1000

Tegner:

Ekvidistanse 1 m.

Målestokk:

Endring til plan nr.

Eigersund kommune

E.V

J.K

09.10.12

Detaljreguleringsplan for Svanes.

Bebyggelse og anlegg (PBL2008§12-5)

Juridiske linjer og punkt PBL2008

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveg

Planens begrensning

Formålsgrense

Byggegrense

Planlagt bebyggelse

Bebyggelse som inngår i planen

Frisiktslinje

Fritidsbebyggelse

Friluftsformål

Landbruks-, natur og friluftsområder

Regulert tomtegrense

Eiendomsgrense som skal oppheves

Frisikt

Hensynssone

Sikringsonegrense

Senterlinje

Avkjørsel

Regulert møneretning
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Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 21, bnr.40 og 60, Svanes, 
Eigersund 
 
 
BAKGRUNN FOR IGANGSETTELSE AV REGULERINGSPLANEN 
Planforslaget omfatter område HF 41 i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er 
fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse HF, som er eldre til dels kystnære områder, der 
øvre BYA ikke skal overstige 75 m2. Området var i forrige kommuneplan merket som LNF 
område, men ble omgjort til fritidsbebyggelse i ny plan med den konklusjon at det egnet seg 
for en forsiktig fortetting med 2‐3 fritidsboliger. 
Bakgrunn for at saken fremmes er at grunneierne av området ønsker å oppføre 2 nye 
fritidsboliger på området i tilegg til en eksisterende fullverdig fritidsbolig, samtidig ønskes 
det utvidelse av en siste eksisterende fritidsbolig. 
Planleggingsoppdraget er tildelt firmaet Prosjektil Areal AS. 
 
PLANSTATUS 
Planområdet omfattes som nevnt av kommuneplanen HF 41, vedtatt 6.6.2011.  
Eiendommene ligger inntil eksisterende fritidsbebyggelse. 

Området omfattes av ”vakre landskap” som legger retningslinjer for lav og landskapstilpasset 
bebyggelse hvor terrenget er premissgivende. Reguleringsplanen skal omfatte eksisterende 
fritidsbebyggelse på Svanes og den nye bebyggelsen blir liggende i tilknytning til den 
eksisterende. Det er ikke framsatt krav om planprogram og konsekvensutredning for 
arbeidet med reguleringsplanen for Svanes.  

 
OMRÅDESTATUS 

   
 
  
Planområdets areal utgjør ca. 5 daa og omfatter gnr.21, bnr.70 som eies av Gerd Pedersen. 
Arealet består av hage og åpen fastmark, og er opprinnelig en del av innmarksbeite til 
gnr.21, bnr.40 og 60. Området er relativt flatt med stigning mot veg. 
Det er ingen konflikt med registrerte flora. Det er heller ikke registrert kjente kilder til 
radongass på området. En er heller ikke kjent med registreringer av verdifulle arter innenfor 
biologi/botanikk.  
Ellers er man ikke kjent med kartlagte funn når det gjelder andre interesser som vilt‐, 
forurensing‐, kulturlandsskap‐ eller kulturminner på land og sjø. 

Mot nord øst  Mot nord
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Utfylte sjekklister vedr. miljø/helse og samfunnssikkerhet vedlegges. 
 

   

 
 
PLANPROSESS 
Formelt oppstartsmøte ble avholdt 16.06.11. 
Oppstart av reguleringsarbeid ble kunngjort ved annonse i Dalane Tidende28.08.11, se 

vedlagte annonsetekst. 

Frist for kommentarer ble satt til 26.09.11. Skriftlig varsel ble sendt til 10 høringsinstanser og 

22 grunneiere. Oversikt over varslede grunneiere vedlegges. 

 

Følgende skriftlige kommentarer er mottatt: 

 

1. Brev dat.31.08.11 fra Fylkesmannen i Rogaland 

Reguleringsplanen må bli utformet i samsvar med gjeldende kommuneplan. Viktig å 

sikre god landskaps‐ og terrengtilpassning av fritidsboligene, samt god utforming og 

estetikk. Jf veileder fra Miljøverndepartementet om planlegging av fritidsbebyggelse 

T‐1450. 

 

Kommentar: 

Planbestemmelsene stiller krav til at kommunen skal påse at bygningene tilpasses 

eksisterende terreng, nabobebyggelse og landsskapsforhold. 

 

2. Brev dat.07.09.11, Statens Vegvesen 

Det forutsettes at eksisterende adkomstvei, Nordre Svanesvei. (Fylkesvei 44), ved fv. 

44 Hp 02 kmp 19.926, benyttes som adkomst til planområdet. Ved endret 

bruk/utvidelse gjelder krav etter veglovens § 40. Tekniske planer som berører Fv.44 

skal forevises og godkjennes av Statens veivesen. 

Kommentar: 

Adkomsten skjer via Nordre Svanesvei. (Fylkesvei 44), ved fv. 44 Hp 02 kmp 19.926. 

Mot sørøst  Mot sør  
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3.  Brev dat.09.09.11 fra Fylkesrådmannen, kulturseksjonen 

Ser det nødvendig med å befare området før det kan gis endelig uttale til planen. 
 

4.  Brev dat.16.09.11 fra Fylkesrådmannen, kulturseksjonen 

Har foretatt befaring i området 15.09.11. Kan ikke se at tiltak kommer i konflikt med 
legalfreda eller andre verneverdige kulturminner. 
Ved eventuelle funn må Rogaland fylkeskommune varsles og alt arbeid stanses inntil 
vedkommende myndighet har vurdert funnet. 
 
Kommentar: 
Ingen kommentar. 

 
 
4.  Brev dat.21.09.11 fra eiere av gnr.21, bnr.5 

Ber om at det blir tatt hensyn til utsikten fra eiendommen Bastau og ned til 
Svånesvika ved plassering og høyde på fritidsboligene. 

 
Kommentar: 
Det blir lagt vinn på å plassere ny fritidsbebyggelse på naturlige flater i terrenget. 
Møneretning ved utvidelse av eksisterende hytte er lagt slik at det skal være til minst 
mulig ulempe for nabo. 

 
5.  Brev dat.23.09.11 fra felles brukerutvalg, Eigersund kommune 

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. 

 
BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
Planforslaget er opptegnet på digitalt kartgrunnlag i sosi‐format med 5 meters ekvidistanse og 
plottet ut i M=1:1000. Kartmålestokk og ekvidistanse er noe grov, men antas å være en tilstrekkelig 
nøyaktighetsgrad for de oppgaver som skal vurderes og planlegges.   

Utgangspunkt for planarbeidet er ønsket om en forsiktig fortetting med 2‐3 fritidsboliger. 
 
Foreliggende planforslag har følgende arealbruk: 
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Områder  Formål  Areal i daa

Bebyggelse og anlegg  Fritidsbebyggelse 

 

3,00 daa  

Samferdselsanlegg 

 

Veg  0,47 daa 

LNFR 

 

Friluftsformål  1,94 daa

Sum:    5,41 daa

  
Veger/ Trafikk 
Adkomsten skjer via Nordre Svanesvei. (Fylkesvei 44), ved fv. 44 Hp 02 kmp 19.926. 
Området ligger ved skjærgården i ca. 200 m luftlinje fra Svånesvika, og ca. 8 km fra 
Eigersund. Rutebussen går i Nordre Svanesvei (Fylkesvei 44). Planforslaget viser privat kjørevei 
fra Nordre Svanesvei og fram til grensen for den enkelte fritidsbolig. Parkering forutsettes å foregå på 

egen eiendom. Det legges til rette for oppføring av 2 stk. parkeringsplasser pr. fritidsbolig. 
Planområdet er avskjermet fra veien og vil ikke bli utsatt for støy fra trafikk eller annen 
virksomhet.  
 
Bebyggelse 

Det er ikke forslått ytterligere fritidsboliger ut over de som allerede er godkjent i gjeldende planer. 

Planlagte fritidsboliger er plassert i flate ”dumper” i terrenget for å tilpasse seg de naturgitte 
forhold. 
Det er mulighet for å oppføre uthus/ bod e. l på inntil 10 m2 BRA. Denne skal oppføres under 
samme takflate som fritidsboligen. Inntil 12 m² av terrasse ut fra hyttevegg kan overbygges. 
Overbygd terrasse regnes ikke med i bruksareal angitt for hytte/ bod. Terrassen kan etableres utover 

byggegrense. Eksisterende fritidsbolig på planen har terrasse med takoverbygg. Det legges 
vekt på ensartet bebyggelse. Man ønsker derfor å oppføre nye hytter med samme uttrykk 
som eksisterende fritidsbolig. Denne har løsning med overbygd terrasse. 
 

Grøntarealer/landskap 
Området omfattes av ”vakre landskap” som legger retningslinjer for lav og landskapstilpasset 
bebyggelse hvor terrenget er premiss givende. Alle eksisterende grøntarealer er foreslått i 
overensstemmelse med tidligere godkjente planer. Da området delvis er utbygd, vil foreliggende 
forslag til reguleringsendring i liten grad påvirke landskapet. Vegen inn til planområdet innebærer 
minimale terrenginngrep. De planlagte boder i tilknytning til fritidsboligene, vil ikke påvirke 
hovedlinjene i landskapet. 
Det er ingen merkede turstier i området, men arealene gir mulighet for fri ferdsel i området. 
 

Verneområder/kulturminner 
Ingen registrerte kulturminner i eller i tilknytning til planområdet. 
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Tekniske forhold 

Det er offentlig tilknytning til vann i området, ikke avløp. Dette må løses lokalt.  
Oppvarming vil skje ved strøm og vedfyring. Søppelhåndtering vil skje ved å benytte 
tømmeordningen til ett opparbeidet renovasjonsområde som befinner seg ca 100 meter fra 
planområdet.  
 
Sol‐/skygge 

Vedlagte soldiagram viser sol ved jevndøgn kl.15.00.  
Sol‐/skygge beregningene viser tilfredsstillende situasjon både for planlagt hytteprosjekt og 
eksisterende nabobebyggelse. 
 
Universell utforming/ Ute‐og oppholdsareal 
Det er forholdsvis bratt en del steder på planområdet, og dermed vanskelig å oppfylle kravet 
til universell utforming av uteoppholdsarealet for tomtene, uten å gjøre større 
terrenginngrep.  Det vil allikevel være mulig å få til gode uteoppholdsareal for hver tomt. 
Det er også et spørsmål om avveiningen mellom krav til uteoppholdsareal og skånsom 
behandling av eksisterende terreng. Området omfattes av ”vakre landskap” som legger 
retningslinjer for lav og landskapstilpasset bebyggelse hvor terrenget er premissgivende. 
 For hytte nr. 1 og 2 er det mulig å tilrettelegge for parkering i nærhet til hytter og dermed 
oppnå trinnfritt inngangsparti og universell tilgjengelighet fra parkeringsplass frem til 
inngang. 
 
Hensynssoner 

Det er lagt inn hensynssoner i tilknytning til områder for frisiktsoner. 

 
 
PLANENS KONSEKVENSER 
Utførelse av planen representerer en gjennomføring som følger kommuneplanens 
intensjoner om å fortette allerede utbygde områder langs Eigersunds skjærgård. 
Terrenget ved adkomst til området er forholdsvis kupert. Kjøreveiene er noe bratte, men ved 
tilsyn i terrenget vil det framgå at veiene er skånsomt anlagt.  En ny opparbeidelse av veg vil 
gi ett betydelig inngrep i terrenget og føre til at stor del av planområdet vil bli disponert til 
vei. 
 
Det er vanskelig å se vesentlige konsekvenser for naboer da økning av biltrafikk vil være 
nærmest ubetydelig.  
 
 
 
 
 
Stavanger 23.04.2011 
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________________________________________________________________ 

Fra:  Espen Hyggen 
Sendt: 13.06.2013 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: 
Emne: SV: Høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 - fritidsboliger 
Svånes 
________________________________________________________________ 

 Hei

Seksjon vei og utemiljø har følgende merknader til planforslaget:

-          Plankartet mangler påført skrift som viser at det er felles vei, ikke offentlig. Ber om at dette påføres. 

-          Det vises ikke frisiktsoner ut på den offentlige veien, Nordre Svanesvei. Dette burde vært tatt med i 
plankartet.

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

  _____  

Fra: Jone Omdal 
Sendt: 29. april 2013 10:37
Til: Espen Hyggen
Emne: VS: Høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 - fritidsboliger 
Svånes

Kan du gi et svar på denne. Ser at det ikke er definert hva som er offentlig og felles vei. Skal være felles.
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Vennlig hilsen

Jone Chr. Omdal

Vei og utemiljøsjef

Seksjon vei og utemiljø

EIGERSUND KOMMUNE - TEKNISK AVDELING

Postadresse: PB 580 - 4379 EGERSUND. 

Besøksadresse: Nytorvet 9 - 4370 EGERSUND

Telefon +47 51 46 83 09 Mobil +47 957 57 317

_________________________________________________________________

All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil derfor bli behandlet som et offentlig 
saksdokument som andre kan få innsyn i etter offentlighetsloven.

  _____  

Fra: Dag Kjetil Tonheim 
Sendt: 29. april 2013 09:27
Til: Jarle Valle; Annbjoerg E.Skofteland; Jone Omdal; Randi Haugstad; Åshild Bakken; Åshild Slettebø; 
Nina Bolme Steinsholt; Eivind Galtvik
Emne: Høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 - fritidsboliger Svånes

Høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 -
fritidsboliger Svånes

Planteknisk utvalg har i møte 20.11.2012 med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 
vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse HF gnr. 21 bnr. 60 på 
Svanes skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. sak 0177/12. 
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Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan og viser mulighet for 3 nye fritidsboliger 
med tilhørende funksjoner. Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og 
tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, 
Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund frem til 21. juni 2013. 

Plankart, bestemmelser og saksutredning m.m. er også lagt ut på www.eigersund.no 
under reguleringsplaner/høring. Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund 
kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 21. juni 2013. Dersom en har 
spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51468000 eller mobil 
95884976. 

Mvh

Dag Kjetil Tonheim

Plansjef
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 02.10.2013
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-5/226
Arkivsaksnr.:
11/454
Journalpostløpenr.:
13/25580

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
216/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013

Kommunestyret 28.10.2013

Reguleringsendring del av Maurholen - allmennyttige tiltak 
i strandsonen, eiendomsgrenser, veier,parkeringsplasser 
o.l. gnr. 5 bnr. 226 mfl. - 2. gangsbehandling
  

Sammendrag:
Forslag til reguleringsendring for del av Maurholen som omfatter endringer både i plankart og 
bestemmelser har vært til offentlig ettersyn. Endringene er til dels en oppdatering i forhold til 
den faktiske situasjonen samt tilpassninger i forhold til plassering av parkeringsplasser, 
innregulering av adkomstveger m.m. Videre er det fastsatt størrelse på fritidsbebyggelse 
m.m. Rådmannen viser til at dette er en relativt omfattende endring, men der en har hatt et 
konstruktivt samarbeid med tiltakshaver og der innsigelser er ryddet av veien. Rådmannen 
anbefaler derfor at vedtas med de endringene som fremkommer i rådmannens forslag til 
vedtak.

Saksgang:
PTU innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 02.10.2013:
PTU innstiller til kommunestyret;

Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse del av Maurholen gnr. 5 bnr. 226 mfl. –
vedtas med kart datert og bestemmelser datert med følgende endringer:
Kart

1. Hensynssone stormflo vises på plankartet jfr. 200-års intervall jfr. rapport om 
Havstigning fra DSB.

2. Adkomstveg til 5/93 tas ut av planen.
3. Hensynssone/sikringssone høyspent vises med 12 m fra senter.

Bestemmelser
4. Innforbi S3 som er vist som bevaringsområde H570 er eksisterende pirer, båtstøer og 

brygger i stein ikke tillatt å fjerne. Vedlikehold, tilbakeføring og restaurering av pirer, 
båtstøer og brygger i stein skal utføres på antikvarisk/tradisjonell måte med lødd 
naturstein. Det tillates ikke etablert brygger, plattinger og lignende i tre eller betong 
innforbi området. Eventuelle tiltak utover vanlig vedlikehold må på forhånd avklares 
med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. 

5. Hensynssone stormflo - det er kun tillatt å etablere byggverk med sikkerhetsklasse for 
flom F1 og disse må dimensjonere og konstruere slik at det tåler belastningene og 
skader unngås.
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6. Alle tiltak som medfører inngrep i grunnen skal oversendes Rogaland 
Fylkeskommune, som rette kulturminnemyndighet, slik at disse kan vurderes opp mot 
potensialet for automatisk freda kulturminner i området.

7. ”Innenfor det området som er vist som hensynssone/sikringssone høyspent på 
reguleringsplanen er det et byggeforbud inntil 12 meter fra senter linjetrase. Før evt. 
gjenoppføring av eksisterende bygninger for varig opphold i 
hensynssone/sikringssone for høyspent må det gjennomføres en fagkyndig vurdering 
som dokumenterer magnetfelt, vurdering av avbøtende tiltak og ev. konsekvenser.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12

Eventuell tidligere politisk behandling:
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
006/13 Planteknisk utvalg 15.01.2013

Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse Maurholen gnr. 5 bnr. 226 mfl - 2. 
gangsbehandling

  
1. Innledning og bakgrunn
Forslag til reguleringsendring for detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 5 bnr. 226 
mfl. i Maurholen har vært til offentlig ettersyn og høring. Planområdet ligger innforbi 
rektangelet vist på kartet:

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Planområdet er avsatt til eksisterende byggeområde for fritidsbolig og industri/havn i 
gjeldende kommuneplan for Eigersund vedtatt i 2011. 

2.2 Reguleringsplan
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Området omfattes av reguleringsplan for Maurholen som ble godkjent av kommunestyret 4. 
februar 1985 og stadfestet av Fylkesmannen senere samme år. Denne planen omfattet 
industriområdet på Sirevågneset og 32 fritidsboliger sør for den gamle Jærbanen. 

I tilknytning til reguleringsplan for bebyggelse av fritidsboliger på nabofelt øst for 
Myklebustvågen er det innenfor ovenfor nevnte planområde regulert en større 
parkeringsplass. Denne planen omfatter også småbåthavn tilhørende Sameiet Maurholen 
Friområde, kfr. kommunestyresak 13/91.  

3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
 Det er sendt ut varsel om høring og offentlig ettersyn til kjente grunneiere, naboer samt 
berørte statlige og regionale myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens 
hjemmeside. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL. 

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

Offentlige merknader

1. Fylkesmannen i Rogaland  Merknad D
2. Rogaland Fylkeskommune -

kultur
 Merknad J

3. Statens Vegvesen  Ingen merknad O
4. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O
5. Kystverket  Ingen merknad O
6. Jernbaneverket  Ingen merknad O
7. Fiskeridirektoratet  Ingen merknad O
8. Teknisk avdeling  Ingen merknad O
9. Fiskarlaget Vest  Ingen merknad O
10. NVE  Merknad

Private merknader

11. Torvald Søiland  Merknad D
12. Kjell Molven 

13. Jofrid og Ingvald Fuglestad 

14. Marit Aanestad 

15. Leif Rødland 

16. Odd Helge Myrvold 

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Fylkesmannen i 
Rogaland (2 brev)

 Fylkesmannen fremmer 
innsigelse til den delen 
som er regulert til 
småbåthavn og omfatter 
arealet fra sjø og opp til 
veien.

O Rådmannen viser til at en sammen 
med hytteforeningen og 
tiltakshaver har hatt en konstruktiv 
og løsningsorientert dialog med 
fylkesmannen og planen slik den 
nå er fremlagt er ryddet for 
innsigelser.

2. Rogaland 
Fylkeskommune - kultur

 Ber om at grensen for 
hensynssonebevaring i 
strandsonen endres i tråd 
med grense for bevaring i 
forvaltningsplanen – dette 

N Rådmannen viser til at en har lagt 
inn de områdene som omfatter 
eksisterende støer og pirer som 
ligger i forvaltningsplanen. En 
vurderer det som lite 
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vil omfatte deler av 
stradn/badeplass og 
område i sjø sørvest for 
brygge.

 Innforbi S3 som er vist 
som bevaringsområde 
H570 er eksisterende 
pirer, båtstøer og brygger i 
stein ikke tillatt å fjerne. 
Vedlikehold, tilbakeføring 
og restaurering av pirer, 
båtstøer og brygger i stein 
skal utføres på 
antikvarisk/trafisjonell 
måte med lødd naturstein.

 Følgende bestemmelse 
må less inn ” Alle tiltak 
som medfører inngrep i 
grunnen skal oversendes 
Rogaland 
Fylkeskommune, som 
rette 
kulturminnemyndighet, slik 
at disse kan vurderes opp 
mot potensialet for 
automatisk freda 
kulturminner i området.”

J

J

hensiktsmessig å vise dette i 
tilknytning til badestranden som er 
opparbeidet til dette formålet. 

Bestemmelse er innarbeidet i §7.4.

Bestemmelse er innarbeidet i §8.5.

3. Statens Vegvesen  Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

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

5. Kystverket  Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

6. Jernbaneverket  Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

7. Fiskeridirektoratet  Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

8. Teknisk avdeling  Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

9. Fiskarlaget Vest  Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

10. NVE  Anbefaler at nivå for 
fremtidig stormflo, i 
samsvar med rapport om 
havnivåstigning, 
innarbeides i kart og 
bestemmelser jfr. 

J Rådmannen viser til at dette 
omfatter et areal som vil strekke 
seg til cote 1,92 for 100-års 
stormflo i år 2100. Korrigert for 
200-års intervall jfr. veileder vil 
dette gi et nivå på cote 2,12. En 
vurderer det som fornuftig at dette 
legges inn, men samtidig er det 
ikke planlagt bebyggelse med 
varig opphold, kun boder for 
lagring og sjøtilknytet virksomhet.  
Dette vil så langt en kan se ligge i 
sikkerhetsklasse F1 med årlig 
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sannsynlihet på 1/20. Følgende 
bestemmelse legges inn: ” Det er 
kun tillatt å etablere byggverk med  
sikkerhetsklasse for flom F1 og 
disse må dimensjonere og 
konstruere slik at det tåler 
belastningene og skader unngås.”

Private uttaler

11. Torvald Søiland  Anmoder om at veien opp 
til 5/93 tas ut av planen, 
da den vil medføre 
betydelige naturinngrep. 
De kan akseptere at av og 
påstigningsveien som 
allerede er anlagt kan bli 
liggende mot at denne 
sikres mot avrenning av 
vann og grus og at den 
senkes og tilpasses 
terrenget.

J Rådmannen sier seg enig i at 
adkomstveg til 5/93 tas ut av 
planen slik den fremkommer i 
høringsutkastet. Veien vil, slik en 
vurderer det, gi store inngrep. 
Veien er bratt noe vedlagte snitt 
viser. Det er vei på deler av 
strekningne, men den øverste 
delen består av trapper på 
fjellgrunn. Dette er bratt (deler er 
over 40% stigning) og vil måtte 
medføre sprengning og dermed 
relativt store inngrep i forhold til å 
skaffe en fritidsbolig adkomst. 
Den delen som ønskes utbygd er 
avmerket med rødt på kartet og 
ligger høyest. Rådmannen viser til 
at en har vært i tvil om denne 
adkomstvegen, men at en valgte å 
la den ligge inne i høringsutkastet.  

12. Friområdet Maurholen 
Samaie/hytteforeningen

 Redegjør for 
konsekvenser av at alle 
boder kun skal etableres i 
S2.

O Rådmannen viser til at det 
fremlagte plankartet viser en 
løsning som også er akseptert av 
hytteforeningen. Dette skulle 
således være løst på en 
tilfredsstillende måte.

13. Jofrid og Ingvald 
Fuglestad

 Legger ved en del 
utfyllende opplysninger i 
tilknytning til ønske om å  
forlenge av adkomstveg til 
gnr. 5 bnr. 93. De ønsker 
å beholde den inntegnete 
adkomstvegen.

N Veien vil, slik en vurderer det, gi 
for store natyrinngrep. Veien er 
bratt noe vedlagte snitt viser. Det 
er vei på deler av strekningne, 
men den øverste delen består av 
trapper på fjellgrunn. Dette er bratt 
(deler er over 40% stigning) og vil 
måtte medføre sprengning og 
dermed relativt store inngrep i 
forhold til å skaffe en fritidsbolig 
adkomst. 
Den delen som ønskes utbygd er 
avmerket med rødt på kartet i 
tilknytning til pkt. 11.
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Rådmannen viser til at en har vært 
i tvil om denne adkomstvegen, 
men at en valgte å la den ligge 
inne i høringsutkastet.  En har 
forståelse for de forhold som blir 
påpekt av søker, men vurderer at i 
dette tilfellet bør hensynet til 
etsteikk og landskapsinngrep veie 
tyngre. Rådmannen vil etter en 
samlet vurdering vil en anbefale at 
denne adkomstvegen ta ut av 
planen av hensyn til estetikk og 
naturinngrep.

14. Marit Aanestad  Støtter forslaget om å 
akseptere 90m2 størrelse 
på hyttene.

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

15. Leif Rødland  Ønsker at boder plasseres 
4 m fra nabogrense av 
hensyn til hans eiendom.

O En viser til at hytteforeningen har 
hatt dialog med Rødland og en har 
kommet frem til en omforent 
løsning der boder kan plasseres 2 
meter fra grensen under 
forutsening av at inngangen blir fra 
nord-vest. Rådmannen vurderer 
derfor at dette har funnet sin 
løsning.

16. Odd Helge Myrvold  Vist område S2 berører 
brygge (se avmerked på 
vedlagt kart). Kan jeg ikke se 
at det er grunnag for å kreve 
at denne bryggen skal 
saneres når nye båtplasser 
blir etablert, og kan dermed 
ikke aksepteres.

N Rådmannen legger til grunn at 
reguleringsplanen viser hva 
arealet skal benyttes til. En 
vurderer at det fremlagte forslaget 
fra hytteforeningen er en god 
avveininger av å samle inngrep 
samt gjøre strandsonen 
tilgjengelig. Rådmannen vurderer 
at i dette tilfellet bør hensynet til 
fellesanlegg og tilgjengelighet til 
strandsonen veie tyngst og vil 
derfor ikke anbefale at det gjøres 
endringer i planen.

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen vedtas i tråd med fremlegg til vedtak og som medfører 
følgende justeringer i kart og bestemmelser:
Kart

1. Hensynssone stormflo vises på plankartet jfr. 200-års intervall jfr. rapport om 
Havstigning fra DSB.

2. Adkomstveg til 5/93 tas ut av planen.
3. Hensynssone/sikringssone høyspent vises med 12 m fra senter.

Bestemmelser
4. Innforbi S3 som er vist som bevaringsområde H570 er eksisterende pirer, båtstøer og 

brygger i stein ikke tillatt å fjerne. Vedlikehold, tilbakeføring og restaurering av pirer, 
båtstøer og brygger i stein skal utføres på antikvarisk/tradisjonell måte med lødd 
naturstein. Det tillates ikke etablert brygger, plattinger og lignende i tre eller betong 
innforbi området. Eventuelle tiltak utover vanlig vedlikehold må på forhånd avklares 
med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. 

 

Side 264 av 1003



7

5. Hensynssone stormflo - det er kun tillatt å etablere byggverk med sikkerhetsklasse for 
flom F1 og disse må dimensjonere og konstruere slik at det tåler belastningene og 
skader unngås.

6. Alle tiltak som medfører inngrep i grunnen skal oversendes Rogaland 
Fylkeskommune, som rette kulturminnemyndighet, slik at disse kan vurderes opp mot 
potensialet for automatisk freda kulturminner i området.

7. Innenfor det området som er vist som hensynssone/sikringssone høyspent på 
reguleringsplanen er det et byggeforbud inntil 12 meter fra senter linjetrase. Før evt. 
gjenoppføring av eksisterende bygninger for varig opphold i 
hensynssone/sikringssone for høyspent må det gjennomføres en fagkyndig vurdering 
som dokumenterer magnetfelt, vurdering av avbøtende tiltak og ev. konsekvenser.

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET

Planområdet omfatter et areal på ca. 250 daa, og var opprinnelig en del av utmarka for 
gårdsbrukene på gnr. 5 på Myklebust. Med unntak av industriområdet og Maurholsveien eies 
den største delen av området av eierne av fritidsbebyggelsen gjennom Sameiet. Dessuten 
eier Hellvik Hus AS et areal for båtopplag, og Øvre Maurholen Hytteforening eier et areal der 
det er anlagt småbåtbrygge.

Området ligger langs Maurholsveien som fører fram til utskipingshavn for kvitstein ved Nora 
Sundet. Det er småkupert, men med flere bratte og utilgjengelige fjellskrenter. Største 
kotehøyde er ca. 60 m. 

Da området ble lagt ut til fritidsbebyggelse i 1970, var det på grunn av beiting snaut for 
trevegetasjon, men det er senere plantet en god del trær og vegetasjonen for øvrig har også 
tatt seg opp. Med unntak av snaue bergknatter framstår området som delvis skogkledd med 
gran, furu og bjørk.   

I området er det fornminner som er innregulert i så vel eksisterende planer som i forslag til 
revidert plan. 

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 240 daa. Plankartet viser hvor 
planområdet befinner seg. 

OMRÅDER
Formål Areal i daa

Bebyggelse og anlegg Fritidsbebyggelse
Industri
Vannforsyningsanlegg
Trafo

68,01
3,55
0,06
0,05

Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur

Kjøreveg, privat
Kjøreveg, felles
Parkeringsplasser, felles
Båtopplag, felles

4,36
2,13
2,72
1,76

LNF-områder Friluftsformål
Bevaring fornminne

98,69
5,17

Bruk og vern av sjø og 
vassdrag

Ferdsel i sjø
Friluftsområde i vassdrag
Småbåtanlegg
Badeområde

20,39
22,27

6,51
1,04

SUM: 236,71
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5.1 Eksisterende bebyggelse
Det er etablert fritidsbebyggelse i tråd med eksisterende reguleringsplan. En viser til at det i 
nye bestemmelser fastsettes størrelse på eksisterende fritidsbebyggelse, mulighet for bod 
m.m. Se egen liste over endringer i kart og bestemmelser.

5.2 Ny bebyggelse 
Det er ikke forslått ytterligere fritidsboliger ut over de som allerede er godkjent i gjeldende 
planer. 

Av 35 godkjente tomter er alle unntatt en bebygget med fritidsboliger. Foreslått arealbruk for 
hyttebebyggelse er i tråd med gjeldende plan. I område for felles båtopplag er det tidligere
gitt åpning for oppføring av felles boder med grunnflate inntil 30 m2, hvorav 13 er godkjent 
oppført.  

I område for småbåtanlegg og langs vestre grense av 5/80 er det foreslått rekker med mindre 
boder for oppbevaring av fiskeredskaper, båtutstyr o.l. (se illustrasjonsplan). Planlagt 
gapahuk er også en form for bebyggelse.

Det vedlegges også prinsippskisse av nye boder som skal ligge i tilknynting til småbåthavnen 
– 32 stk.:

5.3 Avkjørsel og frisikt
Eksisterende fritidsboliger benytter Maurholsveien som adkomstvei. Denne veien eies og 
vedlikeholdes av Edelsplitt AS. Eierne av fritidsboliger har gjennom avtale mellom tidligere 
grunneiere og Edelsplitt AS bruksrett til veien. Det er vist avkjørsler og frisiktsoner i planen 
og dette er også lagt inn som rekkefølgekrav etter samråd med vegseksjonen i kommunen 
for å sikre at disse blir opparbeidet.

5.4 Parkering og veier i planområdet
Planforslaget viser private kjøreveier fra Maurholsveien og fram til grensen for den enkelte 
fritidsbolig. Parkering forutsettes å foregå både på egen eiendom og på innregulerte 
parkeringsplasser langs Maurholsveien og på Sameiets eiendom. Området har nå vært i 
bruk for fritidsboliger i mer enn 40 år, og det har vist seg et økende behov for 
parkeringsplasser særlig på grunn av helgebesøk og i ferietiden i følge hytteforeningen. I 
disse periodene er det for øvrig mindre nyttetrafikk til kaiområdet i følge tiltakshaver. 
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Tiltakshaver opplyser at det fra Edelsplitt AS er gitt uttrykk for at det er ønskelig med minst 
mulig parkering langs Maurholsveien og at parkering bør skje lengst mulig inn fra denne 
veien. Kjørevegene til fritidsboligene, både de anlagte og omsøkte, ligger i hovedsak 
skånsomt i terrenget og vil etter ferdigstillelse framstå som naturlige element i den etablerte 
bebyggelsen. Vegene følger stort sett i samme trase som eksisterende og godkjente 
gangveger. De vil i følge tiltakshaver bli opparbeidet slik at de er lite synlige, bl.a. ved hjelp 
av mørk grus og beplantning. 

5.5 Grøntareal/landskap

Alle eksisterende grøntarealer er foreslått i overensstemmelse med tidligere godkjente 
planer. Arealene eies av eierne av fritidsboligene gjennom Sameiet.

Da området i prinsippet er ferdig utbygd, vil foreliggende forslag til reguleringsendring i liten 
grad påvirke landskapet. De fleste veger innebærer minimale terrenginngrep i følge 
tiltakshaver. Rådmannen viser til at det fremlagte planforslaget stort sett er i samsvar med 
det som en har diskutert som en del av planprosessen. Dette har blitt en avveining av å få 
biler vekk ifra adkomstveien samt ta hensyn til landskap og frilufstområder. Rådmannen 
vurderer at planen i hovedsak har en fornuftig avveining av dette slik den nå fremstår. De 
planlagte boder i område for småbåtanlegg som framgår av illustrasjonsplanen, vil ikke 
påvirke hovedlinjene i landskapet.

En stor del av området består av fjellknauser med lite eller ingen jord. Grøntarealer ligger i 
dalsøkk og består tildels av myr.  Det er lagt vekt på å ivareta alle regulerte grøntområder i 
gjeldende plan.   

Arealene gir mulighet for fri ferdsel i området.

5.6 Strandsone/Småbåthavn

Strandsonen benyttes i dag til badeplass og som bryggeanlegg. Alle fritidsboliger (unntatt 
tre) i gjeldende reguleringsplan har tinglyst rett til båtfeste.  Badeplassen er åpen for allmenn 
bruk, både av de som har fritidsboliger og besøkende. 

Området for småbåtanlegg og badeplass er foreslått utvidet med sjøareal i samsvar med nye 
tegneregler. Plangrensen følger som i gjeldende reguleringsplan, tilnærmet midtlinjen i 
Myklebustvågen. Områdene regulert til badeplass og småbåtanlegg i sjø overskrider ikke 
denne midtlinjen, slik at fri ferdsel på sjøen opprettholdes. 

Det er her ikke tale om ferdsel med annet enn småbåter. 

Tiltakshaver opplyser at en ikke kan låse småbåtanleggets utstrekning 100 % før det 
foreligger mer detaljerte og gjennomarbeidde planer og dette er innarbeidet i planfroslaget. 
Også marintekniske forhold vedrørende strøm, bølgeslag, manøvreringsforhold etc. vil bli 
vurdert ved detaljplanlegging og vil kunne påvirke plassering og lengde av flytebryggene jfr.
rekkefølgekrav i bestemmelsene. 

Småbåthavna ble i sin tid anlagt uten plan for opparbeidelse. Det er derfor av stor interesse å 
få en revidert reguleringsplan som kan gi mulighet til å utarbeide en arealeffektiv detaljplan 
for selve bryggeanlegget, som er basert på flytebrygger. Løsningen med flytebrygger vil 
frigjøre mer av selve strandlinjen til allmenn benyttelse. Planen gir plass for 36 båter, hvilket 
dekker behovet innenfor reguleringsplanen. 

Brukerne av båtplassene er eiere av fritidsboligene innenfor planområdet. Disse har 
gangavstand til båthavnen og trenger ikke parkeringsplass, hvilket også er løsningen i 
gjeldende reguleringsplan. Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om egne planer for 
opparbeidelse av småbåtanlegget. Det er også gitt åpning for at småbåtanlegget kan 
baseres på utliggere vinkelrett på bryggekanten.
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Videre er planen å videreutvikle strandsonen slik at den blir mer attraktiv både for turgåere 
og eierne av fritidsboliger, og faktisk ta området mer i bruk, både ved opprydding og 
etablering av gapahuk og andre tiltak brukt til fellesaktiviteter.  

Det er totalt 32 sameiere som har båtrett i strandsonen. Av disse er det noen få som allerede 
har bod. 

5.6 Strandsone/Småbåthavn
Det er lagt inn hensynssoner i tilknytning til områder for kulturminner, samt i frisiktsoner og 
langs høgspentlinje.

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

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

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

7. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Planforslaget viser private kjøreveier fra Maurholsveien og fram til grensen for den enkelte 
fritidsbolig. Parkering forutsettes å foregå både på egen eiendom og på innregulerte 
parkeringsplasser langs Maurholsveien og på Sameiets eiendom.

Det er inntegnet frisiktsone i tilknytning til den enkelte adkomst og mange av disse er ikke 
opparbeidet i tråd med ny reguleringsplan og tiltakshaver har foreslått at det ved 
nybygg/hovedombygging, samt ved utvidelse av BYA for eksisterende hytte med 50 % eller 
mer, skal tilhørende avkjørsel med frisiktsoner opparbeides før det kan gis brukstillatelse.

Rådmannen vurderer at frisiktsoner er et svært viktige trafikksikkerhetstiltak i planen og 
derfor bør opparbeides fortløpende. Dette er ivaretatt ved følgende rekkefølgekrav som ble 
lagt inn ved første gangsbehandlingen og lå til offentlig ettersyn: ”Før det gis tillatelse til 
etablering av eller utbedring av  adkomstveier/parkeringsplasser samt utvidelse av 
fritidsboliger skal tilhørende frisiktsoner opparbeides i tråd med reguleringsplanen.”

Et av hovedgrepene ved denne reguleringsplanen er å flytte en god del av 
parkeringsplasser og lignende vekk ifra Maurholsveien for å bedre trafikksikkerheten. I dette 
ligger også at frisiktsoner må være på plass jfr. at Maurholsveien benyttes av tungtransport.
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7.3 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler x 3 3 Rød

Ulykke med gående/syklende x 2 3 Gul

Ivaretatt jfr. 
forslag til nytt 
rekkefølgekrav.

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn

Kollektivtilbud x 1 1 Grønn

Et av hovedgrepene ved denne reguleringsplanen er å flytte en god del parkeringsplasser 
vekk ifra Maurholsveien for å bedre trafikksikkerheten. I dette ligger også at frisiktsoner må 
være på plass jfr. at Maurholsveien benyttes av tungtransport.

7.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Eigersund kommune har nå forsynt området med ledningsnett for vann og avløp. De fleste 
fritidsboligene er nå enten tilknyttet dette nettet eller er i ferd med å gjøre det.

7.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m x 1 1 Grønn

Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel jfr. bestemmelsene.

7.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x 1 1 Gul

Området har i flere år hatt offentlig renovasjon i regi av Dalane Interkommunale Miljøverk 
(DIM). Det er satt opp sekkestativ med boss-sekker på utvalgte steder langs Maurholsveien. 
Sekkene samles vanligvis inn etter helg og gjerne oftere ved behov om sommeren. Denne 
ordningen har vist seg å fungere utmerket ifølge tiltakshaver, og tiltakshaver ser ikke behov 
for å øremerke arealer til formålet i reguleringsplanen.

8. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Er hensynet til  tilgjengelig/ universell 

utforming ivaretatt

x 1 1 Grønn

At det nå planlegges flere veger inn i området vil gjøre området og fritidsboligene mer 
universelt tilgjengelige og derved tilfredsstille behovet for flere brukergrupper. Det samme 

 

Side 269 av 1003



12

gjelder tiltakene i strandsonen som vil kunne bedre tilgjengeligheten. Området er relativt 
kupert og vil på generell basis ikke tilfredsstille kravene. En viser her til at dette er et eldre og 
allerede utbygd område som ble utbygd og planlagt lenge før begrepet universell utforming 
ble innarbeidet som et begrep i planleggingen. I dette området legger terrenget og 
eksisterende strukturer klare begrensninger. Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende 
ivaretatt i planforslaget.

9. BARN OG UNGE/UTE OG OPPHOLDSAREAL

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Område for ute og oppholdsareal x 1 1 Grønn

Forholdene for barn/unge vil således være upåvirket av planendringen i følge tiltakshaver.

10. SIKKERHET OG BEREDSKAP

10.1 Flom

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 

vannstand/bølgeslag

x 2 3 Gul

Det er i forbindelse med planprosessen fremkommet at området kan være utsatt for bl.a.  
bølgeslag ved gitte værforhold. Dette er ivaretatt i bestemmelsene samt i plankart jfr. uttale 
fra NVE om visning av stormflo i plankartet. 

10.2 Støy

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy x 1 1 Grønn Ikke kjent.

 Ikke kjent med spesielle forhold.

10.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

En er ikke kjent med slike forhold fra området.

10.4 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder x 2 3 Gul
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Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

En viser til at en er gjort kjent med at området kan være utsatt for bl.a. bølgeslag, vind og 
lignende ved gitt værforhold. Dette er ivaretatt gjennom forslag til ny bestemmelse jfr. 
fremlegg til vedtak. Det samme gjelder hensynssone-stormflo med tilhørende bestemmelse 
som er lagt inn.

10.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er ivaretatt i bestemmelsene. 

10.6 Høyspent og magnetfelt

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 2 3 Gul

Tiltakshaver opplyser følgende i epost datert 23.11.12: ”Statens Strålevern legger til grunn 
årsmiddel for strømbelastning på høgspentlinjen når de regner på elektromagnetisk stråling. 
Da kan føre-var grensen på 0,4 mikrotesla flyttes fra 14 til 12 meter fra senter høgspentlinje. 
Tamburstuen sier at kravene i utgangspunktet gjelder ved planlegging av nye boliger og 
gjelder rom for varig opphold. Fritidsbebyggelse innebærer neppe varig opphold? 
Spørsmålet blir om kommunen vil kreve bredde av hensynssone økt fra 15 til 24 meter selv 
om det her ikke dreier seg om rom for varig opphold. Da det gjelder eksisterende 
fritidsbebyggelse kan dette synes unødvendig. Vurdert på grunnlag av plankartet synes det 
kun å være 1 hytte som blir berørt ved en økning av bredde på hensynsone, men denne 
hytten er i konflikt i utgangspunktet. Ved tiltak på denne hytten må forholdet til høgspentlinjen 
ivaretas selv med nåværende bredde av hensynssonen. På dette grunnlag ser jeg ingen 
grunn til å endre bredde av hensynssone langs høgspentlinjen uten at det framkommer som 
et krav fra kommunen.”

Rådmannen har vurdert dette grundig og vil legge til grunn at dette vises i tråd med 
gjeldende praksis og at dette vises i plankartet med tilhørende bestemmelse. Fritidsboliger 
vurderes å være bygning med varig opphold.

10.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.8 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt x 1 1

Havn, kaianlegg x 1 1
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Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF X 1 1

Forsyning kraft, vann X 1 1

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.9 Grunnforhold

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. 

1. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER
12.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

100 – meters beltet fra sjø/50-m 

beltet fra sjø og vassdrag

x 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Store deler av planområdet ligger i 100-m beltet og det er foreslått tiltak i form av 
småbåthavn og boder samt andre tiltak for å tilrettelegge bruken av dette området bedre. 
Gjeldende reguleringsplan legger også opp til bruk av dette området, men en får nå en 
tydeliggjøring av hva som tillates.

12.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 

rødlistart

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak
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Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 3 3 Rød

Det er registrert kulturminner i området jfr. temakart Rogaland og de er avmerket med 
hensynssone i plankartet og i bestemmelsene §7.3. Det er ikke SEFRAK bygninger innforbi 
planområdet. Kulturmyndighetene har krevd gjennomført arkeologiske undersøkelser og 
dette er  gjennomført.  Egen bestemmelse er lagt inn etter krav fra kutlrumyndighetene jfr. 
§8.4.

12.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Friluftsliv og rekreasjon 

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

x 1 1 Grønn

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 

jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.6 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget jfr. planbeskrivelsen.

12.7 Terreng og terrengtilpassning

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn

Tiltakshaver opplyser at det er lagt vekt på god terrengtilpasning av veger for å oppnå minst 
mulig inngrep i naturen.

Dette gjelder så langt en kan se for de aller fleste, men det er en veg som vil være svært 
ufordrende jfr. at den blir svært bratt og dermed uheldig rent landskapsmessig. Rådmannen 
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signaliserte i forbindelse med tidligere behandling at en vil vurdere denne på nytt etter at 
planen har vært til høring. Det er kommet protester på veien fra nabo og rådmannen vil 
derfor anbefale at den tas ut av planen av hensyn til landskapsinngrep og estetikk og der 
dette veier tyngre enn ønsket om adksomt.

Utsnitt av planforslaget Stigning i prosent

12.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Konsekvenser for naboer X 1 1 Grønn

Tilpassning til eksisterende 
omgivelser

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.12 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

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

Sol og skygge X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

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

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn

X 1 1 Grønn

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

14. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn

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

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

En vurderer at en i planen har funnet en hensiktsmessig avveining mellom fordeler og 
ulemper og der de foreslått endringene i kart og bestemmelser  ivaretar hensynet til 
omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. Planen er ryddet for innsigelser og 
der en har ivaretatt hensyn som er påpekt fra statelige og regionale myndigheter.

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

16. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:
Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse del av Maurholen gnr. 5 bnr. 226 mfl. -
legges ut til offentlig ettersyn med følgende endring i:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
302019 Planforslag rev.03.09.2013.pdf
301761 Re: VS: Maurholen
299273 skisse.pdf
299272 Forslag til løsning Maurholen - jfr. drøftingsmøtet
299271 Trekker innsigelse til reguleringsplan Maurholen

279386
Uttalelse til reguleringsendring  del av Maurholen - allmennyttige tiltak i strandsonen, 
eiendomsgrenser, veier,

279350 Uttalelse - reguleringsendring for fritidsbebyggelse m.m. - Maurholen

279107
Uttalelse reguleringsplan del av Maurholen - allmennyttige tiltak i strandsonen, 
eiendomsgrenser, veier,

279108 Uttalelse Fiskarlaget Vest
278158 Merknader til høring - protest vedr. reguleringsplan Maurholen
278149 Illustrasjon.pdf
278146 Merknader til høring vedr. reguleringsplan Maurholen
278144 Uttalelse - reguleringsendring for fritidsbebyggelse i Maurholen m.m.

278058
Reguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 5 bnr. 226 m.fl. - utfyllende opplysninger i 
tilknytning til forlengelse

278030
Uttalelse til forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse i Maurholen, Eigersund 
kommune. sendt fra Jernbaneverket

277739 Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse Maurholen gnr. 5 bnr. 226 m.fl.
277071 Merknader til høring reguleringsplan del av Maurholen

276457
Uttalelse reguleringsplan del av Maurholen - allmennyttige tiltak i strandsonen, 
eiendomsgrenser, veier,

275046 Innsigelse til reguleringsplan for hytter på gnr. 5 bnr. 266 Maurholen, Eigersund
272545 Reguleringsendring Maurholen, Eigersund - uttalelse

272190
Høringsuttalelse reguleringsendring for fritidsbebyggelse med mer i Maurholen - gbr
5 bnr. 226 med flere

269586 Høringsuttalelse - reguleringsendring for fritidsbebyggelse i Maurholen
269587 Tegning Brygge ifm reguleringsplan.pdf
269588 Godkjennelse av brygge.pdf
302020 Bestemmelser.docx

268988
Reguleringsendring for fritidsbebyggelse m.m i Maurholen gnr. 5 bnr. 226 mfl-
planbeskrivelse.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 23.02.2011 Prosjektil Detaljreguleringsplan for del av Maurholen

2 I 01.03.2011 Fiskarlaget Vest
Detaljreguleringsplan for del av Maurholen -
høring - forespørsel om detaljkart
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3 I 02.03.2011 Statens vegvesen
Uttalelse til varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan - del av Maurholen  - kopi 
av brev til Prosjektil

4 I 16.03.2011 Fiskarlaget Vest Uttalelse til reguleringsplan for del av Maurholen

7 I 18.03.2011 Kystverkets hovedkontor
Uttalelse til varsel om igangsettingstillatelse av 
detaljregulering for del av Maurholen -

5 I 21.03.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til varsel om detaljregulering av del av 
Maurholen Eigersund

6 X 23.03.2011 Prosjektil
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
detaljregulering for del av Maurholen, Eigersund 
kommune

8 I 10.05.2011 K/S Edelsplitt Vedr. parkeringsplasser Maurholen

10 I 29.06.2011 Prosjektil
Privat forslag til detaljreguleringsplan for 
Maurholen

9 U 30.06.2011 Prosjektil Reguleringsplan Maurholen

11 I 07.09.2011 Prosjektil
Detaljreguleringsplan for del av Maurholen -
utvidet varsling

12 I 19.09.2011 Statens vegvesen
Uttale til nytt varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan - del av Maurholen - utvidet 
varsling

13 I 27.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til varsel om reguleringsplan for 
Maurholen - utvidet varsel

14 I 12.03.2012 Prosjektil
Privat forslag til detaljreguleringsplan for 
Maurholen.  Justert planmateriale

15 U 20.03.2012 Prosjektil
Reguleringsplan del av Maurholen - ber om 
ytterligere informasjon

16 I 08.05.2012 Prosjektil
Justert forslag til detaljegulering for 
fritidsbebyggelse m.m. Maurholen

17 I 05.10.2012 Prosjektil Areal AS
Reguleringsplan Maurholen - 1 - endret 
reguleringsforslag

18 I 05.10.2012 Prosjektil Areal AS
Reguleringsplan Maurholen - 2 - vedleggg til 
planbeskrivelse

19 I 05.10.2012 Ptosjektil Areal AS Reguleringsplan Maurholen - 3 - adkomstveier

20 I 05.10.2012 Prosjektil
Privat forslag til detaljreguleringsplan for 
Maurholen - justert planmateriale

21 I 27.11.2012 Prosjektil AS
Forslag til reguleringsplan del av Maurholen -
tiltak i strandsonen, veier, parkeringsplasser 
m.m.

22 X 27.11.2012
Forslag til reguleringsplan del av Maurholen -
tiltak i strandsonen, veier, parkeringsplasser 
m.m.

23 I 27.11.2012 Prosjektil Fuglestad - dokumentasjon - adkomst
25 U 07.01.2013 71 mottakere... Varsel/Informasjon om befaring

26 I 18.01.2013
Styret Sameiet 
Felleseiet Maurholen

Bekreftelse vedr. dekning av utgifter ved 
arkeologiske undersøkelser før planen legges ut 
ttil ofentlig ettersyn

27 I 19.02.2013 Prosjektil
Reguleringsplan del av Maurholen-justert 
plankart - høringsutkast

28 U 20.02.2013 74 mottakere...
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
for fritidsbebyggelse m.m i Maurholen gnr. 5 bnr. 
226 mfl

29 U 20.02.2013

Eigersund kommune-
kommunalsjef Teknisk; 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
for fritidsbebyggelse m.m i Maurholen gnr. 5 bnr.
226 mfl
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Eigersund havnevesen; 
Bjarne Rosenblad; 
Mattilsynet; 
Roger Tengsareid; 
Fiskeridirektoratet 
region sør; 
Kystverket; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Rom Eiendom AS; 
Norges statsbaner BA; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fiskarlaget Vest; 
Eigersund Fiskarlag; 
Dalane energi IKS; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Eigersund politistasjon; 
Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS; 
Dalane Miljøverk

30 I 21.02.2013 Odd Helge Myrvoll
Høringsuttalelse - reguleringsendring for 
fritidsbebyggelse i Maurholen

33 I 06.03.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Innsigelse til reguleringsplan for hytter på gnr. 5 
bnr. 266 Maurholen, Eigersund

31 I 07.03.2013
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Høringsuttalelse reguleringsendring for 
fritidsbebyggelse med mer i Maurholen - gbr 5 
bnr. 226 med flere

32 I 11.03.2013 Fiskarlaget Vest
Reguleringsendring Maurholen, Eigersund -
uttalelse

34 I 02.04.2013 Statens vegvesen
Uttalelse reguleringsplan del av Maurholen -
allmennyttige tiltak i strandsonen, 
eiendomsgrenser, veier,

35 I 07.04.2013 Leif Rødland
Merknader til høring reguleringsplan del av 
Maurholen

39 I 08.04.2013
Jofrid og Ingvald 
Fuglestad

Reguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 5 bnr. 
226 m.fl. - utfyllende opplysninger i tilknytning til 
forlengelse

42 I 10.04.2013 Torvald Søiland
Merknader til høring - protest vedr. 
reguleringsplan Maurholen

37 I 11.04.2013 Marit Aanestad
Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse 
Maurholen gnr. 5 bnr. 226 m.fl.

43 I 12.04.2013 Fiskeridirektoratet
Uttalelse reguleringsplan del av Maurholen -
allmennyttige tiltak i strandsonen, 
eiendomsgrenser, veier,

41 I 12.04.2013 Kjell Molven
Merknader til høring vedr. reguleringsplan 
Maurholen

38 I 15.04.2013 Jernbaneverket
Uttalelse til forslag til reguleringsplan for 
fritidsbebyggelse i Maurholen, Eigersund 
kommune. sendt fra Jernbaneverket
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40 X 15.04.2013 Dag Kjetil Tonheim
Uttalelse - reguleringsendring for 
fritidsbebyggelse i Maurholen m.m.

45 I 17.04.2013 Kystverket Vest
Uttalelse til reguleringsendring  del av Maurholen 
- allmennyttige tiltak i strandsonen, 
eiendomsgrenser, veier,

44 I 18.04.2013
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - reguleringsendring for 
fritidsbebyggelse m.m. - Maurholen

47 U 03.09.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forslag til løsning Maurholen - jfr. drøftingsmøtet

46 I 05.09.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Trekker innsigelse til reguleringsplan Maurholen

50 I 09.09.2013 Prosjektil AS Reguleringendring Maurholen - plankart

48 I 23.09.2013
Hytteforeningen 
v/Torvald Søiland

Maurholen - avklaring boder

Parter i saken:
            
N BERGE OLE 

DAGFINN
KLOKKARVEGEN 13 4360 VARHAUG

N BERGSLIEN NILS 
OTTO

YTSTEBRØDVEIEN 358 4374 EGERSUND

N BERGSLIEN SIV T AA 
TEIGEN

YTSTEBRØDVEIEN 358 4374 EGERSUND

N BIRKELAND 
HJØRDIS JOHANNE

TUNHEIMSVEGEN 9 4342 UNDHEIM

N CLEMENTSEN ARVID SANDVEDTUNET 26 4318 SANDNES
N Edelsplitt KS Postboks 96 4375 HELLVIK
N EIGERSUND 

KOMMUNE
Postboks 580 4379 EGERSUND

N FOLKVORD KÅRE HEIGREVEIEN 160 4312 SANDNES
N FUGLESTAD 

INGVALD I
SOLVEGEN 13 4362 VIGRESTAD

N FUGLESTAD JOFRID SOLVEGEN 13 4362 VIGRESTAD
N FUNKSJONÆRFOR 

V/KVERNEL
N GÅSLAND RUNE 

SVERRE
VIKESDALSLIA 63 4389 VIKESÅ

N GÅSLAND TOR OLAV BUBERGET 11 4389 VIKESÅ
N HELLAND 

ELDBJØRG ASTRID
GRØNEVIKVEIEN 5 4375 HELLVIK

N HELLVIK HUS 
HELLVIK AS

Jærveien 1250 4375 HELLVIK

N HETLAND ANNE 
JORUNN

NYGATEN 27 4370 EGERSUND

N HÅLAND PAUL KVERNEVIKVEIEN 168 4070 RANDABERG
N JERNBANEVERKET Postboks 4350 2308 HAMAR
N KLIPPEN ARILD STOKKELANDLIA 13 4324 SANDNES
N KLIPPEN ARILD STOKKELANDLIA 13 4324 SANDNES
N KLIPPEN JOSTEIN ASKEVEIEN 7 4314 SANDNES
N KLIPPEN OTTO TØMMERVEIEN 3 4325 SANDNES
N KLIPPEN VIKTOR KNATTEN 10 4355 KVERNALAND
N LANDÉN EINAR EINEVOLLVEIEN 8 A 4017 STAVANGER
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N LARSEN ODD EGIL NESBU TERRASSE 111 4052 RØYNEBERG
N LARSEN RUNE BAKKESVINGEN 26 A 4019 STAVANGER
N LARSEN SVEINUNG POSTBOKS 397 4379 EGERSUND
N MARTINSEN OLAV 

KARSTEN
V/TORDIS MARIE 
MARTINSEN,ØKSNEVAD 
RING 39

4353 KLEPP 
STASJON

N MARTINSEN TORDIS 
MARIE

ØKSNEVAD RING 39 4353 KLEPP 
STASJON

N MAURITZEN AINA TORESKOGVEGEN 46 4352 KLEPPE
N MAURITZEN ANNA LALANDSVEGEN 162 4353 KLEPP 

STASJON
N MAURITZEN FRODE LALANDSVEGEN 162 4353 KLEPP 

STASJON
N MAURITZEN INGRID LALANDSVEGEN 320 4341
N MICHAEL BERND 

RUDOLF
POSTBOKS 1220, LURA 4391 SANDNES

N MOE ASBJØRN HAVNEGATA 5 A 4306 SANDNES
N MOLVEN KJELL ØKSNEVAD RING 33 4353 KLEPP 

STASJON
N MYKLEBUST 

TORFINN
VIERVEIEN 7 4371 EGERSUND

N MYKLEBUST 
TORFINN

VIERVEIEN 7 4371 EGERSUND

N MYRVOLL ODD 
HELGE

PÅSKHUSVEGEN 14 B 4052 RØYNEBERG

N NESE INGER MARIE LENSMANN CARLSENS 
VEG 70

4352 KLEPPE

N NORD-VARHAUG 
ARNSTEIN

TUNHEIMSVEGEN 9 4342 UNDHEIM

N NORGES 
STATSBANER AS

48

N OPSTAD ARNE PLANETVEGEN 9 4362 VIGRESTAD
N OPSTAD INGER 

SKRETTING
PLANETVEGEN 9 4362 VIGRESTAD

N PEDERSEN KARI 
METTE R

TANGARVEGEN 13 4353 KLEPP 
STASJON

N PEDERSEN TERJE TANGARVEGEN 13 4353 KLEPP 
STASJON

N POLLESTAD IRENE SOLAVEIEN 26 4307 SANDNES
N REVE MIKAL ARVID SKRÅVEGEN 11 4352 KLEPPE
N RØDLAND LEIF WELHAVENS VEI 56 4319 SANDNES
N SANDKLEIVA 

TORGER
KNATTEN 6 4355 KVERNALAND

N SENSTAD RANDI GYDAS VEI 91 4311 HOMMERSÅK
N SENSTAD SVEN GYDAS VEI 91 4311 HOMMERSÅK
N SIMONSEN 

THUVARAGA ILEN R
INGEBRET ANDERSENS 
VEI 3 H

955

N SIMONSEN TROND INGEBRET ANDERSENS 
VEI 3 H

955

N SKADBERG GUNNAR 
PALMER

SKADBERGSTRONDVEIEN 
17

4374 EGERSUND

N SKADBERG JAN 
AKSEL

SKADBERGSTRONDVEIEN 
57

4374 EGERSUND

N SKADBERG OLE SKADBERGSTRONDVEIEN 4374 EGERSUND
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59
N SKÅRLAND JOSTEIN SOLAVEIEN 26 4307 SANDNES
N STANGELAND 

HELEN
RINGÅSVEIEN 1 A 4016 STAVANGER

N STANGELAND RUNE RINGÅSVEIEN 1 A 4016 STAVANGER
N STAPNES KARIN YTSTEBRØDVEIEN 312 4374 EGERSUND
N STATEN 

V/MILJØVERNDEP
N SØILAND BERIT 

ODLAND
AURBANEN 1 4362 VIGRESTAD

N SØILAND TORVALD AURBANEN 1 4362 VIGRESTAD
N TAKSDAL ODDGEIR MARKAHAGEN 8 4322 SANDNES
N TORGERSEN 

INGOLF ARTHUR
YTSTEBRØDVEIEN 298 4374 EGERSUND

N TORGERSEN 
TORVALD

YTSTEBRØDVEIEN 324 4374 EGERSUND

N VARAAS EINAR 
JAMNE

KUBERGVEIEN 8 4311 HOMMERSÅK

N VASSBØ FRODE JØRGEN MOES GATE 4 4011 STAVANGER
N VASSBØ FRODE JØRGEN MOES GATE 4 4011 STAVANGER
N WEDØ METTE 

KRISTIN
PÅSKHUSVEGEN 14 B 4052 RØYNEBERG

N WENNBERG TROND 
PETTER

POSTBOKS 17 4379 EGERSUND

N WULVIG TURID MARKAHAGEN 8 4322 SANDNES
N AANESTAD MARIT HØYEHAUGEN 32 4027 STAVANGER
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i Eigersund kommune

Endring til pian nr.

Tegntorklaring:
B’ggelse og anlegg (PBL2QCSII2-5)
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Detaljregulerfngsplan for Maurtiolen.

Màleslokk: 1:2000
EksuIa,,u. 5

Som 40m som torv
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Fra: Torvald Soiland
Sendt: 23.09.2013
Til: Torvald Soiland
Kopi: jklipp@broacipark.no;Trond Heskestad;Dag Kjetil Tonheim;Torvald Sølland; Kjell Molven
<kjell.molven@gmail.com> (kjell.molven@gmaiLcom)
Emne: Re: VS: Maurholen

Fi
Vi har hatt dialog med naboen og han vil i utgangspunktet godta at bodene kan plasseres 2 meter fra
grensen under forutsetning av at inngangen blir fra nord-vest.

Mandag 23. September 2013 20:38 CEST skrev “Torvald Soiland” <torvald.soiland@lyse.net>:

Mandag 23. September 2013 07:15 CEST skrev Trond Heskestad <Trond.Heskestadprosjektil.no>:

Hei Torvald

Det er vel du som har hatt dialogen med naboen. Kan du gi Tonheim et svar pâ dette? Fint om du
sender kopi av svaret til meg.
Ha en god dagl

MM

Tro nd

Fra: Dag Kjetil Tonheim fmailto:dag.kjetil.tonheimeigersund.kommune.no]
Sendt: 22. september2013 12:11
Til: Trond Heskestad
Emne: Maurholen
Viktighet: Høy

Hei
Har hytteforeningen fått sjekket opp buene med naboen som protesterte? Noen løsning?

Mvh
Dag K
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Fra: Dag Kjetil Tonheim
Sendt 03.09.2013
Til: ‘Sageidet Morten
Kopi:
Emne: Forslag til løsning Maurholen -jfr. drøftingsrnøtet

Hel!

Her kommer forslaget jfr. telefonsamtale i går. Det hadde vært fint om jeg kunne fått en aksept for den skisserte
løsningen og at dette giør at EM kan trekke innsigelsen.

Følgende endringer er gjort for å imøtekomme innsigelsen og dette er en løsning som jeg kan anbefale:

i. Generelt er løsningen for båthaw blitt mer kompakt med mer grøntareal på begge
sider samt på land.

2. Områder for boder er tydeligere definert som byggeområder og klart avgrenset.

3. Si er redusert i størrelse i vest dvs på land for å få inn mer grøntområde på land -

kun eksisterende brygge er vist.

4. 52 er redusert i størrelse i vest dvs på land far å få inn mer grøntområde på land

5. 52 er redusert i størrelse i vest i sjø for å få inn mer opp med friluftsområde i sjø

6. Det er lagt inn grøntareal helt ned til strandlinjen mellom de to delene av S2 som
tidligere var småbåtanlegg.

7. Søndre del av S2 er tilsvarende redusert i utstrekning mot øst

8. Del av S3 nordvest for sti er endret til grøntareal

9. Areal til kai sør for Si er innskrenket til kun å omfatte eksisterende brygge

Ringer deg i morgen formiddag!

Mvh
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Dag K
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Fra: Sageidet Morten
Sendt: 05.09.2013
Til: Dag Kjetil Tonheim
Kopi: *FMRO A Dokurnentsenter
Emne: sak 2013/2260 - trekking av innsigelse til Maurholen

Fylkesmannen trekker innsigelsen til planen, om den blir endret i samsvar med kartvedlegg til e-post fra
kommunen datert 03.09.2013.

Vennlig hilsen

Morten Sageidet

plan koordinator

Fylkesmannen i Rogaland

M iljøvernavdeli nga

11151568911

frwomos@fylkesmannen.no <mailto:postntttak@frrro.no>

Fra: Dag Kjetil Tonheim [niailto:dag.kjetil.tonheim©eigersund.kommune.no]
Sendt: 3. september2013 16:07
Til: Sageidet Morten
Emne: Forslag til løsning Maurholen - jfr. drøftingsmøtet

Heil

Her kommer forslaget jfr. telefonsamtale i går. Det hadde vært fint om jeg kunne Mil en aksept for den
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skisserte løsningen og at dette gjør at FM kan trekke innsigelsen.

Følgende endringer er gjort for å imøtekomme innsigelsen og dette er en løsning som jeg kan anbefale:

1. Generelt er løsningen for båthavn blitt mer kompakt med mer grøntareal på begge skJer samt på land.
2. On-råder for boder er tydehgere definert som byggeområder og klart avgrenset.
3. Si er redusert i strelse vest dvs på land for å fâ inn mer grørtonråde på land - kun eksisterende

brygge er vist.
4. S2 er redusert i strelse i vest dvs på land for å få inn mer grørtonråde på land
5. S2 er redusert i stm-else i vest i sjø for à få inn mer opp med friluftsområde i sjø
6. Det er lagt inn grøntareal tlt ned til strandlinjen mellom de to delene av S2 som tidligere var

snbåtanlegg.
7. Søndre del av 52 er tilsvarende redusert i (strekning mot øst
8. Del avS3 nordvest for sti er endret til grøntareal
9. Areal til kai sør for Si er innskrenket til kun å omfatte eksisterende brygge

Ringer deg i morgen formiddag!

Dag K
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Eigersund kommune
Postboks 580
4379 EGERSUND

Uftale til forslag til reguleringsendring for fritidsbebyggelse
Gnr 5 bnr 226 m.fl. - Eigersund kommune - Rogaland fylke

Vi viser til deres brev av 20.02.2013 vedrørende ovennevnte forslag til
detaljreguleringsplan, samt vår uttale til oppstart av planarbeidet.

m.m. i Maurholen

Kystverkets merknader til oppstart av planarbeidet er fulgt opp, og vi har ikke ytterligere
merknader til fremlagt forslag til plan.

KYSTVERKET
Vest

Eigcrstinrf t

GRADI

“rnrnune

ylirrAr 19 APR 2013
AflKIIJSAKft)

// /454,

Deres ref: Vår ref: Arkiv nr: Saksbehandler:
20131190-2 Anne Britt Ottøy

Dato:
1704.2013

Med hilsen

avdelingssjef
‘ft€yAnne Br

senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Egersund havnevesen

Vest - Plan- og kystforvaltninqen

Sentral postadresse: Kysiverket, postboks 1502, Telefon: +47 07647 Internell: .kystverket.no
6025 ALESUNO Teletaks: +47 7023 1008 E-post: postkysverket.no

Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 970 237 372

Brev, sakskorrespondanse 09 e-post bes adressert til Kystverket, Ikke til avdeling eller enkeitperson
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FYLKESRÅDMANNEN
Regionalutviklingsavdelingen

ROGAIANI)
FYl RFSKO\1 sfL\r

Eigersund kommune
Postboks 580

4379 EGERSUND 18.04.2013

Deres ref.: 13/5429/11/454 Saksbehandler: Trond Meling/Liv Torhild Welde Plage Saksnr. 11/5916-11
Direkte innvalg: 51 51 6696/51 51 6710 Løpenr. 25169/13

Arkivnr. FR-RB ElG
Maurholenldetalj

EIGERSIJND KOMMUNE - REGULERINGSENDRING FOR FRITIOSBEBYGGELSE
M.M. - MAURHOLEN - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - INNSIGELSE MED
FORSLAG TIL LØSNING

Vi viser til tidligere korrespondanse, samt møte med Friområde Maurholen 28.01.13 (jf.
vårt brev datert 29.01.13). Høringsfrist 15.04.2013. Fylkeskommunen vi kulturseksjonen
har fått utsatt høringsfrist til 19.04.2013.

Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen, har vurdert saken som sektormyndighet
innenfor kulturminnevem.

Nyere tids kulturminner
Forvaltningsplan for Maurholen, utarbeidet av Jernbaneverket, som var på høring i januar
2013, innebærer regulering av bygg og anlegg med tilhørende areal omkring Maurholen
stasjon til hensynssone bevaring. Det meste av verneområdet som omfattes av denne
forvaltningsplanen inngår i reguleringsplan for Eide — Maurholen — Hellvik,
jernbanestasjonen, turvei langs den gamle Jærbanetraseen m.m. Deler av området i
strandsonen med båtstøer m.m som omfattes av forvaltningsplanen, inngår imidlertid i
planområdet til denne reguleringsendringen/planen, og må følgelig reguleres til
hensynssone bevaring av kulturmiljø, ihht pbl § 12-6 med tilhørende bestemmelser her.

Området i strandsonen som i planforslaget er vist som hensyrissone bevaring av
kulturmiljø, er ikke helt i tråd med forvaltningsplanens avgrensning av verneområdet vedfi
sjø. Foreslått område for vern i strandsonen var opprinnelig større (i foreløpig utkast til
forvaltningsplan 2008). Men i forslag til forvaltningsplan som ble sendt på høring, utkast
2010, var verneområdets omfang i strandsonen redusert.

I høringsforslaget som nå foreligger er verneområde i strandsonene enda mer innskrenket.
Det fremgår av saken at forslagsstiller «har tillatt seg å sette grensa vi ny brygge . . .

dette fordi tidligere avtalt befaring med fylkeskommunen ble avlyst p.g.a. værforhold. Det
står videre at en «e v. vil komme tilbake til endelig avgrensning etter at planen har vært til
offentlig ettersyn».

Kulturseksjonen har befart det aktuelle området i sakens anledning.

POSTADRESSE BESØKSADRES5E TELEFON TELEFAKS BANKGIRO: 3201.05.50520
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Vi ber om at grensen for hensynssone bevaring i strandsonen endres i tråd med grense for
bevaring slik det fremgår av forvaltningsplanen, slik at også deler av strand/badeplass og
område i sjø sørvest for brygge inngår i hensynssone bevaring av kulturmiljø.

Reguleringsbestemmelser/tegnforklaring

Det må utarbeides mer detaljerte bestemmelser for hensynssone bevaring av kulturmiljø —

båtstøer, der det må presiseres at eksisterende pirer, båtstøer og brygger i stein ikke
tillates fjernet. Det må fremgå at vedlikehold, tilbakeføring og restaurering av pirer,
båtstøer og brygger i stein skal utføres på antikvarisdtradisjonelI måte med lødd
naturstein. Det må også fremgå at det ikke tillates etablert brygger, plattinger ol. i tre eller
betong innenfor verneområdet, og at tre- og betongbrygger 0.1. som allerede er etablert i
verneområdet skal fjernes ved vedlikehold/oppgradering. Det må også tas med i
bestemmelsene at tiltak og endringer som går utover vanlig vedlikehold på tradisjonelt
måte med naturstein, skal sendes på høring til regional kulturminnemyndighet, p.t.
Rogaland fylkeskommune, før arbeid igangsettes/tillates.

Hensynssoner for bevaring av kulturmiljø — båtstøer (nyere tid)(H570) og automatisk
fredete kulturminner (H730) bør presiseres både i tegnforklaringen og i bestemmelsene.
Alle hensynssoner bør også samles i bestemmelsene (jf. § 7)

Småbåthavn med flytebrygger bør etableres i god avstand til hensynssone bevaring av
kulturmiljø/ gamle båtstøer.

I planforslaget gis det anledning til å oppføre et større antall boder i strandsonen. Dersom
det skal etableres mindre boder langs stien innerst i Myklebustvågen, som vist på
illustrasjon, må disse få en estetisk! evt. tradisjonell utforming, som ikke skjemmer
kulturmiljøet, da hensynssone bevaring av kulturmiljø inkluderer stien opp til Maurholen
stasjon. Det samme gjelder for etablering av boder i område for båtopplag, og boder i
strandsonen for øvrig.

Nyere tids kulturminner, i form av gamle båtstøer og sti tilknyttet Maurholen stasjon, er
ikke nevnt i ROS-analysen, kun automatisk fredete kulturminner/arkeologi.

Automatisk treda kulturminner
Som det går frem av det overfor nevnte brevet må følgende bestemmelse komme med i
reguleringsplanen; Alle tiltak som medfører inngrep igrunnen skal oversendes Rogaland
fylkeskomrnune, som rette kulturminnemyndighet, slik at disse kan vurderes opp mot potensialet
for automatisk freda kulturminner i området.

I planen som nå er lagt ut til offentlig ettersyn er denne bestemmelsen ikke tatt med.
Rogaland fylkeskommune kulturseksjonen, ser seg derfor nødt til å reise administrativ
innsigelse til planen i sin nåværende form. Innsigelsen vil imidlertid bortfalle dersom
bestemmelsen tas inn som et rekkefølgekrav i reguleringsplanen.

Med hilsen
Kulturseksjonen

John Gunnar Johnsen
kultursjef

Trond Meling
rådgiver

Kopi: Fylkesrnannen i Rogaland
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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EErsutmu—
FISKERIDIREKTORATET

[jI’7 18 APR 2013
Ni,i V SA,

Eigersund kommune Saksbehandler: Euthe la Ka[sarou ht/yS 9
Miljeavdelingen Telefon: 97037154
I’b. 580 Seksjon: Region Sør forvaltningsseksjon

4379 EGERSUND Vår referanse: 13/5424
Deres referanse: 13/542911)454
Vàr dalo: 12.04.2013
Deres dato: 20.02.2013

Att:

EIGERSUND KOMMUNE ROGAI.AND - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
AV REGULERINGSENDRING FOR FRITIDSBEBYGGELSE MM. I
MAURHOLEN GNR.5 BNR226 M.FL.

Det vises til oversendelse av 20.februar 2013 med høring av forslag til
detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse m.m. i Maurholen gnr/bnr. 5/226 i
Eigersund kommune.

Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning
Fiskerimyndighetene er ansvarlig for forvaltningen av de levende marine ressursene,
fiskerinæringen og kontroll med akvakulturnæringen. Fiskeridirektoratets regioner
skal ivareta disse interessene i det regionale og lokale planarbeidet. Med bakgrunn i
dette skal Fiskeridirektoratet region sør ivareta de marine ressursene i regionen, samt
bidra til at fiskeri- og havbruksnæringen får gode rammevilkår.

Formål og planstatus
Formålet med reguleringsendringen er til dels å oppdatere planen i forhold til den
faktiske situasjonen samt tilpassninger i forhold til plassering av parkeringsplasser,
innregulering av adkomstveger m.m.

Innspill fra Fiskeridirektoratet Region Ser
Fiskeridirektoratet Region Sør har hatt saken på hsaring hos Fiskarlaget Vest, se
vedlagt brev.

Fiskeridirektoratet Region Sør vil vise til at planområdel går ut i sjø, men at
endringene i planen bare gjelder landområder. Fiskeridirektoratet region Sør kan
ikke se at en endriiig av reguleringsplanen slik skissert i detaljreguleringsplan vil
kunne medføre konsekvenser for de interesser direktoratet skal ivareta i
planleggingen. Det fremsettes derfor ingen vesentlige merknader til planarbeid.

PosL,drn%c: fl»Ihok% IB5SenIn,n, 5iI4 krgvn &,oksadresse: Sk,ncraII.,icnn’igcn i lelcforn (0495 1eIcfak iI4’1I08”
Oqanisasjoii’.nr. ‘471 10142(1 E.padresie: 1.I.tT11 ,rI,IL. Ii%k ‘ridir.iw IntenwIt; wwwfi.skvridir.no
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Fiskeridirektoratet Region Sør ber om kopi av ved tatt plan.

Med hilsen

rk’t
Anne Brit Fjermdal
seksjonssjef

Kopi til:
Fiskarlaget Vest Slottsgt. 3 5003 BERGEN

Euthemia Katsar’
saksbehandler

2

 

Side 294 av 1003



FISKARLAGET VEST

og Fiskarlagets Servicekontor AS, avd. Vest

Bergen, Il .03.13

Vårref 308!131B5I/57.I i

Dykkarref 10/12342

Fiskeridirektoratet region Sør
Postboks 185, Sentrum
5804 Bergen

Att: Euthemia Katsarou
e-mail

REGULERINGSENDRING FOR ETABLERING AV BODER OG PARKERINGSPLASS
VED SMÅBÅTRAMNA GNR 5 BNR 181, MAURTIOLEN, EIGERSUND.

Viser til Dykkar brev av 05,03.13 med vedlegg, vedkomande ovannemnde sak.

Fiskarlaget Vest har vore i kontakt med Eigersund og Sokndal Fiskarlag om saka.

Generelle merknader
Generelt vil ein bemerke at område som blir nytta til fiskeri blir pressa fl mange ulike hald t.d.

- oppdrett (areal inkl, anker og utsiepp av spi]1t5r/feees),
- vindmøller til sjøs,
- reguleringspianar ut i sjø (frilufisområde i sjø, flytebryggjer mm.),
- avlaups-/vassleidningar i sjø,

kablar i sjø
- fritidsinteresser (bAttrafikk, fritidsfiske).

Mange meiner at eitt lite enkelt prosjekt ikkje kan skade, men mange nok slike så tar ein hit for bit
frå fiskeriinteressene.
I tillegg har ein m.a. reguleringar i fisket å halde seg etter.
Fiskarane skal tross alt leve av fisken del rar opp av sjøen, og det er derfor viktig av fiskeri-I
gyteområda o.l. blir ivaretatt.

Adresse: Telefon: 55553980 Dankklo: 6511.05.05331
SIollsgt. 3 Telefax: 55553986 Org.nr: NO 938 613 109
N-5003 BERGEN e-mail: vest@fiskarlaget.no Org.nr: NO 984 152 094 MVA
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side 2

Maurholen

Når det gjeld endring av tilheva på land har Fiskarlaget Vest ikkje merknader

Fiskarlaget Vest meiner at fortøyningane til flytebryggjene må avgrensast mest mogeleg, og ein
firutset at ein avgrensar eventuell forureining lii srnåbåthamna.

Med helsing
Fiskarlaget Vest

Britt Sæle Instebø

Kopi pr. mail: Eigersund og Sokndal Fiskarlag
Fylkesmannen i Rogaland
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Fra: torvaldsoiland@lyse.net
Sendt: 10.04.2013
Til: Dag Kjetil Tonheim
Kopi:
Emne: [www.eigersurid.kommune.no:1338578] Merknader til høring

F-EADLINE: Reguleringsendring for fritidsbebyggelse i Mairholen
http://www.eigersund.komrnune.no/?id=5170026

UNIQUE ID: 1338578
Tema: Merknader til høring
Fra: Torvald og Berit Søiland
E-post: torvald.soiland@lyse.net

1. Ditt navn:
Torvald og Berit Søiland

2. Din Epost:
torvald.soilandlyse.net

3. Din telefon: *

90505542

4. Din postadresse: *

Aurbanen 1
4362 VIGRESTAD

5. Navnet eller saksnummeret til høringen *

006/13

6. Merknader til høringen:
Reguleringsendring for fritidsbebyggelse i Maurholen

Merknad til offentlig høring.

Som eiere av Gnr 5 Bnr 94 som omfattes av ovennente reguleringsforslag, har vi følgende nrknader til
vedtaket i plariekriisk tvalg aviS. januar 2013:

Som det er påpekt i saksutredningen side 19 er veien som er inntegnet langs vår tomt svært bratt med en
stigning på 25 % og anleggelse av ny vei vil derfor medføre betydelige terrenginngrep. Vi har forståelse
for at det er ønskelig med vei, men i dette tilfellet anser vi at terrengingrepet for å få til en forlengelse av
og ytterligere heving av eksisterende vei som å være for stort. Ut fra de fremlagte skisser kan det se ut
som at det er lite terrengingrep som skal foretas, men i realiteten er det betydelig inngrep som må gjøres.
Veien er i det siste allerede hevet noe og om den skal heves ytterligere vil dette medføre at det må bygge
forstøtingsmurer for å hindre avrenning og for å ivareta sikkerheten.

Som eiere av Gnr 5 Bnr 94, anmoder vi derfor om at veien tas t* av planen slik den i dag er tegnet inn,
men vi kan godta at avog påstigningsveien som allerede er anlagt kan få bli liggende, mot at den sikres
mot arenning av vann og grus, senkes og tilpasses terrenget.

7. Last opp bilde om ønskelig:

 

Side 297 av 1003



-9

 

Side 298 av 1003



Illustrasjon av boder, batplasser, gapahuk, Maurholen. NORD
Malestokk 1:1000 DeIo:20.08.12

I / •/
1

/

i II
i

.-.-

/
“_•_)“

7

—
I

,/ 2’I
/

I

N

:1 /7’
i

-

‘Ç

i’

 

Side 299 av 1003



Fra: kjell.molven@gmail.com
Sendt: 12.04.2013
Til: Dag Kjetil Tonheim
Kopi:
Emne: [www.eigersund.kommune.no: 1340274] Merknader til høring

HEADLINE: Reguleringsendring for fritidsbebyggelse i Mat.rholen
http://www.eigersund.kommune.nol?id=51 70026

UNIQUE ID: 1340274
Tema: Merknader til høring
Fra: Kjell Molven
E-post: kjell.molven@gmail.com

1. Ditt navn: *

Kjell Molven

2. Din Epost: *

kjeli. ni,lvengmail.com

3. Din telefon: *

91833904

4. Din postadresse: *

Øksnevad Ring 33,
4353 Klepp stasjon

5. Navnet eller saksnurnrneret til høringen *

Reguleringsendring for fritidsbebyggelse i Maurholen

6. Merknader til høringen: *

Vi har sett nærmere på konsekvensene av vedtaket i planteknisk utvalg 15. januar 2013, og viser i
den sammenheng til vedlagte dokumenter.

Lokalisering av sjøboder er i utvalgets vedtak formulert slik: Alle nye boder til båtpiassene skal lokaliseres
på land innenfor område 52 og skal begrenses til en bod pr. hyttetomt i planområdet.

Det betyr at de 10 sjøbodene som i illustrasjonsskissen vedlagt plartorslaget er plassert på området for
båtopplager tas ut av planen. I tillegg til dette har planteknisk utvalg også tatt bort de 10 bodene som var
foreslått lagt i “trekanten” som ligger langs hensynssonen opp mot Maurholen stasjon.

Da gjenstår kun de resterende 10 bodene som ligger innenfor området med den nye betegnelsen S2
(mellom Hellvikhus-brygga og badeplassen). Efter diverse befaringer vet vi at det aktuelle arealet i 52 i
stor grad består av bergknauser og dermed er svært utfordrende med hensyn til å få en optimal plassering
av det nødvendige antall sjøboder. Dessuten er det også planlagt å legge en såkalt gapahuk i dette
on-rådet. Gapahuken vil også kreve areal i tillegg til nødvendig grunnfiate.

De tidligere eierne av området som omfattes av reguleringsplanen solgte i sin tid arealet som i
eksisterende reguleringsplan er betegnet som båtopplager til Helivik Hus AS. Det betyr at sameiet ikke
kan benytte dette arealet slik det opprinnelig var planlagt ved utarbeidelse av reguleringsplanen i 1985/86.
Dette har derfor medført at område 52 i flere år også har vært benyttet som båtopplager for noen av
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sameierne som har båtplass i dette området.

Slik vi leser vedtaket i planteknisk utvalg ser det noe underlig ut at Heilvik Hus AS kan nytte arealet for
båtopplager til sjøboder, mens sameiet som eier et areal på ca. 300 m2 innenfor dette området ikke kan få
samme mulighet.

I den forbindelse vil vi vise til at ved utarbeidelse av skissen for plassering av bodene er det lagt ned mye
arbeid slik at bodene skal ligge skånsomt i terrenget samtidig som de ikke skal hindre bruken av området
for øvrig.

Sameiet for Maurholen ønsker primært at den oversendte skissen for plassering av sjøboder blir lagt til
grunn for senere søknader om boder.

Dersom planteknisk uWalg ikke finner å kunne akseptere vårt ønske i den opprinnelige skissen, vil vi
foreslå at boder blir anlagt i område 52 og på arealer regulert til båtopplager som nevnt overfor. Dette
innebærer at boder i “trekanten” tas ut. Som erstatning for disse, vil vi be om at det kan bli mulig å
plassere noen hoder ovenfor stien som går gjennom området, som markert på vedlagte skisse.

Vi håper at det vil bli tatt hensyn til vår merknad ved videre behandling av planforslaget.

Vennlig hilsen
Friområdet Maurholen Sameie

7. Last opp bilde om ønskelig:

8.
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Fra: Per Steinar Berentsen
Sendt: 15.04.2013
Til: Dag Kjetil Tonheim
Kopi: Anne Grethe Woie
Emne: Uttalelse - reguleringsendring for fritidsbebyggelse i Maurholen m.m.

HeH

Teknisk avdeling har ingen merknader til dette endringsforslaget, men forutsetter at bestemmelsene for
fritidsbebyggelse er samkjørt nd bestemmelsene for fritidsbebyggelse i tilliggende hyttefelt.

Mvh, PerS.
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Ean Z. :,r”rnune
GRALJF’irt

- -_____

MW( 15 APR 7013
Eigersund kommune ABJKIVSAK.D

Plankontoret 11 / Y5’!
4370 Egersund

0006/13: Reguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr 5 bar 226 mli

Utf’11ende opplysninger i tilknytting til forlengelse av adkomst vei til gnr 5 bnr 93 m fl.

1. Vi har fått tillatelse fra KS Edelsplitt til å bruke vedlagte profilberegninger som
grunnlag for avkjørsel til vår hytte.

2. Stigningen, som er profilert og beregnet av Egerconsult as, viser at der er minimale
inngrep som skal til på stien for at utbedringen bli kjørbar adkomstvei, med parkering
ved hytten vår.

3. Stigningen er 1:4,1 som er godt innenfor de stigninger som blir godkjent av teknisk
etat i Eigersund.
Vi viser til at det tidligere er godkjente stigninger på I: 3,7 og når vii tillegg vet at
disse utkjørslene er i daglig bruk, ber ikke vår omsøkte omdisponering av stien til
kjørbar vei, være problematisk, spesielt ut fra at det søkes om en omdisponering av sti
til vei i nødvendig lengde på ca 15 meter.

4. Fra styrets detaljplan, hevdes at det er “vanskelig stigningsforhold” på stien opp til
meg, men:
Stigningen på “vår” sti er identisk med stigningen på stien som er omsøkt
omklassifisert og betegnet som (3)1 kartplanen fra kommunen og er der beskrevet som
“moderat stigning”

5. Ved å flytte vår parkering opp til min eiendom, tilfredsstiller vi også anmodningen fra
KJS Edelsplitt.

6 Veien som er søkt anlagt har en lengde på ca 15 meter og ender ikke opp mot frilufts
areal, men direkte til vår hytteeiendom og ikke slik tilfellet er i alle de andre omsøkte
veiene som går på og ender i friluftsområder.

7. lngvald har Reusnatad artritt” (leddgikt) og doseres med sellegift, derfor er det også av
helsemessige grunner “nødvendig” med kjørevei til hytten.

Vennlig hilsen Vigrestad den 08april2013

Jofrid og lngvald Fuglestad
Solvegen 13
4362 Vigrestad
Telefon9l3 86625

_

iatae4J 2-WJ
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iernbaneverket Besøksadresse

vSv Jembaneveien 34005
Stavanger

Postadresse:
Eigersund kommune Postboks 4350

Postboks 580 NO- 2308 Hamar

4379 EGERSUND postmoftakjbv.no

Sentralbord:
05280

Org. Nr.:
971 033 533 MVA

Henvendelse til: Liv Oftedal Dato: 15.04.2013 Bankgiro:

Tif.: 51569524/91650103 Saksref.: 201300146-4 75940501888

Faks: Deres ref.: 13/5427 jernbaneverlet.no
E-post: Liv.Ofiedal@jbv.no Vedlegg:

Uttale til forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse i Maurholen, Eigersund
kommune.

Viser til oversendelse datert 20.02.20 13 med forslag til reguleringsplan for
frilidsbebyggelse i Maurholen.

Det går fram av saksutredningen at det foreslås uendret arealbruk i forhold til
gjeldende reguleringsplan i området langs den gamle jernbanetrasêen. Jerubaneverkets
areal inngår heller ikke lenger i planområdet.

Vi har ikke flere merknader til saken.

Med hilsen

Liv Oftedal
Senioringeniør/planlegger
Plan sør/vest, utredning og forvaltning

Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi Iii: Helge Bontveit / Plan sør/vest, utredning og forvaltning Jens Gunnar
Mersland / Bane sør/vest, Sørlandsbanen

201300146-4 Side I av
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Marit Aanestad
Høyehaugen32 Eige :7
4027 Stavanger GRAUR

MQrTATT 12 APR 2013
Eigersund kommune

Pb580 L

Stavanger 11.4.2013

Detaljregulerlngsplan for frltldsbebyggelse Maurholen gnr. 5, bnr. 226 mfl.

Det vises til forslag til reguleringsendring, utlagt til offentlig ettersyn på kommunens nettsider.

Undertegnede Ønsker å støtte forslaget til ny arealgrense for hyttene på BYA 90 m2.

Kommuneplanens definisjon av området som HF-område med Øvre grense for BVA på 75 m2 har ikke

vært førende for kommunens praksis I området, Idet flertallet av hytter helt til det siste er tillatt
oppført med langt større areal. Dette var også praksis før vedtaket om å tillate en økning av areal
med 10 m2 knyttet til at området fikk offentlig vann og avløp.
Intensjonen knyttet til bestemmelsen om et beskjedent BYA for bebyggelse nær sjø er også lite
relevant I denne saken idet bebyggelsen nærmest sjøen, i det sørlige området av planen,
gjennomgående er tillatt utbygd med større areal.

Etter undertegnedes syn vil en beslutning om å praktisere 75 m2 BYA for det gjenstående
mindretallet av hytter, framstå som svært urimelig og som lite relevant i dagens situasjon. Området
er allerede etablert med en annen og mer tidsmessig standard.
Forslaget om å tillate 90 m2 vil også gi kommunen mulighet til å etablere en gjennomførbar praksis
og unngå omfattende forskjellsbehandling.

Vennlig hilsen

Marit Aanestad
Eier av gnr 5, bnr 107
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Fra: Ieif.rodland@lyse.net
Sendt: 07.04.2013
Til: Dag Kjetil Tonheim
Kopi:
Emne: [www.eigersund.kommune.no: 1335555] Merknader til høring

HEADLINE: Reguleringsendring for fritidsbebyggelse i Matrholen
http://www.eigersunci.kommune.no/?id=5170026

UNIQUE lD: 1335555
REFERER: http://www.startsiden.no/soklindex.htmPlr=&q=eigersund%2okommune%20h%C3%B8ringer
Tema: Merknader til høring
Fra: Leif Rødland
E-post: Ieif.rodland@lyse.net

POSTING HAS FILE(S) ATTACHED:
https://www.eigersund.kommune.no/getfile.php/2254309. 1621 .xueysxvqfc/1 335555_B90704_Maurholen-’-
g rr.+5÷bn r.+226+mfl-illustrasjoner+m. m.jpg

1. Din navn: *

Leif Rødland

2. Din Epost: *

leif.rodland@lyse.net

3. Din telefon: *

98600100

4. Din postadresse: *

Welhavensvei 56
4319 Sandnes

5. Navnet eller saksnummeret til høringen *

Reguleringsendring for fritidsbebyggelse i Maurholen

6. Merknader til høringen: *

Som eier av eiendom Gnr 5, Bnr 80 har vi en merknad angående plassering av boder inntil vår
grense, som vist på vedlagt bilde. Bodene er plassert helt opp i vår grense, men efter samtale med
plankontoret, er det å forstå at det er en regel om 4 meters avstand til nabogrense, og det vil vi
opprettholde.
Bildet er fra relaterte dokumenter, Maurholen - illustrasjoner m. m.pdf, siste side

7. Last opp bilde om ønskelig:

8.
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Eigersund kommune
Postboks 580
4379 EGERSUND

s
Statens vegvesen

03APR 2013
AflHIVsAui-

8.handkn-de ewtet:

Region veit
Saksbe4andWr,Snnvalgsnr

Linda Karlsen Longfjeld -51911403

Uttale til reguleringsplan for fritidsbebyggelse m.m i Maurholen -

gnr. 5 bnr. 226 m.fl. - Høring og offentlig ettersyn

Viser til brev datert 20.2.2013 angående høring og offentlig ettersyn av reguleringsendring for
fritidsbcbyggelse m.m. i Maurholen.

Vi har ingen merkirnder til planforslaget.

Plan og forvaltning, Stavanger
Med hilsen

L
Lis-ic&t tai9jo(
Linda Karisen Longtjeld

Postad reise
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Lekanger

Telefon: 02030
telefaks: 57 65 59 86
firmapost.vest@vegvesen.no

Org,nr: 971032081

Konto,adresse
Lagårdsveien 80
4010 STAVANGER

Faktwaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
8åtsfjordveien 18
9815 VADSØ

Vr referanse: Deres reteranse: Vår dato:
2013’025043M02 13/54291 11/454 0104.2013

‘//

Lisa Garpç/
seksjonsYeder

-:

Telefon: 78 94 15 50
Te4efaks: 78 95 33 52
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9 FYLKESMANNEN Deres ref.: 13/5429 / 1/454 /
PL-, FA-L12, GBR-5/226 Vx dato: 06.03.2013

I ROGALAND Vâr ref.: 2013/2260
Arkivnr.: 421.4

Postadresse:
- Postboks 59 Sentntrn.

______

4(rnl Stavanger

Eigersund kommune GRAD:
Ilesøksadresse:

Postboks 580
M 7fl12 Lagårdsveien 44, Stavanger

4379 Egersund

_______ ______

T: 515687(1(1
ARKIVSAh:, F:5 I 56 S’t I

‘l’Y//A/ 5/y/ E: fmropns@fylkesmannen.no

www. fytkesmannen.n&rogMand

Innsigelse til reguleringsplan for hytter på gnr. 51226 Maurholen, Eigersund

Vi viser til kommunens oversendelse av planen.

Fylkesmannen fremmer innsigelse til planen for den delen som er regulert til “småbåthavn” med
tilhØrende tiltak. Tilhørende tiltak til småbåthavnen er vist med reguleringsformålene “båtopplag -

felles”, “parkeringsplasser - felles” og “hoder”. Innsigelsen omfatter hele arealet mellom sjøen og
samleveien til hyttefeltet.

Fylkesmannen vurderer omfanget av byggetiltakene som er lagt til strandsonen som for omfattende,
og at samlet foreslått utbygging vil komme i vesentlig konflikt med strandsonevernet. Ny plan
innebærer også en utvidelse av utbyggingen i strandsonen i forhold til gjeldende reguleringsplan,
både fordi byggetiltakene går lengre ut i sjøen og lengre inn på land.

For mye av strandsonen med gode frilufts- og rekreasjonskvaliteter er beslaglagt av båthavnen med
tilhØrende fasiliteter, som båtopplag, hoder og parkering. For at Fylkesmannen skal kunne trekke
innsigelsen, må det arbeides fram en kompakt løsning for småbåthavnen, som gjør at
strandsonearealene med gode frilufts- og rekreasjonskvaliteler blir sikret. Innregulert badeplass må
utvides vesentlig i forhold iii i planforslaget.

Fylkesmannen vil vise til de differensierte strandsoneretningslinjene for strandsonen der Eigersund
ligger inne som strandsoneområde med stort press (jf. kap. 6 i retningslinjene). Planen kommer i
konflikt med retningslinjene i forhold til friluftsliv og landskap. I retningslinjene er det lagt til
grunn at bygging skal unngås på arealer som har betydning for friluftsliv og landskap.

I retningslinjene heter det også at:

“Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i forhold til
landskap og alltnenn tilgang til sjøen.”

I denne saken vurderer Fylkesmannen at det ikke er lagt opp til en forbedring i forhold til gjeldende
reguleringsplan og nå-situasjon. Planforslaget åpner for en ytterligere utbygging som vil svekke
strandsonevernet, frilufts- og landskapsverdiene.
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Vi kan ikke se at kommunen har vurdert alternative løsninger som vil kunne spare mer
strandsoneareal og sikre friluftsverdiene på en bedre måte. Både for allmennheten og for å sikre
nærmiljøkvaliteter for brukere av hytteområdet, vil det være viktig å sikre god tilgang til
strandsonen og styrke friluftskvalitetene beste mulig.

Av plankartet er det ikke mulig å skille mellom formålene “hoder” og “ kulturminne”. Av plankartet
går det derfor ikke fram hvor bodene er tenkt plassert. Som utgangspunkt skal kulturminner kun
vises som hensynssoner.

Med hilsen

Harald Thune May Britt Jensen
ass. fylkesmann fylkesmiljøvernsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent av Fylkesmannen i Rogaland og krever derfor ikke signatur.

Saksbehandler: Morten Sageidet
Saksbehancller telefon: SI 5689 Il
E-post: fmrornos@fyllcesmannen.no

Kopi til:
Rogaland fylkeskomniune Sentrum Postboks 130 4001 Stavanger

Shle2av2
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FISKARLAGET VEST

og Fiskarlagets Servicekontor AS, avd. Vest

Bergen, 11.03.13

Vår ref. 308/13/851/5.7.13

Dykkar ref 10/12342

Fiskeridirektoratet region Sør
Postboks 185, Sentrum
5804 Bergen

Att: Euthemia Katsarou
e-mail

REGULERINGSENDRING FOR ETABLERING AV BODER OG PARXERINGSPLASS
VED SMÅBÅTRAMNA GNR 5 BNR 181, MAURHOLEN, EIGERSUND.

Viser til Dykkar brev av 05.03.13 med vedlegg, vedkomancle ovannemnde sak.

Fiskarlaget Vest har vore i kontakt med Eigersund og Sokndal Fiskarlag om saka.

Generelle merknader
Generelt vil ein bemerke at område som blir nytta til fiskeri blir pressa frå mange ulike hald t.d.

- oppdrett (areal inkl, anker og utslepp av spilfërlfeces),
- vindmøller til sjøs,
- reguleringsplanar ut i sjø (friluftsområde i sjø, flytebryggjer mm.),
- avlaups-Ivassleidningar i sjø,
- kablarisjø
- fritidsinteresser (båttrafikk, fritidsfiske).

Mange meiner at eitt lite enkelt prosjekt ikkje kan skade, men mange nok slike så tar ein bit for hit
frå fiskeriinteressene.
I tillegg har ein m.a. reguleringar i fisket å halde seg etter.
Fiskarane skal tross alt leve av fisken dei får opp av sjøen, og det er derfor vilctig av fiskeri-I
gyteområda o.J. blir ivaretatt.

Adresse: Telefon: 55553950 Bankkto: 6511.05.05331
Slottsgt. 3 Telefax: 55553988 Org.nr: NO 938 613 109
N-6003 BERGEN e-maii: vesIfiskarlaget.no Orgnr: NO 984 152 094 MVA
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side 2

Maurbolen

Når det gjeld endring av tilhøva på land har Fiskarlaget Vest ikkje merimader.

Fiskarlaget Vest meiner at fortøyningane til flytebryggjene må avgrensast mest mogeleg, og ein
forutset at ein avgrensar eventuell forureining frå småbåthamna.

Med helsing
Fiskarlaget Vest

4n 3.
Britt Sæle Instebø

Kopi pr. mail: Eigersund og Sokndal Fiskarlag
Fylkesmannen i Rogaland
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Fra: Sentralbordet
Sendt: 07.03.2013
lii: Til registrering (arkivet)
Kopi:
Emne: VS: Høringsuttalelse offentligettersyn - Reguleringsendring for ftitidsbebyggelse med mer i
Maurholen - GBnr 5/226 med flere- Egersund kommune

M vennlig hilsen

Resepsjonen på rådhuset.
Eigersund kommune
Direkte telefon: 51 46 8000 - Telefaks 51 46 8039

E-post: posteigersund.konimune.no <mailto:post@eigersund.komniune.no>

Interneff: weigersund.kommune.no <http://w.eigersund.kommune.nof>

Facebook: Faceboekno/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 Egersund kommune i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven og også vI være
et offenuig saksdokument som andre vil kunne å innsyn etter offentteglovas regler.

Fra: WE [mailto:NVE@nve.no]
Sendt: 7. mars 2013 10:56
Til: Sentralbordet
Kopi: Sverdrup Anne Cathrine
Emne: Høringsuttalelse offentligettersyn - Reguleringsendring for fritidsbebyggelse med mer i Maurholen
- cnr 5/226 med flere - Egersund kommune

Til: Eigersund kommune

Vår ref: 201301623-2
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Deres ref:

Høringsuttalelse offentligettersyn - Reguleringsendring for fritidsbebyggelse med mer i
Maurholen - GBnr 5/226 med flere - Eigersund kommune

Viser til saksbehandlingen i Planteknisk utvalg 15.01.2013, samt tilhørende ROS analyse.

Del er innarbeidet egen bestemmelse om framlegging av fagkyndig rapport i forhold til
bølgeslag, isgang og lignende med eventuelle avbøtende tiltak.

NVE anbefaler at nivå for femtidig stormflo. i samsvar med rapport fra www.dsb.no
<hjip: www.dsbno> om havnivåstigning. innarbeides som henynssone i planen med lilhørende
bestemmelse, jfr. TEK 10 § 7-2.

Svein Arne Jerstad

seniori ngen iør

Skred- og vassdragsavdelingen

Region Sør

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: D9575 eller direkte: 2295 9761

E-post: nve@nve.no eller direkte: saj@nve.no

Web: www,nve,no <http://www.nve.no>
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Fra: Ocid Helge Myrvoll
Sendt: 21.02.201.3
Til: Dag Kjetil Tonheim
Kopi: hemyrvol@online.no
Emne: Reguleringsendring for fritidsbebyggelse i Maurholen

I-ti Dag.

Jeg har ikke lyktes å komme i kontakt med deg pr. Telefon idag. Sender derfor dene mailen som en
insigelse på Reguleringsendring for fritidshebyggelse Maurholen

Håper det er greit at den sendes pr. E-mail. Gir meg en tilbakemeding om dere ønsker denne pr. Brev.

Til Eigersund kommune,

Plankontoret,

pb. 580,

4379 Egersund

SAK: Reguleringsendring for fritidsbebyggelse i Maurholen

Det fremkommer i forslag til bestemmelser som følgende: Kopi av tekst nedenfor.

BJØRN CARLSEN (H) foreslo nytt punkt (kan og bestemmelser):

“Området for småbåtanlegg i sjø deles i to områder: SI, og 82. For område 82 som gjelder hytter i
plariområ det tillates det ikke parkering nede ved båtha vnområ det.

Parkering skal fortrinnsvis foregå på områder avsatt til dette i planen.

For område 82 skal eksisterende båtplasser saneres når nye båtplasser etableres.

Alle nye boder til båtplassene skal lokaliseres på land innenfor området 32 og skal begrenses til en bod
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pr. hyttetomt i planområdet.”

Votering:

Rådmannens endrede innstilling (tillegg) med Carisens tillegg enstemmig vedtatt.

Min SAK:

Det fremgår ikke av noen dukumenter dlagt i saken hvor område Si og S2 området befinner (delelinie)

Vist orrråde S2 berører brygge (se avmerked pà vedlagt kart).

Kan jeg ikke se at det er grunnag for å kreve at denne bryggen skal saneres når nye båtplasser blir
etablert, og kan dermed ikke aksepteres.

Med bakgrunn av følgende:

Dette er heller ikke foreslått av Maurholen sammeie.

Kommunen har tidligger gitt tilatelse til oppføring av denne bryggen, se vedlagt dokumetasjon. Ders
referanse 13137/03/99/5/100

Ta kontakt vist uklarheter:

Med Vennligst hilsen

Odd Helge Myrvoll

Påskhusvegen 14B

4052 Røyneberg.
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EIGERSUND KOMMUNE

____

, Sentraladministrasjonen

______

Byggesakskontoret

Odd Helge Myrvoll
Joadalen 32
4050 SOLA

Vår referanse: 13137/0319915/I 00 Sted/dato: Egersund, 18.08.03 Saksbehandler: Jan Henning Kritensen
Direkte tlf: SI 46 83 00 Direkte E—post: an hr minr.krisenseneieersund.komnmne 00

MELDING OM TILTAK - UTBEBRING AV STEINBRYGGE
0DB HELGE MYRVOLL
GNR. 5, BNR. 100 - MAURHOLEN HYTTEFELT

Tiltaket er godkjent som melding etter plan- og bygningslovens § 86&

Tillatelsen er gitt uten ansvar for eiendomsforhold.

Tiltaket tillates nå igangsatt.

Ansvar:
Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket er i samsvar med alle bestemmelser gitt i, eller i medhold av
plan- og bygningsloven.

Tiltaket krever ikke påvisning i plan og høyde. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket
plasseres som vist i innsendt melding.

Vedlagt følger et sett av byggemeldingen sammen med godkjente tegninger og situasjonsplan.
Regning for behandlingsgebyr (Kr 647,- jfr. betalingsregulativ kap 2 d) vil bli ettersendt.

SAK:
NAVN:
STED:

Kopi til:
GAB-ansvarlig

KONTORADRESSE: POSTADRESSE: E-POST - INTERNETT TELEFON: 514683 19
Srrwidgatea Z Havnehygget Pnsthoks 580 posre/gersund.kornrnine.no TELEFAX: 51 4683 39
4370 EGERSUND 4379 EGERSUND svww.eigersundkom;nune.nn ORGNR: 944 496 394
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Bygningsn
l’.esui

PN § 93 a } Forhåskonferanse er avholdt Ja Nei Ders ja, vedlegg referat

Side lav 2

Melding om tiltak
etter plan- og bygningsloven (pbl) § 81, 85,86 a,

fl. forskrift av 22.1 1997 om saksbehandling og kontroll (SAK)

Til kommune: (Melding ned vedlegg fylles ut og leveres i 2 eksemplarer.
Berører tiltaket eksisterende LJ Ja Neicv. eksfra sett eller avtale med kommuner)
eller fremtidige arbeidsplasser?

E”L 6 E12<SV 1)0 Hvis ja skal NBR nr. 5177 med
vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Pbl § 74, 2. ledd,
SAK § 21 nr. I e Estetisk utforming og forholdet til omgiveiseneq,4 .j.j%

r°
ELArealdel av kommuneplan
Spesiliser nærmere

Planstatus

fl] Reguleringsplan

Aeguieringstomniui i æealdel av k .uneplargeangsplsrvbebyggeIsesplan - beskr’v

[j Bebyggelseoplan

Reregningsregler i reguleringsplan

Prosent bebygd areal (% BYA)

i Proseni tornteutnyttelse (% TU)

D Tillatt bruksareal (T-BRA m2)

El Annet

Opprnélt hR Ja fl Nei
Tornlearçt.. VWLtL.

Eldre bebyggelse Ny bebyggelse Sum

Antall etasjer (TEK § 4-I)

Bruksareal (NS 3940 eller TEK § 35) ni2 ni2 ni2

Bruttoareal (NS 3940) ni2 ni2 ni2Bebyg- - —

gelsen; Istørrelse Beregnet grad av utnytting i
og grad av I —

utnytting

LV:iirtt -

i ZZ3 VZ

:-&w-fr
® NBR nr. 5153 6-2001 Nr. 705153 Sen & Stenersn Prokom AS, Oslo 6-2001

-on- —
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.
Nabogrense I Vegmidie I Annen bygnrngMinste avsland fra den planlagte bygning I I I

Avstand
Går det høyspent kraftlinje/kabel i, over eller i nærheten av tomla? fl ja m_I fl NeiAvstand

I Avstand IGår det privioft. vann- og avlepsledning i eller nærheten av lomta? Ja L m fl Nei

Dersom det går slik kraftlinje!kabel!ledninger i, over eller nærheten av lomla, må tiltaket Vedlegg nr
det her meldes om være avklart med berørte rnyndgheter/rettighetshavere I —

aU2WIULW1
Gir tiltaket endredei . Tomta haradkomst tI følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

Adkomst nye avkoringsiorhold7 Z Riksveg/lylkesveg Er avkjøringstittateise gitt? fl Ja fl Neivegloven, -
.

pbl § 66 67 Ja fl NbI Kommunal veg Er avlqeringstillatelse gitt’ fl Ja fl Nei
.

Privat veg Er vegrelt sikret ved tinglyst erklæring? [] Ja Nei
Tilknytning i forhold til tomta

Offenlhg vannverk

Vann- Privat vannverl<
forsyniny Besksiv

pbl § 65. 67
Annen privat vannforsyning, innlagt vann

[Annen privat vannforsyning, ikke inntag vann

Dersom vannlitlørsel krysser annens grunn, foreligger reltighel ved tinglysi erklæring? fl Ja Nei
Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig avtepsanlegg

Avlap Privat aviepsanlegg Skal det insiatleres vannkiosett? fl Ja Nei
pbl66,67

Foreligger utslippsliliatelse? Ja Nei

Dersom avlepsanlegg krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? fl Ja fl Nei

Overvann Takvanniovervarn føres til: fl Avlepssysterr fl Terreng -.
.. . ç-

,, -a -
LFPr’r27t; ,

Karlblad Koordinalsysteni Senterpunkt angill ved
Senterpunkt (hvis oppgitt pä situasionskarit: (hvis oppgitt på situasjonskart):
for tiltaket

X-koordinat: Y-koordinat:

Koder
Nænngagruppekade Rygningslypekode- - .

raSr
. . IkkeBeskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra — til

relevant

Dispensasjonsseknader
—

Gjenpart av nabovarsei — NBR nr. 5155 C —

Karl, situasjonspian D —

Redegjørelser og tegninger E —
Uttaieiser fra andre offentlige myndigheter I —

Andre vedlegg
—

,— ,,
© NeR nr. 5153 6-2001 Nr, 7051 53 $en44 Slenersen Prokom AS. O&o 64001

Tiltakshaver forplikter seg til å la gjennomføre hitaket iht. plan- og bygningsioven (pbi) og teknisk forskrifl (TEK)

Navncy flJg i
q MQ; Ev. organisasjonsnr.

Ad9DftLp
Ft IPosjfr

E-post resse
... —I —

8h’PItlLÄYV(Il Enkeilperson fl Foretal’iag/sameie fl Off. virksomhet
Dem (Ji Undorskrils . Gjeras med blclddoksaver

/2/æ û&W 4w’
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Beskrivelse til detalj reguleringsplan for Maurholen,
Eigersund kommune

Bakarunn for i2anpsettclse av repuIerinEsendrincn
Friområdet Maurholen Sameie (heretter kalt Sameiet) som også er velforening for
ffitidsboligene nord og vest for Myklebustvågen, søkte i august 2010 om å få bygge en
“gapahuk” i området ved sjøen hvor arealet er regulert til småbåthavn I svaret fra
byggessakssjefen i Eigersund kommune er det vist til at gjeldende reguleringsplan ikke åpner
for denne type tiltak, og at saken dermed bor vurderes som en dispensasjon. I svaret er det også
vist til reguleringsarbeidet som kommunen nylig hadde igangsatt og som også omfatter dette
området.

Dette planarbeidet omfatter imidlertid bare en del av småbåthavna og dessuten bare fem av de
33 fritidsboligene i området. Sameiet var innstilt på at hele området deres må inngå i samme
plan med de samme krav og bestemmelser, og vi tok derfor opp forslag til en
reguleringsendring som omfatter hele Sameiets område.

I brev fra Eigersund kommune til sameiet september 2010 er det vist til at det er anlagt flere
private kjøreveger i området og at de fleste av disse ikke har nødvendig godkjenning. Selv om
disse vegene er anlagt før sameiet var etablert og overtok deler av området fra daværende eiere
på Eigerøy, er Sameiet innstilt på å rydde opp slik at vegene kan inngå i en reguleringsplan.

Alle fritidseiendommene i Sameiet, unntatt tre som ble fradelt på et senere tidspunkt, har
tinglyst rett til båtfeste i Myklebustvågen. Småbåthavna slik den er i dag, ble i sin tid anlagt
uten plan for opparbeidelse, og det er derfor stor interesse for å få en reguleringsplan som kan
gi mulighet til å utarbeide en detaljplan for selve bryggeanlegget.

Følgende sentrale behov danner bakgrunn for sameiets ønske om reguleringsendring:

• Opprusting av båthavna, inkludert muligheten for bygging av gapahuk.

• Felles behandling av private atkomstveger.

Planleggingsoppdraget ble tildelt Prosjektil Areal AS v/siv. ing. Trond Heskestad.

Planstatus

Området omfattes av reguleringsplan for Maurholen som ble godkjent av kommunestyret 4.
februar 1985 og stadfestet av Fylkesmannen senere samme år. Denne planen omfattet
industriområdet på Sirevågneset og 32 fritidsboliger sør for den gamle Jærbanen. Senere er det
uten reguleringsplan godkjent fradeling av tre nye tomter i den søndre del av området. I
tilknytning til reguleringsplan for bebyggelse av fritidsboliger på nabofelt øst for
Myklebustvågen er det innenfor ovenfor nevnte planområde regulert en større parkeringsplass.
Denne planen omfatter også småbåthavn tilhørende Sameiet Maurholen Friområde, kfr.
kommunestyresak 13/91.

Kommunen igangsatte i 2010 reguleringsarbeid for del av Maurholen gnr.5, bnr.lO mfl,
Jærbanen, vokterbolig og turveg. Bakgrunnen for dette reguleringsarbeidet er et ønske fra NSB
om å oppjustere den såkalte Forvaltningsplanen for området. Kommunens reguleringsplan
griper delvis inn i planavgrensningen for reguleringsforslaget som her fremmes. I regi av Øvre
Maurholen Hytteforening er det fremmet forslag om reguleringsendring for eiendommen gnr.5,
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Dette reguleringsspørsmålet ble behandlet på prinsipielt grunnlag i miljøutvalget 15.02.11 der
man aksepterte innregulering av boder, men ikke parkeringsplasser. Det ble framsatt krav om
full regulering, dvs, ikke mindre planendring slik det var søkt om. øvre Maurholen
hytteforeningen sitt forslag til planendring, med unntak av foreslåtte parkeringsplasser, er
inkorporert i foreliggende forslag til reguleringsplan.

Kommuneplanen har arealbruk i samsvar med gjeldende reguleringssituasjon i området. Det er
ikke framsatt krav om planprogram og konsekvensutredning for arbeidet med endring av
reguleringsplanen for Maurholen.

Områdestatus

Planområdet omfatter et areal på ca. 250 daa, og var opprinnelig en del av utmarka for
gårdsbrukene på gnr. 5 på Myklebust. Med unntak av industriområdet og Maurholsveien eies
den største delen av området av eierne av fritidsbebyggelsen gjennom Sameiet. Dessuten eier
Hellvik Hus AS et areal for båtopplag, og øvre Maurholen Hytteforening eier et areal der det er
anlagt småbåtbrygge.

Området ligger langs Maurholsveien som fører fram til utskipingshavn for kvitstein ved Nora
Sundet. Det er småkupert, men med flere bratte og utilgjengelige fjeliskrenter. Største
kotehøyde er ca. 60 m.

Da området ble lagt ut til fritidsbebyggelse i 1970, var det på grunn av beiting snaut for
trevegetasjon, men det er senere plantet en god del trær og vegetasjonen for øvrig har også tatt
seg opp. Med unntak av snaue bergknatter framstår området som delvis skogkledd med gran,
furu og bjørk.

I området er det fornminner som er innregulert i så vel eksisterende planer som i forslag til
revidert plan.

Det går en høyspentlinje inn i planområdet langs Maurholsveien ned til ca 300 m fra
industriområdet der den er lagt i jordkabel videre. På grunnlag av gjeldende regelverk som
ivaretar sikkerhet, beslaglegger denne et byggeforbudsbelte på 15 meter. Høgspentlinjen avgir
elektromagnetisk stråling der man ved etablering av ny bebyggelse for varig opphold opererer
med et utredningsnivå for stråling på 0,4 mikrotesla etter et føre-var prinsipp. Utredningsnivået
ville ha medført en sone med bredde ca.24 meter langs høgspentlinjen. Utredning av
strålingsnivåer kommer imidlertid ikke til anvendelse i vår sak der bebyggelsen allerede er
etablert og der det kun dreier seg om fritidsbebyggelse. Andre miljøbelastninger kan vi ikke se.

En er ikke kjent med registreringer av verdifhlle arter innenfor biologi/botanikk.

Det er ingen merkede turstier i området, men området er åpent for allmennheten.

Planprosess

Oppstartsmøte for regulering ble avholdt 17.02.11. Planoppstart ble varslet ved brev
dat.23.02. 11 til 11 høringsinstanser og 58 grunneiere, med frist for innspill 25.03.11. Samtidig
ble kunngjøringsannonse inntatt i Dalane Tidende og kunngjort på kommunens nettside.

Følgende innspill er mottatt:

1. Brev dat.02.03.l i fra vegkontoret
Har ingen merknader til varsel om oppstart.

2. Brev dat.02.03.l 1 fra fylkeskommunens kulturseksjon
Man iør onomerksom nå tidligere re2istrerte o reu1erte fornminner i området. Man ønsker
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har til hensikt å endre arealformålene i forhold til gjeldende plan, vil man ikke kreve nærmere
arkeologiske registreringer.

Kommentar:
De to aktuelle områder er regulert til hensynssoner med foresLått tekst i
reguleringsbestemmelsene. Områdene er ikke redusert i størrelse i forhold til gjeldende plan.

3. Brev dat.17.03.1 i fra Jernbaneverket
Dersom jernbaneareal medtas i planen, skal dette reguleres til jernbaneformål. Planen må ikke
legge opp til økt ferdsel i plan over jembanesporel, Dersom planen legger til rette for tiltak med
nærhet til jernbanen, må 30-meters byggegrense avmerkes på plankartet. Man anbefaler at 30-
metersforbudet fanges opp i den skriftlige delen, for eksempel som en reguleringsbestemmelse.
Det kan bli krav om ekstra sil±erhetstiltak dersom planen legger grunnlag for større ferdsel
langs jernbanelinjen.

Kommentar:
Vi foreslår uendret arealbruk i forhold til gjeldende reguleringsplan i onrådet nærmest den
nedlagtejembanetraseen. I forhold til varslingskartet der noe av Jernbaneverkets areal var
medtatt, er nå plangrensen justert slik atjernbane areal ikke lenger inngår. Vi legger ikke inn
nye fritidsboliger som kunne bidra til økt ferdsel i området. Da det ikke kan bygges i
friluftsområder, ser vi ingen grunn til å legge inn 30 meters byggegrense.

4. Brev dat. 18.03.11 fra Kystverket
Ved eventuell planlegging i sjø, må det tas hensyn til sjøverts ferdsel. og det er derfor viktig at
det ikke legges til rette for tiltak1aktivitet i sjø som kan komme i konflikt med
framkommeligheten i farvannet. Det må reguleres inn areal til ferdsel innenfor varslet
planområde i sjø for å sikre manøvreringsareal for skipstrafikken til eksisterende havneanlegg.
Man gjør oppmerksom på at det må påregnes bølgeslag fra skipstrafikken i området. Det må tas
med i reguleringsbestemmelsene at tiltak i sjø skal godkjennes av havnemyndighet.

Kommentar:
Det er lagt inn en reguleringsbestemmelse om godkjenning fra havnemyndighetene.
Sjøområdet utenfor småbåtanlegg og utskipningskai er regulert til område for ferdsel i sjø.

5. E-post dat.2l .03.11 fra fylkesmannens miliøvemavdeling
Fylkesmannen forutsetter at planarbeidet har som formål å oppdateie og gjøre mindre
justeringer av gjeldende planstatus i området. På det grunnlag har man ikke vesentlige
merknader. Nye tiltak i 100 m-sona mot sjø kan bli møtt med innsigelse.

Kommentar:
Det legges i planforslaget opp til hoder og gapahuk i strandbeltet. Bodene utgjør etter vår
oppfatning en integrert del av innregulerte områder for småbåtanlegg og forventes ikke å
komme i konflikt med fylkesmannens interesser. Gapahuk inngår som en del av
aktivitetsområdet i tilknytning til badeplass som nyttes både av hyttefolket og turgåere.

6. Brev dat.23.03.1 1 fra kommunens felles brukerutvalg
Man har ingen merknader.

7. Brev dat.24.03.1 1 fra Fiskeridirektoratet
Man savner nærmere informasjon om hva sjøområdene i planen er planlagt brukt til. Det
foregår fiske med teiner og ruser i området. Man vil komme tilbake med endelige merknader
senest 8.april.
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Man kan på grunnlag av tilgjengelig informasjon ikke se at planarbeidet kommer i konflikt med
fiskeriinteresser.

Kommentar: Sjøområdene foreslås regulert til ferdsel i sjø, småbåtanlegg og badeplass.
Fiskeridirektoratet har mulighet til å fremme eventuell merknad ved offentlig ettersyn dersom
noen av de nevnte formål vil være i konflikt med fiskeriinteressene på stedet.

I tillegg har det kommet en del senere innspill i selve planleggingsprosessen fra medlemmer i
Friområdet Maurholen. Disse innspillene er kanalisert til konsulent fra forslagsstiller v/styret i
Friområdet Maurholen og legges ikke ved denne saken.

Etter innsendelse av det første planforslaget ved oversendelse dat.29.06.I i har kommunen
funnet at dette medførte større endringer enn varslingen tilsa og stilte krav om ny varsling med
mer detaljert informasjon. Det vises til varslingsbrev dat.07,09.l 1. På gruimlag av utvidet
varsling er følgende nye uttalelser innkommet:

9. Brev dat. 19.09.11 fra vegkontoret
Planområdets tilknytning til fv.44 må vurderes dersom det legges opp til utvidet bruk.
Det må komme fram hvordan parkeringen for småbåthavn er tenkt løst. Det må sikres trygge
gangforbindelser mellom fritidsboligene og båthavnen.
Kommentar:
Da det i planforslaget ikke legges opp til utvidet aktivitet i området, antas krav til kryss med
fv.44 ikke å være relevante. Det er tungtransporten med vogntog til utskipningskaien i
Maurholen som vil være dimensjonerende for kryssutformingen.
Det er ikke foreslått endringer fra gjeldende reguleringsplan når det gjelder forholdet parkering/
småbåthavn. Flytteforeningen i øvre Maurholen har ønsket parkeringsplass i tilknytning til sine
båtplasser, men dette er blitt avvist av kommunen. 1-lyttene innenfor planområdet har grei
gangavstand til båtpiassene. I helger og ferier når folk bruker hyttene sine, kommer man seg
trygt fram mellom hytte og båtplass. På dagtid i arbeidsuker er situasjonen noe vanskeligere
pga. rungtransporten til utskipningskaien.

10. Epost dat.27.09.1 i fra fylkesmannen
Man kan akseptere en viss utvidelse av hyttestørrelse, men det er viktig at dette skjer innenfor
rammen av gjeldende kommuneplan. Etablering av fellesanlegg kan vurderes, men det
forutsetter at det skjer innenfor areal i strandsonen som allerede er bygd ut. Fylkesmannen
mener at innlegging av boder innenfor planområdet vil gi økt nedbygging av strandsonen.
Man vil ikke anbefale at det blir lagt kjøreveiatkomst til alle hyttene. siden dette vil medføre
omfattende inngrep samlet sett for planområdet. Det er viktig at det blir utformet samlende
løsninger både for veisystem og parkering. Fylkesmannen vil vurdere innsigelse til en plan som
gir økt utbygging i strandsonen, og som legger til rette for vei til hver enkelt hytte.
Kommentar:
Gjeldende reguleringsplan setter ikke noen arealgrense for hyttene. Ifølge kommuneplanen er
området et HF-område der øvre grense for BYA er satt til 75 m2 og maks. størrelse på terrasse
20 m2. De fleste hyttene er imidlertid tillatt utvidet til omkring 90 m2, bl.a. pga. at det generelt
er blitt tillatt en arealøkning på 10 m2 da området ble tilrettelagt med offentlig vann og avløp.
Det samme gjelder for terrasser der det i flere tilfeller er oppført terrasser på 30 m2 og vel så
det. flytteforeningen ønsker likebehandling i området og forslår derfor hytter med inntil
BYA=90 m2.
Som fellesanlegg i strandsonen er det foreslått gapahuk og boder på steder som bærer peg av
menneskelig aktivitet. Bodplasseringer er etter befaring med representant for fylkesmannen,
foreslått endret og lagt mer samlet. Gapahuk og bodplasseringer framgår av illustrasjonsplan.
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På samme befaring ble det også sett på foreslåtte veger i planen. Det ble ikke fra vår side
registrert vesentlige innvendinger fra fylkesmannens side på dette punkt.

Il. Brev dat.28.09. 11 fra fylkets kulturavdeling
Det settes fram krav om at strandsonen innerst i Myklebustvågen inkl, eldre båtstøer og

gammel sti, innenfor planområdet, skal reguleres til hensynssone bevaring. I tillegg skal deler
av området på vestsiden av den gamle jembanetraseen inn mot vatnet innenfor planområdet
reguleres med formål bevaring.
Flytebrygger bør etableres i god avstand til området med gamle båtstøer.
Boder må sikres en helhetlig utforming og estetisk kvalitet i reguleringsbestemmelsene.
To steinalderboplasser m reguleres til hensynssone fornminne. Det er behov for nærmere
arkeologiske registreringer i deler av planområdet. Kostnadsoversiag på kr.97000 var vedlagt.
Dette er senere redusert til kr.58000. Endelig uttalelse kan gis når undersøkelsene er foretatt.
Kommentar:
Det inntegnes hensynssone for bevaring av gamle båtstøer. Planlagt befaring med
kulturseksjonen for å få avklart avgrensninger måtte dessverre avlyses pga. plutselig snøfall. Vi
har imidlertid tillatt oss å sette grensen mot badeplassen ved en brygge av nyere dato som er
godkjent av kommunen. Område for bevaring ved gammel jernbanetrase ligger utenfor det nå
aktuelle planområdet. Illustrasjon av flytebrygger viser god avstand til de gamle båtstøene.
Steinalderboplassene er imilagt på plankartet.

Beskrivelse av planforslapet
Planforslaget er opptegnet på digitalt kartgrunnlag i sosi-format med 5 meters ekvidistanse og
plottet ut i M=1 :2000. Kartmålestokk og ekvidistanse er noe grov. men antas å være en
tilstrekkelig nøyaktighetsgrad for de oppgaver som skal vurderes og planlegges

Områder Formål Areal i daa
Bebyggelse og anlegg Fritidsbebyggelse 68,01

Industri 3,55
Vannforsyningsanlegg 0,06

.Trafo 0,05
Samferdselsanlegg og teknisk Kjereveg. privat 4,36
infrastruktur Kjøreveg, felles 2,13

Parkeringsplasser, felles 2,72
Båtopplag, felles 1,76

LNF-områder Friluftsformål 98,69
Bevaring fommiirne 5,17

Bruk og vern av sjø og Ferdsel i sjø 20,39
vassdrag Friluftsområde i vassdrag 22,27

Småbåtanlegg 6,51
Badeområde 1,04

SUM: 236,71

Veer/trafikk

Eksisterende fritidsboliger benytter Maurholsveien som adkomstvei. Denne veien eies og
vedlikeholdes av Edelsplitt AS. Eierne av fritidsboliger har gjennom avtale mellom tidligere
grunneiere og Edelsplitt AS bruksrett til veien.

 

Side 326 av 1003



Planforslaget viser private kjøreveier fra Maurholsveien og fram til grensen for den enkelte
fritidsbolig. Parkering forutsettes å foregå både på egen eiendom og på innregulerte
parkeringsplasser langs Maurholsveien og på Sameiets eiendom. Området har nå vært i bruk for
fritidsboliger i mer enn 40 år, og det har vist seg et økende behov for parkeringsplasser særlig
på grunn av helgebesøk og i ferietiden. I disse periodene er det for øvrig mindre nyttetrafikk til
kaiområdet.

Fra Edelsplitt AS er det gitt uttrykk for at det er ønskelig med minst mulig parkering langs
Maurholsveien og at parkering bør skje lengst mulig inn fra denne veien.

Kjørevegene til fritidsboligene. både de anlagie og omsokte, ligger skånsomt i terrenget og vil
etter ferdigstillelse framstå som naturlige element i den etablerte bebyggelsen. Vegene følger
stort sett i samme trase som eksisterende og godkjente gangveger. De vil også bli opparbeidet
slik at de er lite synlige, bl.a. ved hjelp av mørk grus og beplantning

BebypeIse
Det er ikke forslått ytterligere fritidsboliger ut over de som allerede er godkjent i gjeldende
planer. Av 35 godkjente tomter er alle unntatt en bebygget med fritidsboliger. Foreslått
arealbruk for hyttebebyggelse er i tråd med gjeldende plan.
I område for felles båtopplag er det gitt åpning for oppføring av felles boder med grunnfiate
inntil 30 m2, hvorav 13 er godkjent oppført. I område for småbåtanlegg og langs vestre grense
av 5/80 er det foreslått rekker med mindre boder for oppbevaring av fiskeredskaper, båtutstyr
ol. (se illustrasjonsplan). Planlagt gapahuk er også en form for bebyggelse, se vedlegg 1. Det
vedlegges også prinsippskisse av boder (vedlegg 2).

Grontarealer/landskap

Alle eksisterende grøntarealer er foreslått i overensstemmelse med tidligere godkjente planer.
Arealene eies av eierne av fritidsboligene gjennom Sameiet.

Da området i prinsippet er ferdig utbygd, vil foreliggende forslag til reguleringsendring i liten
grad påvirke landskapet. De fleste veger innebærer minimale terrenginngrep, se oversikten i
vedlegg 3. De planlagte boder i område for småbåtanlegg som ftamgår av illustrasjonsplanen,
vil ikke påvirke hovedlinjene i landskapet.

En stor del av området består av fjellknauser med lite eller ingen jord. Grøntarealer ligger i
dalsøkk og består tildels av myr. Det er lagt vekt på å ivareta alle regulerte grøntområder i
gjeldende plan.

Arealene gir mulighet for fri ferdsel i området

Verneområder/kulturminner

Disse er utvidet i forhold til gjeldende reguleringsplan i samsvar med krav fra
f5’lkeskommunen. Området i sørenden av Sirevågstjørne ligger inne i gjeldende plan. Det er
lagt inn tre nye områder for kulturminner, to fornminneområder og ett nyere tids kulturminne.
De to fomminneområdene ligger på begge sider av Maurholsvegen like sør for den store
parkeringsplassen. Innerst i vågen langs gangstien til vokterboligen er det lagt hensynssone på
noen gamle båtstøer.

Tekniske forhold
Eigersund kommune har nå forsynt området med ledningsnett for vann og avløp. De fleste
fritidsboligene er nå enten tilknyttet dette nettet eller er i ferd med å gjøre det.
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Renovasjon
Området har i flere år hatt offentlig renovasjon i regi av Dalane Interkommunale Miljoverk
(DIM). Det er satt opp sekkestativ med boss-sekker på utvalgte steder langs Maurholsveien.
Sekkene samles vanligvis inn etter helg og gjerne oftere ved behov om sommeren. Denne
ordningen har vist seg å fungere utmerket, og vi ser ikke behov for å øremerke arealer til
formålet i reguleringspianen.

Hensynssoner
Det er lagt inn hensynssoner i tilknytning til områder for kulturminner, samt i frisiktsoner og
langs høgspentlinje,

Strandsone/Småbåthavn

Strandsonen benyttes i dag til badeplass og som bryggeanlegg. Alle fritidsboliger (unntatt tre,
se tidligere kommentarer) i regulert område har tinglyst rett til båtfeste. Badeplassen er åpen
for allmenn bruk, både av de som har fritidsboiiger og besøkende.

Området for småbåtanlegg og badeplass er foreslått utvidet med sjøareal i samsvar med nye
tegneregler. Plangrensen følger som i gjeldende reguleringsplan, tilnærmet midtlinjen i
Myklebustvågen. Områdene regulert til badeplass og småbåtanlegg i sjø overskrider ikke denne
midtlinjen, slik at fri ferdsel på sjøen opprettholdes. Mellom plangrensen (midtlinjen) og
regulert område for småbåtanlegg er det en avstand som varierer fra 17 til 26 meter. Dersom
det på andre siden av Myklebustvågen avsettes tilsvarende bredde for sjøferdsel får man en
korridor med bredde 34 til 52 meter, hvilket i tilstrekkelig grad tilfredsstiller behovet for
sjøverts ferdsel i området. Det er her ikke tale om ferdsel med annet enn småbåter. Som det
framgår av vedlegg 4 til planbeskrivelsen, har vi lagt inn litt slingringsrom mellom enden av
illustrerte flytebrygger og regulert grense for småbåtanlegg. Dette trenger vi å sikre til
detaljplanleggingsfasen for småbåtanlegget. Vi kan ikke låse småbåtanleggets utstrekning 100
% før det foreligger mer detaljerte og gjennomarbeidde planer. Også marintekniske forhold
vedrørende strøm. bølgeslag, manøvreringsforhold etc. vil bli vurdert ved detaljplanlegging og
vil kunne påvirke plassering og lengde av flytebryggene.

Småbåtbavna ble i sin tid anlagt uten plan for opparbeidelse. Det er derfor av stor interesse å få
en revidert reguleringsplan som kan gi mulighet til å utarbeide en arealeffektiv detaljplan for
selve bryggeanlegget, se vedlagte illustrasjonsskisse (vedlegg 4) som er basert på flytebrygger.
Løsningen med flytebrygger vil frigjøre mer av selve strandlinjen. Illustrasjonsskissen gir plass
for 36 båter, hvilket dekker behovet innenfor reguleringsplanen. Brukerne av båtplassene er
eiere av fritidsboligene innenfor planområdet. Disse har gangavstand til båthavnen og trenger
ikke parkeringsplass, hvilket også er løsningen i gjeldende reguleringsplan. Det er i
reguleringsbestemmelsene stilt krav om egne planer for opparbeidelse av småbåtanlegget. Det
er også gitt åpning for at småbåtanlegget kan baseres på utliggere vinkelrett på bryggekanten.

Videre er planen å videreutvikle strandsonen slik at den blir mer attraktiv både for turgåere og
eierne av fritidsboliger, og faktisk ta området mer i bruk, både ved opprydding og etablering av
gapahuk og andre tiltak brukt til fellesaktiviteter.

Det er totalt 32 sameiere som har båtrett i strandsonen. Av disse er det noen få som allerede har
sjøbod. Det er foreløpig ikke gjennomført undersøkelse med hensyn til hvor mange av de
resterende sameiere som ønsker bod i strandsonen. Vedlagte illustrasjonsplan dat.20.08.l2 viser
32 sjøboder for sameierne. I tillegg er det vist 14 boder på 5/181 for hyttefolket i øvre
Maurholen.
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Det er gitt reguleringsbestemmelser som bl.a. ivaretar BYA, høyder og parkeringskrav for
fritidsbebyggelsen. Også planens industriområde har fatt tilknyttet noen enkle
planbestemmelser. Det er gitt reguleringsbestemmelser til privat veg og felles
veger/parkeringspiasser, bl.a. om optimal terrengtilpasning, vedlikeholdsansvar og om
avkjørsler. Også LNF-områdene og sjøområdene/ småbåtanlegg har fått sine bestemmelser der
det stilles krav til områdenes bruk og opparbeidelse. Her hjemles bl.a. mulighet for boder og
gapahuk. Badeplass skal være tilgjengelig for allmennheten.

Konsekvenser av planendringen

Planendringen omfatter ingen nye utbyggingsområder. Det omfatter derimot endringer av
reguleringsbestemmelser, opparbeidelse av veger, sjøboder, størrelse på bebygd areal og areal
for småbåtanlegg.
Vedlegg 5 gir en samlet oversikt over foreslåtte endringer i bestemmelser og på plankart, med
tilhørende konsekvenser. Oversikten gjør ikice krav på å være utf’llende til minste detalj da
reguleringsendringen har resultert i en nyopptegnet digital planutgave.

Det er lagt vekt på god terrengtilpasning av veger for å oppnå minst mulig inngrep i naturen.
En har forsøkt å tilrettelegge for at området i størst mulig grad skal være åpent for
allmennheten. Eksisterende badeplass er beholdt og vil bli videreutviklet. Planen åpner for en
viss sanering av eksisterende båtplasser slik at det blir tilgjengelig areal på landsiden.

Videre har planen forsøkt å ta hensyn til at det er økende trafikk i området og at vegen i flere år
fremover fremdeles vil bli brukt som transport til utskipingskai. Ved å flytte en del av
parkeringsbehovet bort fra Maurholsveien, vil dette lette de trafikale forholdene på stedet.
Samtidig vil det kunne frigjøre litt parkeringsplass for de som vil besøke området.
Planens konsekvenser for risiko/sårbarhet er vurdert i vedlagte ROS-analyse (vedlegg 6).

Som nevnt dreier det se her om reguleringsendring der utgangspunktet er en ferdig
utbygd/realisert reguleringsplan. Forholdene for barn/unge vil således være upåvirket av
planendringen. Planlagt gapahuk er sannsynligvis det eneste nye element som barn/unge
sammen med voksne kan ha glede og nytte av. Tilsvarende vurderinger vil gjøre seg gjeldende i
forhold til begrepet universell utforming, et begrep som ikke eksisterte da gjeldende plan ble
regulert og utbygd. At det nå planlegges flere veger inn i området vil gjøre området og
fritidsboligene mer universelt tilgjengelige og derved tilfredsstille behovet for flere
brukergrupper.

Planen medfører ikke økt slitasje på natur og kulturminner da det ikke legges opp til flere hytter
med påfølgende flere mennesker. Det samme vil gjelde i forhold til viltbestand som heller ikke
vil bli utsatt for større press som følge av reguleringsendringen.

26,11.12 TH

VEDLEGG:
• Tegninger av planlagt gapahuk
• Prinsippskisse sjøboder
• Illustrasjonsskisse båthavn
• Oversikt dat.26. 11.12 over etablerte veier i planområdet, med tilhørende kartvedlegg
• Punktvis oversikt over foreslåtte planendringer med tilhørende konsekvenser
• ROS-analyse dat.14.06.1 i
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Eivind Galtvik

Fra: Halvor Thengs [hthengs@gmailcom]

Sendt: 2. oktober 2013 20:19

Til: Eivind Galtvik

Kopi: rockerbest@hotmail.com

Emne: Ad: Rockeklubben

Hei,

Jeg har tatt på meg å bringe over en oppdatering på status for saken om lokaler til Egersund
Roekeklubb. Siden sist har den foreslåtte avtalen med Eger Stormarked strandet på grunn av
ugunstige lokaler.

Klubben ber nå kommunen se på følgende lokaler for å vurdere om de kan være aktuelle å bruke til
øvingslokaler og eventuelt konserter. Noen av dem er, meg bekjent, i kommunens eie. Andre er
muligens helt uaktuelle, men er allikevel med på klubbens liste. Er det mulig å vurdere disse og gi en
tilbakemelding i løpet av overskuelig tid? Jeg ber om at en ser spesielt på vaskeriet på Bakkebø.

Her er lista over aktuelle lokaler:

• Sykkelverkstedet
• Strandgaten 63 (Gamle Klavita)
• Go’ kvell
• Fryså (politistasjonen)
• Vaskeriet på Bakkebø
• Lokalet etasjene over Roxman
• Svanedalsgården
• Elverhøy
• Etasjen over Tonehuset
• Huset over gaten fra Mama Rosa (Storgaten 27/29)

Med vennlig hilsen,
Halvor 0. Thengs

07.10.20 13
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  01.10.2013
Arkiv: :PL-19850003, 
FA-L12, GBR-46/38
Arkivsaksnr.:
08/4680
Journalpostløpenr.:
13/25627

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
217/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013

Kommunestyret 28.10.2013

2. gangsbehandling av reguleringsendring for boliger - gnr 
46 bnr 38 m.fl. - Langårdsfjellet - Havsøy
  

1 Sammendrag:
Kristiansen & Selmer-Olsen AS har på vegne av grunneier Bertelsen & Garpestad AS 
utarbeidet forslag til endring av reguleringsplan for boligområde - gnr 46 bnr 38 m.fl -
Langgårdsfjellet - Havsø. Gjeldende reguleringsplan gir tillatelse til oppføring av 16 
boenheter fordelt på enebolig, rekkehus og blokkbebyggelse. Det nye planforslaget 
reduserer antall boenheter med 3, to enheter i blokkbebyggelsen og en enebolig. Totalt vil 
det da kunne oppføres 13 boenheter innenfor planområdet. Ønske om endringen begrunnes 
med at det er gjort en vurdering av det totale kostnadsbildet, parkeringsløsninger og 
trafikkplan. Planforslaget har samme ytre grense som gjeldende plan. 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet Planteknisk utvalg den 14.05.2013 sak 112/13. 
Planteknisk utvalg vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til 
offentlig ettersyn. Tidsrommet den lå ute til høring og offentlig var 28.06.13-23.08.13. Det kom 
inn 9 uttalelser i forbindelse med høringen.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør om forslag til detaljregulering skal legges frem for kommunestyret 
til vedtak eller ei.

Rådmannens forslag til vedtak 01.10.2013:
Forslag til reguleringsendring for boliger - gnr 46 bnr 38 m.fl. – Langårdsfjellet - Havsøy med 
kart og bestemmelser datert 23.10.2012 vedtas.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12.

14.05.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Votering:
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-112/13 Vedtak:

Forslag til reguleringsendring for boliger-gnr 46 bnr 38 m.fl. Langårdsfjellet-Havsøy 
med kart og bestemmelser datert 23.10.2012 vedtas lagt ut til høring og offentlig 
ettersyn under følgende vilkår:

1 Plannavn endres til reguleringsendring for boliger-gnr 46 bnr 38 m.fl. 
Langårdsfjellet-Havsøy og påføres plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

På plankart påføres følgende:

2 Maks tillatt kotehøyde på gesims og møne på bebyggelsen.

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

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Ingen
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Andre opplysninger / fakta i saken:

Oversiktsfoto

2 BAKGRUNN

2.1 Hensikten med planen
Området består av eksisterende boligbebyggelse og en ubebygd åsrygg. Hensikten med 
planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av området med en enebolig, 3 tomannsboliger og 
6 leiligheter. 
Planforslaget er en endring av gjeldende reguleringsplan av 26.05.05. Reguleringsendringen 
kommer som følge av at gjeldende plan omfatter et for kostbart byggeprosjekt med heis og 
felles parkeringsanlegg i kjeller av bebyggelsen mot Nyeveien. Gjeldende plans gangvei 
erstattes i nytt planforslag med kjøreadkomst opp til boligene i øvre del av planområdet. 
Boligene har felles garasjeanlegg i enden av kjøreveien. Gjesteparkering for boligene er i 
tilknytning til den enkelte bolig. Grunnet garasjeanlegget reduseres planforslaget med en 
enhet i forhold til gjeldende plan. 
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Ny bebyggelse mot Nyeveien reduseres med 2 enheter i forhold til gjeldende plan og heves 
med 3-4 meter i forhold til gjeldende plan. Parkering for boenhetene er i privat gårdsrom bak 
bygningen, med gjesteparkering i adkomstveien i bakkant. Boenheten disponerer felles 
lekeareal. 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
På vegne av grunneier Bertelsen & Garpestad as, har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på 
seg arbeidet med å utarbeide detaljreguleringsplan for gnr. 46 bnr. 38 mfl. - Langgårdsfjellet i 
Eigersund kommune. 
Hele arealet innenfor planområdet eies av tiltakshaver, Bertelsen & Garpestad as. 

2.3 Utbyggingsavtaler
Det foreligger ingen utbyggingsavtaler

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

3 Planprosessen

3.1 Oppstartsmøte
Det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen i henhold til Pbl § 12-8, den 15.09.11. 
Referat fra oppstartsmøte er vedlagt.

3.2 Varsel om oppstart
Det ble varslet oppstart av planarbeidet i henhold til Pbl § 12-8, med brev til berørte offentlige 
myndigheter, grunneiere og naboer samt organisasjoner den 07.10.11. Samtidig ble 
planarbeidet annonsert i Dalane Tidende og Stavanger Aftenblad. Uttalefrist var 08.11.11. 

3.3 Førstegangsbehandling 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet Planteknisk utvalg den 14.05.2013 sak 112/13. 
Planteknisk utvalg vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til 
offentlig ettersyn.  

3.4 Høring og offentlig ettersyn
Planforslaget ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 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 9 uttalelser. Disse følger saken som 
utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor.

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

Offentlige merknader
1 Statens Vegvesen-brev datert 27.06.2013 Ingen merknad

2
Teknisk avdeling v/seksjon bygg og eiendom-brev 
datert 03.07.2013

Merknad

3
Teknisk avdeling v/seksjon veg og utemiljø-brev datert 
16.07.2013

Merknad

4 Teknisk avdeling v/ boligutvikler-brev datert Merknad

5 Barnas representant for plansaker Merknad

6
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)-brev 
datert 05.08.2013

Merknad
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7 Felles brukerutvalg-brev datert 07.08.2013 Ingen merknad

8
Rogaland fylkeskommune v/regionalplanseksjon-brev 
datert 12.08.2013

Merknad

Private merknader

9 Ingunn Bø-brev datert 28.06.2013 Merknad

3.5 Innsendte merknader

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler
2 Teknisk avdeling 

v/seksjon bygg og 
eiendom

- Viser til gang- og sykkelvei fra 
Elvegaten, sørsiden av 
Lundeåne til og langs 
Svanedalsgården med 
bryforbindelse til Nyeveien. 
Denne bør videreføres til
Nyeveien og kobles til 
eksisterende gang- og sykkelveg 
ved Hestevad bru. Denne 
reguleringsplanen vurderes ikke 
å ivareta behovet for gang- og 
sykkelvegforbindelse til en 
strekning med stor gang- og 
sykkelvegtrafikk

O

O

Forslagsstillers kommentar:
-I planen er det lagt inn et 2 meter 
bredt belte til annen veggrunn ut mot 
Nyeveien. Arealet er avsatt
nettopp med tanke på eventuelt 
fremtidig gang-/sykkelveinett i 
området. Slik vi ser det bør det 
utformes en egen reguleringsplan for 
gjennomgående gang- og 
sykkelveinett i Nyeveien.

Kommunens kommentar:
Vedrørende videreføring av gang- og 
sykkelvei til et overordnet nettverk må 
dette tas som egen sak sett i en større 
sammenheng. Det vil være urimelig å 
stille krav til at private utbyggere skal 
regulere inn teknisk infrastruktur som 
går langt utenfor planområdet

Teknisk avdeling 
v/seksjon veg og 
utemiljø

- Hellelandsgaten er svært bratt 
og har tilnærmet ingen frisikt mot 
sentrum. Frisikt i planforslaget 
medfører at eksisterende 
bebyggelse og mur må fjernes.

- F_GB skal være garasjeplass 
men kan umulig innfri kravene til 
teknisk forskrift med tanke på 
maksimal stigning til bolig.

E

O

   Forslagsstillers kommentar:
- Bebyggelsestrukturen langs 
Nyeveien er preget av at husene er 
plassert tett på gateløpet, med 
avkjørsler plassert tett på husene 
igjen. Dette gir begrensede siktforhold 
fra avkjørslene ut i Nyeveien. Det er 
ikke ønskelig å rive eksisterende 
bolighus. En har derfor justert 
frisiktssonene slik at de ikke kommer i 
konflikt med eksisterende bebyggelse

- Til hver tomannsbolig er det avsatt 
parkeringsplass ved inngangsparti. 
For personer med 
bevegelseshemning er det derfor 
mulig å komme fra bil til bolig ved å 
benytte seg av denne 
parkeringsplassen.
Gjesteparkeringsplasser i bunnen av 
bakken er ment for leilighetene i BB, 
og bør derfor plasseres i nærheten av 
leilighetsbygget. Her er planfri 
adkomst fra gjesteparkeringsplasser 
via lekeplass til heis. En mulighet er å 
planere parkeringsplass nedenfor 
nederste tomannsbolig, like vest for 
anviste plasser i planen. Det må da 
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- Stiller spørsmål om 
Hellelandsgaten er egnet for 
trafikk og langt mindre økning.
Ny veg f_veg vil ha en stigning 
på 20%. Her er det vist 6 
boenheter med avkjørsel til 
vegen. Parkeringsalternativet på 
skrå til vegen gir dårlig 
siktforhold. Parkeringsplass 
langs vegen er ikke egnet da en 
må snu/rygge ut i 
Hellelandsgaten eller snu på 
toppen av bakken.

- Vegbredden på 3.5 m er for 
smal til at to biler kan passere 
hverandre.

- Det vises en lekeplass på 
63m2. Denne ligger over 
parkeringsplass/bod. I 
kommuneplanen stilles det krav 
om uteareal på min. 25m2 pr. 
bolig, da kan ikke områder 
brattere enn 1:3 og smalere en 
10m medregnes. Kan derfor 
vanskelig se at avsatt areal er 
tilfredsstillende.

- Veien blir liggende med store 
skjæringer/fyllinger, og vil bli 
dominerende i terrenget.

- Med de nevnte utfordringer i 

O

O

O

O

O

ses på en ev. terrengmur mellom 
parkering og bolig for å ta opp 
høydeforskjellen.

- Egersund by er karakteristisk med 
sine mange smale og bratte 
boliggater. Regulert kjøreveg er lagt i
terrenget, hvor stigningsforholdet er 
så slakt som mulig. 

- Det er muligheter for en 
breddeutvidelse på
vegen, dette må da bli mot vest, men 
dette vil ikke kunne gjøre noe med 
stigningsforholdene på vegen. Vegen 
bør da evt. utvides slik at to biler kan 
passere hverandre. 

Kommunens kommentar:
- Plassering av lekeplassen er justert i 
forhold til gjeldende plan med tanke 
på solforhold og lys og luft. nI 
gjeldende plan er plasseringen lagt 
mer eller mindre i en grop mellom 
terreng og bebyggelse og vist med et 
samlet areal på 70 m2. Antall 
boenheter i nytt forslag er redusert fra 
8 til 6 enheter, og en kan derfor 
akseptere at arealet for lekeplassen 
reduseres noe i dette tettbebygde 
strøket. Men det kan nevnes at en kan 
se om lekearealet kan økes noe uten 
at det får konsekvenser for resten av 
planen. I tillegg er ligger det nært 
grøntområde lokalisert på toppen av 
Langårdsfjellet som gir mulighet for 
lek og felles aktiviteter her.

- Det er klart at vegen vil bli synlig i 
bybildet, og plankontoret har overfor 
forslagsstiller bemerket dette og vært  
usikker på hvordan vegen vil ta seg 
ut. Det er utarbeidet en illustrasjon 
sett fra et bestemt område. Men det 
hadde vært ønskelig om en kunne fått 
visualisert vegen og bebyggelsen i 
form av en 3D- illustrasjon sett fra 
flere vinkler.

- Området er allerede regulert for 
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forhold til adkomst, intern vei, 
terreng og utearealer stiller en 
spørsmål om feltet i det hele tatt 
er egnet for utbygging.

boliger med høyere utnyttelse, og 
gjort vurdering om det kan bebygges i 
tidligere behandling. Det er vedtatt at 
det kan det, og en må derfor ta det 
som utgangspunkt for planendringen.

Teknisk avdeling v/ 
boligutvikler 

I følge forutsigbarhetsvedtaket 
vedtatt i KS 1/10-12 forutsettes 
utbyggingsavtale inngått før 
igangsettelse gis der utbygging 
iht vedtatt arealplan også 
forutsetter bygging/oppgradering 
av offentlige anlegg og/eller 
tilpasning til slike anlegg. I følge 
reguleringsbestemmelsene til 
denne planen omfatter området 
o_V utvidelse av 
Hellelandsgaten. Det må 
vurderes om utbyggingsavtale er 
nødvendig for å sikre at utbygger
utfører og bekoster nevnte 
endring, før det gis brukstillatelse 
for boligene i BK og BF. 
Endringen er ikke et 
rekkefølgekrav i bestemmelsene.

O Kommunens kommentar:
- Tatt til orientering

Barnas representant for 
plansaker

- Ser der er friarealer for lek i 
området og det er bra. 
Forutsetter at felles lekeareal på 
tak sikres. Trafikkforholdene for 
barn må ivaretas best mulig da 
det er begrensede muligheter for 
fortau og gangveg.

OKKommunens kommentar:
- Arealet er noe redusert i forhold til 
gjeldende reguleringsplan. Men dette 
kan aksepteres da antall boenheter 
som grenser til lekearealet er redusert 
fra 8 til 6. En har valgt å plassere 
lekearealet slik at det gir best mulig 
sol, lys og luft i motsetning til 
gjeldende reguleringsplan. Se for 
øvrig kommunens kommentar til 
seksjon veg og utemiljø sine 
merknader

Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE)

- Flomsone er ikke vist på areal i 
Nyeveien. Arealet skal vises med 
hensynssone og dette må 
justeres før neste behandling. 
Flomsonekart viser ikke 
konsekvenser av klimaendringer 
og forventet økt nedbør som vil 
ha betydning for flomvannstand i 
Lundeåna. NVE anbefaler at 
konsekvenser av klimaendringer 
vurderes og innarbeides i 
arealplanene.

E

O

Forslagstillers kommentar:
-Flomsonen er innarbeidet i revidert 
plankart og dermed etterkommet. 

Kommunens kommentar:
- Forhold til klima er en av punktene 
kommunen har i sjekklisten for 
planbeskrivelsen. Dette ble ikke 
innarbeidet av forslagsstiller og 
dermed ikke omtalt som tema.
For øvrig vil en i ettertid være mer 
påpasselig at dette temaet blir omtalt i 
fremtidige planforslag og endringer.

Rogaland 
fylkeskommune 
v/regionalplanseksjon

Planen er godt gjennomarbeidet 
og tilhørende planmaterial gir 
god beslutningsgrunnlag og godt 
grunnlag for vurdering

-Fortetting:  
De er positive til fortetting i 
sentrumsnære områder. 
Bemerker likevel at det er uheldig 
at forslaget reduserer antall 
boenheter i forhold til gjeldende 

O

O

Kommunens kommentar:
- Tatt til orientering

Kommunens kommentar:
- Tatt til orientering
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plan. Savner omtale knyttet til 
lavere utnyttelse. Men samtidig 
må det være et mål at fortetting 
bidrar til positive kvaliteter i 
nærområdet.
-Uteareal:
Beliggenhet på skråning på 
østsiden av en kolle er 
utfordrende med hensyn til å 
sikre uteareal med god kvalitet. 
Det forventes minimumsstandard 
av kvantitet og kvalitet på felles 
og privat uterom. Leilighet i 1.
etg. har kun private balkonger 
mot øst og vil ligge i skygge hele 
ettermiddagen. Er skeptisk til 
felles uteareal/lekeareal/boder på
tak liggende 3,5 meter over 
bakken. Er misvisende at arealet 
på kart vises med grønt da det 
her vil være umulig med grønne 
vekster. Tomannsbolig på felt BK 
har heller ikke gode uteareal da 
de er nordvestvendt. Dette gir 
dårlige solforhold. Plassering på 
samme side som avkjørsel med 
gjesteparkering minsker arealene 
ytterligere. Oppfordrer 
kommunen å se helhetlig på 
området og vurdere behov for 
tilrettelegging for offentlig 
lekeplass i nærmiljøet. Barn eldre 
enn 6 år søker gjerne større 
lekeområder enn i hage eller 
sand-/nærlekeplass. Nærmeste 
felles større oppholdsplass for 
barn og unge er ikke oppgitt. 
Viktig en ser helhetlig på 
tilrettelegging for barn i 
nærmiljøet. Anbefaler at det i 
rekkefølge bestemmelsene sikrer 
at nærområdet har tilstrekkelig 
felles lekeområde før området 
bygges ut.

-Tilgjengelighet og 
trafikksikkerhet:
Adkomstvegen er svært bratt 
som er negativt for 
tilgjengelighet. I dette terrenget 
kan det være vanskelig å sikre 
adkomst med akseptable 
stigninger. Dette bør være 
sentrale tema i arbeidet og 
alternative løsninger undersøkes. 

O

O

O

Forslagsstillers kommentar:
- Fortetting i sentrumsnære områder 
forsterker viktigheten av å benytte seg 
av de naturlige kvaliteter som allerede 
er i området. Planområdet inneholder 
«en naturlig lekeplass» - øvre deler av 
Langgårdsfjellet. Det er en styrke for 
området at barn kan benytte seg av 
naturen, ved å klatre i trærne, bygge
hytter av pinner og kvister, klatre på 
steiner, eller lete etter dyr og insekter 
m.m. Alle planlagte boliger innen 
planområdet eies av samme 
grunneier. Planen legger opp til 
utearealer for nye boliger på private 
terrasser/balkonger (fra 9 til 30 kvm), 
felles sandlekeplass (63 kvm) for 
leilighetene i BB og felles friområde 
(ca 2000 kvm) nord for 
tomannsboliger og enebolig. Planen 
tilfredsstiller arealkravene til 
uteoppholdsareal i sentrumssonen. 
Det kommer ikke så tydelig frem av de 
innsendte plandokumentene at 
friområdet er tenkt brukt som felles 
uteareal for alle boligene i 
planområdet. Dette kan tydeliggjøres 
ved at friområdet påføres eierforhold 
til felles i plankartet, samt at forholdet 
sikres tydeligere i bestemmelsene. 
Felles lekeareal som er vist i 
plankartet er sandlekeplass for de 
minste barna og er på taket av 
bodene/carport. Terrenget i området 
er sterkt stigende, slik at lekearealet 
har trinnfri adkomst fra 
Hellelandsgaten ved ny kjøreveg. 
Bestemmelsene stiller krav til at 
lekearealet skal sikres med gjerde. 
Arealet er regulert til felles lek, derfor 
grønn farge.

Kommunens kommentar:
- Ingen ytterligere kommentar

 Kommunens kommentar:
- Det vises til veg og utemiljøs 
merknad og kommentarene ovenfor. 
Vedrørende renovasjon kan en ikke 
se at det er plass til areal ved 
Hellelandsgaten til dette formålet. 
Renovasjonen må likevel løses 
innenfor planområdet.
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Adkomst fra felles garasjeanlegg 
f_GB til boligene felt BK vil være 
umulig for mange med 
bevegelseshemning og 
anbefales som et tema i det 
videre arbeid. Vegen er 
dominerende element i 
landskapet og anbefales 
utredning av endring eller tiltak 
som gir den bedre 
terrengtilpasning. Med hensyn til 
trafikksikkerhet er det meget 
uheldig at adkomstvegen 
reguleres med kun 3,5 meter 
bredde uten fortau. Her må myke 
trafikanter bruke samme areal 
som biltrafikanter. Bør også 
vurderes om tilrettelegging for 
felles oppstillingsplass for 
renovasjon ved Hellelandsgaten.

-Estetikk:  
Bebyggelsesstruktir og formspråk 
er tilpasset bygningsmassen. 
Positivt at deler av kollen blir 
bevart.

-BF:
Anbefales å utfylle 
bestemmelsen til felt BF 
vedrørende minimumskrav til 
uteareal, solforhold, antall 
boenheter m.m.

O

O

 Kommunens kommentar:
- Tatt til orientering

Kommunens kommentar:
- Tatt til orientering

Private uttaler
Ingunn Bø - Frykter leilighetsbygget blir 

høyt. Ved å senke takvinkel vil 
mønehøyden reduseres. Vil være 
fordel for solen som i dag tiner 
bakken i Hellelandsgaten 
vinterstid. Gatens nedre del mot 
Nyeveien kan virke som sluse 
med høy vegg på begge sider.
Skeptisk til vegen til øverste 
boligene bak leilighetsbygget. 
Hellelandsgaten er i dag 
parkeringsplass for en del biler 
og avkjørselen der bilene står vil 
ikke fungere. Hvor skal de som 
parkere der i dag ha sine biler i 
fremtiden? Har selv vansker med 
å komme til sin egen eiendom 
pga parkerte biler. Ser at 
frisiktsonen skjærer gjennom 
boligen og svingradius for 
brannbiler går gjennom boligen. 
Ser positivt på at det kommer 
boliger på nabotomten, men det 

O - Forslagsstillers kommentar:
Planlagt bebyggelse ved Nyeveien vil 
ikke legge skygge i Hellelandsgaten, 
se soldiagram. Eksisterende
boliger sør for Hellelandsgaten 
skyggelegger gateløpet.
Gateparkering i Hellelandsgaten må 
vurderes av kommunen da dette er en 
kommunal gate. Planforslaget slik det 
er fremstilt åpner ikke for 
gateparkering i området. 
Hellelandsgaten utvides med 1 meter i 
nedre del mot Nyeveien. Krysset med 
Nyveien blir dermed også bedre enn i 
dag.. Eksisterende bolig i krysset ved 
Hellelandsgaten er plassert tett på 
Nyeveien og Hellelandsgaten, noe 
som gir redusert sikt. Inntegnet 
frisiktsone i planen er i tråd med 
vegnormalen utløser at det ved 
nybygg på eiendommen må det ikke 
bygges innenfor frisiktsonen.
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må ikke forringe utfordringene de 
har i dag.

O - Kommunens kommentar:
Ingen ytterligere kommentar

Endringer etter førstegangsbehandling
De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er:

Plankartet er oppdatert på følgende punkter:

1 Plannavn endres til reguleringsendring for boliger - gnr 46 bnr 38 m.fl. - Langårdsfjellet 
- Havsøy og påføres plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

2 Maks tillatt kotehøyde på møne på bebyggelsen.
3 Flomsone er utvidet til også å gjelde for veggrunn i Nyeveien.
4 Frisiktsone i Hellelandsgaten er justert til ikke å gå gjennom bolighus. Ny frisiktsone 

sørover i Nyeveien er 2 x 30 meter. Frisiktlinjen nordover er slik den var på 4 x 30 m. 

4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

4.1 Overordnede planer

• Fylkeskommunale planer

Fylkesdelplan for areal og transport i Dalane 2005-2015 - Vedtatt i Rogaland fylkesting 
7.12.2004.

Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern - Vedtatt i Rogaland fylkesting
8.6.2004.

Fylkesplan for Rogaland 2006-2009 – Vedtatt i Rogaland fylkesting 1.11.2005

Regionalplan for energi og klima i Rogaland – vedtatt i Rogaland fylkesting 23.4.2007.

• Kommuneplanens arealdel:

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

§ 1.3 Forhold som skal avklares i 

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

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

b. Planen skal tilfredsstille gjeldende krav til helse, 
miljø og sikkerhet. Risiko og sårbarhet skal utredes.
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c. Planene skal avklare og belyse nødvendig miljøoppfølging og miljøovervåkning både for 
byggeperiodene og etter at planen er gjennomført.

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

e. Landskapsvern og kulturminner skal utredes.

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

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

h. Barn og unges interesser skal utredes.

i. Vurdering av EMF – avstandskrav til høyspent.

j. Områdets grønnstruktur og sammenheng med overordnet grønnstruktur utredes.

k. Viktige naturkvaliteter, herunder biologisk mangfold, skal registreres og vurderes sikret. 
Planer skal også vise hvordan større terrenginngrep løses i overganger mellom 
utbyggingsareal og grønnstruktur.
l. Det skal gjøres rede for tiltakets estetiske sider. Forhold til tiltaket i seg selv, omgivelsene 
og fjernvirkningen skal utredes.

m. I 100 metersbeltet langs sjø skal planer angi byggegrense for tiltak og sikre allmenn 
ferdsel og badeplasser.

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

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

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

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

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

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

§ 1.11 Uteoppholdsareal til bolig jfr. Pbl § 11‐9 nr. 5 og §28‐1
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Felles utearealer skal tilrettelegges og utstyres med tanke på at de skal kunne brukes av 
ulike aldersgrupper til ulike årstider, og gi mulighet for lek og samhandling mellom barn, unge 
og voksne.

Kvalitetskrav for uteareal:
a. Arealer brattere enn 1:3 eller smalere enn 10 meter, areal med ekvivalent støynivå over 
55 db(A), areal avsatt til fareområder, eller areal som er belagt med restriksjoner som hindrer 
barns frie lek, skal ikkeregnes med.
b. Fellesarealene skal ha solrik beliggenhet, være skjermet for vind og snødrev og ha 
tilfredsstillende lysforhold. Videre skal de være sikret mot støy, forurensning og annen 
helsefare.
c. Atkomst til fellesarealer skal være tilfredsstillende og ligge til gang/sykkelvei, fortau eller 
lite trafikkert vei. De ulike aktivitetene må skjermes slik at de kan foregå uten konflikter med 
hverandre og naboer.
d. Ved planlegging av boligområder skal det legges vekt på å sikre korridorer ut til større 
friluftsområder både for ny og eksisterende bebyggelse.

I sentrum:
Det skal avsettes uteareal på minst 25m2 pr. bolig, tilgjengelig og egnet til lek og opphold 
utendørs. Inntil 10m2 av arealet kan være på privat terrasse eller balkong, resten skal være 
fellesarealer. Ved fortetting kan det stilles krav om at eksisterende boenheter også vurderes 
og regnes med i antall boenheter.

Utenfor sentrum:
Det skal avsettes eller påvises uteareal på minst 150m2 pr. boenhet, tilgjengelig og egnet til 
lek, utfoldelse og opphold utendørs.
Når det etter en totalvurdering er hensiktsmessig, kan det faste utvalg for plansaker lempe 
eller skjerpe kravene til uteareal. Planer for felles utearealer for det enkelte boligområdet skal 
dokumenteres ved søknad om tillatelse til tiltak og skal godkjennes av kommunen. Felles 
uteareal skal være opparbeidet til fullverdig standard eller det skal foreligge en fullgod
sikkerhet for at en slik opparbeiding vil finne sted, før bygging av boligene tillates igangsatt.

Arealformål
Planforslaget er i samsvar med gjeldende arealdel av kommuneplan for Egersund 
sentrumsdel 2011-2022 . Planområdet ligger innenfor område avsatt til boliger (nåværende). 
Aktuelle krav i bestemmelsene er krav til uteoppholdsareal, universell utforming og forholdet 
til barn og unge.  

Uteoppholdsareal
Bestemmelsen setter krav til beliggenhet og størrelse på utearealet: ”For leiligheter skal det 
avsettes min. 25 kvm uteoppholdsareal, mens det for andre boligtyper skal avsettes 150 kvm
til uteoppholdsareal.” Bestemmelsen stiller også kvalitetskrav for utearealet, se § 1.11.

Barn og unge
Bestemmelsen setter krav til beliggenhet og størrelse på lekeplassen: ”For hver 20 
boligenhet i tettbygd områder skal det finnes en opparbeidet nærlekeplass på 50-100 m2 og 
en ball-lekeplass for hver 150 bolig. For boligområder med mindre enn 10 Boliger, og for 
boliger i spredtbygde strøk kan kravene til lekeplass reduseres. Lekemuligheter på egen tomt 
og ellers i nærområdet tas med i vurderingen av behovet for lekeplass. Areal brattere enn 1:3 
skal ikke regnes inn som del av lekeareal.” Se også § 1.7. 
Universell utforming
Bestemmelsen setter krav til at universell utforming skal legges til grunn for planlegging, 
søknad om tiltak og opparbeiding av bygg og anlegg inkludert adkomst og uteområder. 
Se § 1.6.
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet inngår i gjeldende reguleringsplan av 26.05.05 hvor området er regulert til  
boligformål med spredte eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Planforslaget er en 
endring av gjeldende plan, hvor antall eneboliger reduseres, det etableres kjøreveg frem til 
boligene, samt endring av blokkbebyggelsen mot Nyeveien. Planforslaget har samme 
planbegrensning som gjeldende plan. 

4.3 Tilgrensende planer
Gjeldende reguleringsplan grenser til plan:
1-14  Langaardsfjellet
2.1 Deler av Egersund sentrum
2.2 Ytre boligområde i Egersund sentrum
13-3 Rv. 44. Hestvad bro-Eiger motell

4.4 Temaplaner
Aktuelle temaplaner er:
Flom

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
 Barn og unges interesser i planleggingen
 Klima- og energiplanlegging

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging
 Areal og transportplanlegging

5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD

5.1 Beliggenhet
• Beliggenhet, avgrensning og størrelse på planområdet
Planområdet ligger på Havsøy, og strekker seg fra krysset mellom Nyeveien. Området har 
nærhet til sentrum av Egersund. Planområdet omfatter eiendommen gnr. 46 bnr. 38, og 
utgjør et samlet areal på 6,2 daa. 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Området er regulert til boligområde, trafikkområde og friluftsområde og benyttet til disse 
formålene. Utenfor planokmrådet mot øst ligger det et verksted og lager som i dag brukes av 
Farstad glass og videre mot nord et boligkompleks med forretningslokale på bakkeplan.

5.3 Stedets karakter
• Struktur og estetikk/byform
Planområdet grenser til bevaringsplan for deler av Egersund sentrum. Bebyggelsen ligger 
tett plassert med front mot gateløpene og hage i bakgårdene. Denne strukturen er vanlig i 
Egersund sentrum og danner klare urbane gaterom med offentlige soner, og hager som 
private soner.

• Eksisterende bebyggelse
Hele området består av trehusbebyggelse i småskala oppført fra siste halvdel av 1800-tallet 
og frem til i dag.Trehusbebyggelsen er hovedsakelig oppført i to etasjer med varierende 
grunnflate mellom 56 m² på den minste boligen til 211 m² på den største. 

5.4 Landskap
• Topografi og landskap

 

Side 344 av 1003



14

Planområdet er i hovedsak nedre del av en kolle, hvor den lavere delen ned mot gateløpene 
er tidligere bebygd. Topografien i området er stigende terreng mot nord. Samlet 
høydeforskjell i planområdet er på ca 36 meter, fra gateløpet i Nyeveien til området nærmest 
toppen av kollen. På toppen av kollen er det mye bart fjell i dagen, med innslag av grasdekke 
og mose. Toppen er sparsomt bevokst med bar- og lauvtrær og kratt. Lenger nede er det 
rikere jordsmonn med lauvtrær. I området mot gateløpene er det murrester etter 
opparbeidede hager til bolighusene.

• Solforhold
Planområdet har gode solforhold, med utsikt mot syd, øst og vest.

• Estetisk og kulturell verdi
Området strekker seg fra krysset mellom Nyeveien og Hellelandsgaten og videre opp mot 
Langårdsfjellet. Nyeveien besstår av eldre trehusbebyggelse hvor en del er oppført som 
arbeiderboliger i siste del av 1800-tallet og fram til i dag. Området er i dag verdifullt for byen 
da det er mange sentrumsnære boliger her som er med på å skape liv til sentrum. Det 
grenser til bevaringsområde for sentrumsdelen og har derfor en estetisk og kulturell verdi.

Øvre del av fjellet gir godt utsyn sørover mot byen, sundet, Eigerøy og havet utenfor og 
verdifullt for byen som sentrumsnært friluftsområde.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke påvist funn av fredede kulturminner i området, jf. temakart Rogaland.

5.6 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Øvre del av Langårdsfjellet er i dag regulert til spesialområde friluftsområde men det mangler 
adkomst for allmennheten.

5.7 Trafikkforhold
• Kjøreatkomst og vegsystem
Planområdet er tilknyttet offentlig veg fra Nyeveien og Hellelandsgaten, som begge er 
kommunale gater. Hellelandsgaten er smal og bratt inntil planområdet, og er ikke velegnet til 
stor trafikkøkning. Det er p.t. ikke etablert fortau i Nyeveien i aktuelle område.

5.8 Barns interesser
I og rundt planområdet er det store friluftområder som innbyr til lek og aktivitet. Området gir 
gode og trygge aktivitetsmuligheter og oppvekstvilkår for barn og unge.

5.9 Sosial infrastruktur
• Skolekapasitet
Nærmeste barne- og ungdomsskole ligger på Husabø og er 1,5 km unna planområdet.

• Barnehagedekning
Nærmeste barnehage er på Lagård og ligger ca 2,0 km unna.

5.10 Teknisk infrastruktur

• Vann og avløp
Området har nærhet til eksisterende vann- og avløpsledning i Nyeveien og Hellelandsgaten. 
• Trafo
Etablert trafostasjon er ca 100 meter lenger nord i Nyeveien fra planområdet.

• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m
Ikke beskrevet
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5.11 Grunnforhold
• Stabilitetsforhold
Øvre deler av planområdet består av bart fjell, stedvis med tynt dekke og nedre deler består 
av tynn morenemasse. Ikke kjennskap til at området har ustabile grunnforhold.

5.12 Støyforhold
Det er p.t. ikke kjennskap til noen forurensningskilder i området som det må utføres 
avbøtende tiltak til. Temaet støy dreier seg i denne sammenheng fra trafikken i Nyeveien og 
Hellelandsgaten.

5.13 Luftforurensing
Det er p.t. ikke kjennskap til noen forurensningskilder i området som det må utføres 
avbøtende tiltak til. Temaet støv dreier seg i denne sammenheng fra trafikken i Nyeveien og 
Hellelandsgaten.

5.14 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
• Risikomatrise, alle relevante forhold skal vurderes

• Flomfare
Deler av planområdet er utsatt for 200-årsflom hvor eksisterende bebyggelse ikke er sikret.

• Luftforurensing og foruensing i grunnen
Ikke beskrevet

• Beredskap og ulykkesrisiko
Utrykningskjøretøy (brannbil/sykebil) har adkomstmulighet fra Nyeveien.

5.15 Næring
Det er ikke etablert formål for næring innenfor planområdet.
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

6.1 Planlagt arealbruk
Plankartet viser eksakt hvor 
planområdet befinner seg.

Arealer er påført plankartet.
På grunn av topografien i 
planområdet vil det være 
nødvendig med noe terreng
bearbeiding. Skjæringer, 
fyllinger og støttemurer er ikke 
vist i plankartet.

Formål (sosikode) Areal (kvm)

Frittliggende boligbebyggelse 
(1111)

385

Konsentrert boligbebyggelse 
(1112)

1093

Blokkbebyggelse (1113) 290

Garasjeanlegg (1119) 75
Lekeplass (1610) 63
Veg (2010) 746

Kjøreveg (2011) 588
Annen veggrunn – tekn. anlegg 
(2018)

78

Parkeringsplasser (2082) 321

Grønnstruktur (3001) 2559

Sum areal planområdet 6201
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6.2 Reguleringsformål
Planområdet reguleres til følgende formål:

- Bebyggelse og anlegg for:
Boligbebyggelse frittliggend småhusbebyggelse BF
Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse BK
Boligbebyggelse BB
Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse f:GB
Lekeplass f_L

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for:
Veg o_V
Kjørevegf_ AV1-f_AV2
Parkeringsplasser f_P1

- Grønnstruktur for
Grønnstruktur GR

- Hensynssoner for:
Frisikt
Flomfare H320

6.3 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
De formålene som gjennomgås i planbeskrivelsen er følgende:

Bebyggelse og anlegg for boligbebyggelsen for:
frittliggende småhusbebyggelse (BF), 
boligbebyggelse for konsentrert småhusbebyggelse (BK), 
boligbebyggelse for blokkbebyggelse (BB), 
garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse (f_GB) og lekeplass, (f_L)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for 
veg (o_V, 
kjøreveg (f_AV1-f_AV2) 
parkeringsplasser (f_P1)

Grøntstruktur for 
Grøntstruktur GR

6.4 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives
Planområdet består før utbygging av to boliger som er revet, samt et stort ubebygd 
friområde. Tidligere boliger mot Nyeveien erstattes av leilighetsbygg med tilhørende anlegg. 
Ubebygd friområde fortettes med 3 tomannsboliger og en enebolig. 
Selve utfordringen til fortetting av området er å tilføre området nye landskapstilpassede 
boliger. Kjøreveg helt til boligene må lages mest mulig skånsom med tanke på 
landskapsinngrep. Skjæringer/fyllinger må tilbakeføres til naturterreng når disse er ferdig 
etablert.

6.5 Bebyggelsens plassering og utforming
Innenfor angitte byggegrenser for frittliggende småhusbebyggelse merket BF kan det 
oppføres en enebolig i inntil 2 etasjer med hovedetasje/underetasje uten utnyttbart loft.
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Bebyggelsen skal ha saltak. Takvinkel skal ligge i intervallet 25-35 grader. Maksimalt tillatte 
mønehøyde er kote 38.00. Maksimalt tillatt bebygd areal er BYA er 40 %.

Innenfor angitte byggegrenser for konsentrert småhusbebyggelse merket BK kan det 
oppføres kjedet tomannsbolig, med inntil 6 boenheter. Boligene kan oppføres i inntil 
2 etasjer. Bebyggelsen skal ha saltak. Takvinkel skal ligge i intervallet 25-35 grader. 
Maksimalt tillatt bebygd areal er BYA er 50 %.
Boligene skal tilpasses omgivelsene i form, materialer og fargevalg.

Innenfor angitte byggegrenser for blokkbebyggelse merket BB, fjernes eksisterende ruin etter 
enebolig, og erstattes med leilighetsbygg med inntil 6 boenheter, oppført i 3 etasjer. 
Leilighetsstørrelsene er på 59,5 kvm i 1. etasje og 84,6 kvm i 2. og 3. etasje.
Bebyggelsen skal ha saltak. Takvinkel skal ligge i intervallet 30-35 grader. Møneretning skal 
være parallelt med gateløpet i Nyeveien. Maksimalt tillatte mønehøyde er k 26.50. Maksimalt
tillatt bebygd areal er BYA er 100 %.

Innenfor området f_GB skal det etableres felles garasjeanlegg for boligene i BK. Hver 
boenhet disponerer en garasjeplass.

6.6 Bebyggelsens høyde
For frittliggende småhusbebyggelse BF er maksimalt tillatte mønehøyde kote 38.00.
For konsentrert småhusbebyggelse BK er maksimal tillatte mønehøyde er henholdsvis 
kote 34.00, kote 36.00 og kote 38.00.
For blokkbebyggelse merket BB er maksimalt tillatte mønehøyde er k 26.50.
For garasjeanlegget f_GB er maksimalt tillatt møne-/gesimshøyde er k 36.00.

6.7 Grad av utnytting (veileder) Forskrift
• BYA, BRA, %-BYA eller %-BRA
For frittliggende småhusbebyggelse BF er maksimalt tillatt bruksareal BRA er 300 kvm.
For konsentrert småhusbebyggelse BK er maksimalt tillatt bruksareal BRA er 700 kvm.
For blokkbebyggelse BB er maksimalt tillatt bruksareal BRA 750 kvm.

6.8 Antall boliger, leilighetsfordeling
Det er planlagt blokkbebyggelse for 6 boenheter, kjedet tomannsbolig for 6 boenheter.

6.9 Parkering
• Antall parkeringsplasser
Parkeringsdekningen i området er 1,5 parkeringsplass pr. boenhet. 
Boligene i BK og BF har parkering på egen grunn og i felles garasjeanlegg f_ GB.
Eneboligtomtene merket BF har avsatt plass til egen garasje, en biloppstillingsplass og 
sykkelparkering på egen grunn for eneboligen. 
Tomannsboligene merket BK har garasje i felles garasjeanlegg merket f_GB hvor det er en 
garasjeplass pr. boenhet. I tillegg disponerer leilighetene en felles biloppstillingsplass og 
felles sykkelparkering i tilknytning til boligen.
Parkering for BB er i gårdsrom bakenfor bygningsmassen med gjesteparkering langs med 
gateløpet i nedre del av ny kjøreveg.
Blokkleilighetene har uteboder, felles sykkelparkering og felles biloppstillingsplasser i 
bakgården. Minimum høyde på planert terreng er k 13.50. Området omfatter 2 felles 
gjesteparkeringsplasser for boligene i BB.

• Begrunnelse for eventuelle avvik fra normen for
parkeringsdekning.

6.10 Trafikkløsning
• Tilknytning til overordnet vegnett
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Planområdet har adkomst fra Nyeveien via Hellelandsgaten. Enebolig og tomannsboligene 
har felles adkomstvei fra Hellelandsgaten, noe som gir kjøreadkomst til hver enkelt bolig. 
Vegen vil ha en forstøtningsmur mot øst på store deler av strekket. Blokkleilighetene har 
adkomst fra Nyeveien. Avkjørsel til boligblokken i BB er sideforskjøvet ca 4 meter mot nord 
langsmed Nyeveien i forhold til gjeldende plan. Parkering for boligene er på baksiden av 
bygningen mot f_AV1. Felles hovedinngang for leilighetene i BB er på baksiden av 
bygningen mot f_AV1.

6.11 Kjøreatkomst
Veg merket o_V1 og o_V2 omfatter Nyeveien og utvidelse av Hellelandsgaten. 
Kjøreveg merket f_AV1 omfatter felles adkomstvei til boligene i BK og BF. Regulert 
veibredde er 3.5 meter. 
Kjøreveg merket F_AV2 er felles avkjørsel for boligene i BB.

6.12 Utforming av veger
• Bredde og stigningsforhold
Hellelandsgaten utvides med 1 meter i nedre deler av gateløpet. Begrunnes med at 
eksisterende gateløp er smalt og en breddeutvidelse bedrer adkomstforholdene for brannbil 
og lastebil.
Vegen til eneboligene og tomannsboligene vil ha en stigning på 1:6, med bratteste parti i 
nedre deler av veien mot Hellelandsgaten.
Multiconsult har utført beregninger av adkomstveien til boligene i BK og BF, se vedlegg 7. 
Snitt og profiler viser hvordan veglinjen legges i terrenget og hvordan veglinjen ligger i 
forhold til planlagt bebyggelse mot Nyeveien. Mot øst anlegges støttemur for å ta opp 
høydeforskjellen mellom ny veg og terrenget nedenfor. Støttemuren blir på det høyeste om 
lag 7 meter. Veien sikres ved at det lages utsparinger og settes opp guardrail på muren. 
Veirekkverket er vanlig standard i henhold til håndbok 018.

6.13 Universell utforming

• Hvordan universell tilgjengelighet skal løses.
Planforslaget stiller ingen særskilte krav til universell utforming. Følgende hensyn er tatt 
hensyn til:
- Trinnløs adkomst fra bil til bolig for alle boenheter i planområdet.
- Tilgjengelighet i bolig i tråd med krav i TEK10
- Tilgjengelighet til felles lekeareal
- Felles heis i boligblokk

Alle boenheter i BK og BF er universelt utformet i henhold til gitte krav i TEK10. TEK10 stiller 
krav til at det skal være planfri adkomst til alle boliger. Planforslaget viser planfri 
rullestoladkomst for boligene i BB, hvor alle leilighetene kan nås via felles heis. 
Hovedadkomst til leilighetene i BB er fra parkeringsplass i bakgård.
Boligene i BF og BK har kjøreadkomst til den enkelte bolig. Stigningsforholdet i ny avkjørsel 
f_AV1 er ca 1:6, noe som er for bratt for rullestoladkomst. Den enkelte bolig i BF og BK har 
gjesteparkeringsplass med rullestoladkomst til hovedinngang for boligen. 
Planforslaget tilrettelegger for universell utforming

6.14 Uteoppholdsareal
• Privat og felles uteoppholdsareal, størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal
Eneboligen har privat uteoppholdsareal på egen grunn i tilknytning til boligen, som utgjør et 
areal på om lag 150 kvm. 
Tomannsboligene har privat uteoppholdsareal i tilknytning til den enkelte boenhet. Dette 
utgjør et areal på til sammen 200 kvm pr. tomannsbolig.
Blokkleilighetene har uteoppholdsareal på private balkonger/terrasser, samt at de disponerer 
felles lekeareal f_B/L. Private balkonger/terrasser utgjør fra 9 til 30 kvm pr. boenhet.

 

Side 350 av 1003



20

• Lekeplasser
Det tilrettelegges for felles lekeareal i tilknytning til nye leiligheter i BB. Området har 
begrenset areal, da det ligger på taket av boder/parkering til boligene i BB. Området ligger på 
maks kote 17, som er i samme høyde som avkjørsel i Hellelandsgaten, og sikres med gjerde 
med port. Lekearealet er solrikt, og har min. plass til ett huskestativ og en sandkasse. 
Regulert areal på 63 kvm. Adkomst til lekearealet er fra bakgården.

• Begrunnelse for evt avvik fra vedtekter/normer
Er ikke oppgitt.

• Ivaretakelse av eksisterende og evt ny vegetasjon
Området omfatter randsonen rundt planlagt bebyggelse, samt ubebygde deler av 
eksisterende kolle. Innenfor området er det ikke tillatt å etablere byggetiltak eller inngrep som 
er til hinder for områdets bruk som friluftsområde for allmennheten. 
Fyllingskanter til felles adkomstvei, f_AV1 kan etableres innenfor området, men skal 
beplantes med stedegen vegetasjon og tilbakeføres til friluftsområde når vegen er ferdig 
opparbeidet.

• Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse
Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at før det gis byggetillatelse, skal forhold knyttet til 
radon dokumenteres og ev. avbøtende tiltak skal skisseres. Før det gis brukstillatelse for nye 
boliger i BB, skal felles lekeplass f_L skal være ferdig opparbeide. Vann og avløp skal være 
ferdig opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund

6.15 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS

• Radon
Forholdet er avklart i gjeldende plan. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i 
byggeforskriften TEK10, vedtatt i 2010. De målingene som er foretatt i Egersund er generelt 
lave og radon anses således ikke å være et stort problem. 
Ny bebyggelse er sikret mot radon. Dette ved at forhold knyttet til radon skal dokumenteres 
og ev. avbøtende tiltak skisseres før det gis byggetillatelse. Forholdet er sikret i 
rekkefølgebestemmelse til reguleringsplanen.

• Flomfare
Eksisterende bebyggelse mot Nyeveien er ikke sikret for 200-års flom. Planforslaget har som 
mål å sikre den nye bebyggelsen mot 200 års flom, det vil si at ferdig planert byggetomt 
innenfor flomsonen legges på minimum k 13.50, jf. beregninger utført av NVE.
• Adkomst for utrykningskjøretøy
Dette grunnet bratt stigning på Hellelandsgaten, samt at gaten har smalt gateløp. 
Planforslaget viser utvidelse av Hellelandsgaten med 1 meter. Dette muliggjør adkomst for 
brannbil fra Nyeveien via Hellalandsgaten til ny adkomstvei. Brannbilen har kun 
kjøreadkomst fra sørlig retning. 
Alle nye boenheter i planområdet har tilrettelagt adkomst for brannbil. Dette ved at 
Hellelandsgaten er utvidet med 1 meter, samt at svingradius Hellelandsgaten – ny 
adkomstvei er dimensjonert for lastebil. Brannbilen kan kun ankomme øvre deler av 
planområdet fra sørlig retning i Nyeveien.

• Oppsummering av ROS-analysen
ROS-analysen skal gi et representativt bilde av risiko forbundet med fremtidig utbygging i 
området. I henhold til forslagsstiller viser deres sårbarhetsvurdering at planområdet i liten 
grad er sårbart overfor uønskede hendelser.
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6.16 Rekkefølgebestemmelser
Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at før det gis byggetillatelse, skal forhold knyttet til 
radon dokumenteres og ev. avbøtende tiltak skal skisseres. Før det gis brukstillatelse for nye 
boliger i BB, skal felles lekeplass f_L skal være ferdig opparbeide. Vann og avløp skal være 
ferdig opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune, før det gis brukstillatelse for 
nye boliger i planområdet. Felles parkeringsanlegg i GB, skal ferdigstilles før det gis 
brukstillatelse for boligene i BK.

7 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET

Siden planforslaget er en endring av gjeldende reguleringsplan er det mange forhold som er 
avklart i planprosessen til gjeldende plan. I det følgende vil man derfor i hovedsak beskrive 
virkninger av endringene i planforslaget.

7.1 Overordnede planer
Reguleringsplanen er i samsvar med kommuneplanen for området. Kommuneplanen stiller 
særskilte krav til uteoppholdsareal, barn og unge og universell utforming. I det følgende 
beskrives forhold knyttet til uteoppholdsareal for planlagt bebyggelse. Forhold knyttet til barn 
og unge og universell utforming er omtalt i pkt. 6.1.3 og 6.1.4

7.2 Landskap
I området BF erstattes en enebolig med et felles garasjeanlegg for boligene i BK, med plass 
til 6 biler. Garasjeanlegget vil ha en lavere mønehøyde enn tidligere innregulerte enebolig i 
gjeldende plan, og vil dermed fremstå som mindre synlig i terrenget. Planforslaget viser 
planlagt bebyggelse som er godt landskapstilpasset i form, høyde og volum. 
Adkomst til boligene i BK og BF var i gjeldende plan vist som gangadkomst med felles 
heisløsning ned mot Hellelandsgaten. Grunnet høy byggekostnad er denne løsningen ikke 
realiserbar. Adkomstveien utvides med ca en meter slik at den kan brukes som kjørevei. 
Regulert bredde er 3,5 meter. Utvidelsen av veien vil gi utslag i større behov for 
forstøtningsmurer, da spesielt mot planlagt bebyggelse i BB og mot friluftsområde i øst. 
Synligheten av disse murene vil være liten fra gateløpet i Nyeveien, da bygningsmassen i BB 
skjermer for innsyn. Vegens fyllingskanter beplantes med stedegen vegetasjon etter vegen 
er ferdig opparbeidet, slik at disse integreres i friluftsområdet for øvrig. En utvidelse av vegen 
vurderes ikke å ville gi økte landskapsmessige konsekvenser i området. Fjernvirkningen av 
vegen fremkommer i vedlegg 3 fotoillustrasjon. 
Planlagt bebyggelse BB mot Nyeveien har mindre utnyttelsesgrad, men økt mønehøyde i 
forhold til gjeldende plan. Planområdet befinner seg i et terreng som tåler bebyggelse av 
større skala. Bakenforliggende terreng er stigende, og en økning i bygningens høyde vil 
derfor ikke oppleves som dominerende i forhold til landskapet. 
Planforslaget vil ikke ha negative landskapsmessige konsekvenser.

7.3 Stedets karakter
Planforslaget viser ulik type bebyggelse. Gjeldende reguleringsplan legger til rette for en 
utbygging av området med 14 boenheter, hvorav planforslaget reduserer antall boenheter til 
13. Illustrasjonen som viser blokkbebyggelsen sett fra gateplan viser at en har forsøkt å
tilnærme seg omkringliggende bebyggelse med hensyn til materialbruk og takform.
Vedrørende høyde vil blokkbebyggelsen ruve i forhold til eksiste4rende bebyggelse. I 
gjeldende reguleringsplan er det tillatt å oppføre blokkbebyggelse med maks mønehøyde på 
kote 23.5. Nordre del av blokkbeyggelsen mot naboeiendommen gnr 46 bnr 30 gir tillatelse til 
maks mønehøyde på 22.5. Det nye planforslaget derimot gir tillatelse til maks mønehøyde på 
kote 26.5, og er en betydelig økning på 3 meter.
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7.4 Byform og estetikk
Planlagt garasjeanlegg har samme form og uttrykk som øvrig planlagt bebyggelse i BK og 
BF. Ny bebyggelse er tilpasset eksisterende bebyggelse i området i takform, trepanel og 
volum. 
Adkomstveien til boligene i BK og BF er smal og bratt, noe som gjenspeiler gateløpet til 
mange smågater i området på Hafsøy. 
Planlagt bebyggelse BB er forsøkt tilpasset den eldre trehusbebyggelsen i området, både i 
takform, trepanel og volum. Bygningsmassen har en grunnflate på ca 230 kvm. Ved å bryte 
opp takflaten på bygningen i mindre flater og i ulike høyder, gjenspeiles eneboligstrukturen i 
området samt at det gjør bygningsmassen mindre dominerende i bygningsmiljøet. 
Bygningsmassen er plassert så tett inntil Nyeveien som mulig, dette for å videreføre 
bebyggelsesstrukturen i strøket omkring. Sett fra gateløpet vil bygningsmassen i følge 
forslagsstiller, tross større volum og høyde enn tilliggende boliger, ikke oppleves som 
dominerende da fasadene er brutt opp i ulike flater og gitt ett eneboligpreg,
se fotoillustrasjon.
Planforslaget vil ikke ha negative konsekvenser for bygningsmiljøet i området.
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7.5 Kulturminner og kulturmiljø, ev. verneverdi
Det er p.t. ikke påvist funn av fredede kulturminner i området, jf. temakart Rogaland. 
Planforslaget vil ikke ha konsekvenser for aktuelle forhold.

7.6 Forholdet til naturmangfold
I forhold til naturmangfoldloven § 8-12 vurderer vi at kunnskap om naturmangfoldet står i 
forhold til inngrepets karakter. Planlagt bygningsmasses inngrep i terreng og natur er svært 
små sett i forhold til å kunne bidra til en økt samlet belastning på naturtypen i området.
Planforslaget vil ikke ha negativ innvirkning på naturmangfoldet i området.

7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Regulert friluftsområde har tilnærmet samme areal som gjeldende plan på til sammen 2,5 
daa, som vist i plankartet.

7.8 Uteområder
Kommuneplanen stiller minste krav til uteoppholdsareal for leiligheter som er 25 kvm pr. 
enhet, hvorav inntil 10 kvm skal være på privat terrasse/balkong, resten skal være 
fellesarealer. For enebolig/tomannsbolig er kravet 150 kvm pr. boenhet.
Boenhetene i blokkbebyggelsen BB disponerer private terrasser/balkonger med følgende 
arealer:

Boenhet i BB UOA 
(kvm)

Leilighet 1 – 1. et 9,0

Leilighet 2 – 1. et 9,0
Leilighet 3 – 2. et 30,0
Leilighet 4 – 2. et 30,0

Leilighet 5 – 3. et 30,0
Leilighet 6 – 3. et 30,0

For blokkbebyggelsen er privat uteareal for leilighetene i 1. etasje plassert på bakkeplan ut 
mot Nyeveien, mens leilighetene i 2. og 3. etasje har privat uteareal på to private balkonger, 
en på østsiden og en på vestsiden. Uteoppholdsareal for boligene i 1. etasje er litt mindre 
enn krav satt i kommuneplanen, men for de øvrige leilighetene er kravet innfridd. Alle 
boligene i BB disponerer felles lekeareal i vest. 
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Tabellen under viser fordeling av uteoppholdsareal for den enkelte boenhet i BF og BK:

Område Antall 
boenh.

Tomt
(kvm)

UOA pr.enhet
(kvm)

BF 1 360 ca 150

BK 6 1093 ca 100

For boenhetene i BF og BK er det ikke regulert inn felles lekeareal. Hver boenhet i BK 
disponerer ca 100 kvm uteoppholdsareal i tilknytning til egen bolig, mens boligen i BF 
disponerer 150 kvm uteoppholdsareal i tilknytning til egen bolig. 
Planforslaget legger opp til at friluftsområdet innenfor planområdet kan benyttes av de ulike 
boenhetene i planområdet til uteaktiviteter. Toppen av kollen er vanskelig tilgjengelig, men 
har delvis tidligere vært benyttet som leke- og aktivitetsområde for barn. 
Øst for planområdet ligger et stort offentlig friområde langs elva, ved Elverhøy og videre opp 
mot Vannbassengan. Området er variert og har et godt tilrettelagt turterreng. 
Planforslaget gir gode og trygge leke- og uteoppholdsareal for nye boliger innenfor 
planområdet.

7.8 Trafikkforhold
• Vegforhold
Forholdet er avklart i gjeldende reguleringsplan, som viser avkjørsel fra Nyeveien og 
Hellelandsgaten. Det er ikke funnet riktig å endre på eksisterende veisystem i disse 
gateløpene.

• Trafikkøkning/reduksjon
Etablering av kjørevei til boligene i BK og BF medfører at det genereres mer trafikk i 
Hellelandsgaten, som er en smal og bratt gate. Konsekvens av dette, er det regulert inn en 
utvidelse mot nord i nedre del av Hellelandsgaten, for å gi tilstrekkelige svingradier i krysset 
med Nyeveien og ny kjørevei.

7.9 Barns interesser
Planforslaget legger opp til å etablere en mindre lekeplass for barn og unge innenfor 
området. Det gir også økt tilgjengelighet for grøntområdet på toppen av Langårdsfjellet som 
kan benyttes av alle grupper.

7.10 Sosial infrastruktur
• Barnehage- og skolekapasitet
Planforslaget legger opp til fortetting av boliger i sentrum og mulighet for økt antall barn og 
unge som kan ha konsekvenser for sentrumsnære barnehager og skoler.

7.11 Universell tilgjengelighet
Planforslaget tilrettelegger for universell utforming i den grad det er mulig.

7.12 Energibehov – energiforbruk
Planforslaget legger opp til fortetting av boliger som gir økt energibehov og energiforbruk.

7.13 ROS

• Rasfare
Bestemmelsene ivaretar forhold vedrørende rasfare gjennom rekkefølgekrav: Før 
byggetillatelse kan gis må en foreta en fagkyndig vurdering av grunnforhold og ev. fare for 
steinsprang m.m. for naboeiendommene. Ev. avbøtende tiltak må skisseres og gjennomføre 
samtidig med utbygging..
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• Flomfare
Flomutsatte områder er vist i plankartet som flomsone, jf. NVE’s flomsonekart for Egersund 
(2010). Innenfor sonen er minimum tillatte høyde for ferdig avrettet tomt k 13.50 eller høyere, 
jf. uttalelse fra NVE, se vedlagte kopi av e-post av 02.04.12.

• Vind
Ikke vurdert

• Støy
Det er foretatt en støyberegning av vegtrafikkstøy i området. Støyberegningen konkluderer 
med at blokkbebyggelsen mot Nyeveien ligger innenfor gul sone med støynivå over Lden = 55 
dB, mens tomannsboliger og enebolig, samt lekeplassen ligger utenfor gul sone. 
Støyreduserende tiltak er nødvendig for balkonger/fasader på østsiden av blokka. Se 
vedlegg 6 for fullstendig støyrapport.

• Luftforurensning
Temaet støv er i denne sammenheng vegtrafikkstøv fra Nyeveien på planlagt bebyggelse i 
BB. Hver leilighet har to balkonger, en ut mot Nyeveien og en mot bakgården. Det må tas 
hensyn til utforming av balkongene mot Nyeveien, slik at disse i størst mulig grad kan 
skjermes for støv fra Nyeveien. Felles lekeareal er plassert i bakkant av bygningsmassen, 
hvor bygningen vil skjerme lekeplassen for støv fra Nyeveien.  
De øvrige boenhetene i BK og BF vil ikke få vegtrafikkstøv fra Nyeveien, da disse er plassert 
i lenger avstand fra veien og ligger høyere oppe i terrenget.

• Forurensning i grunnen
Det er p.t. ikke kjennskap til noen forurensningskilder i området som det må utføres 
avbøtende tiltak til. Det er ikke foreslått tiltak i planområdet som skulle virke forurensende på 
miljøet.

• Beredskap og ulykkesrisiko
Legger til rette for at utrykningskjøretøy kan komme til toppen av Langårdsfjellet

7.14 Teknisk infrastruktur

• Vann og avløp
Planforslaget medfører økt belastning på det kommunale vann- og avløpsnettet.

• Trafo
Planforslaget medfører økt belastning på det strømnettet og må kobles til nærmeste trafo.

7.15 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Ingen kjente.

8 KONSEKVENSUTREDNING

8.1 Dersom reguleringsplanen ikke er konsekvensutredningspliktig bør dette kort 
begrunnes
Planforslaget utløser ikke krav til konsekvensutredning da det er i trå med kommuneplanens 
arealformål og ikke medfører 

Samlet vurderinger:
Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn slik rådmannen ser det med 
unntak av klimaendring og forventet økt nedbør som NVE påpekte. En foreslår derfor at dette 
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forholdet sikres gjennom rekkefølgekrav i bestemmelsen da det er et viktig punkt som 
berører en samfunnsmessig risiko og sikkerhet. En vil også påpeke at en er usikker på 
adkomstveien slik den er lagt fram, men vektlegger at denne vegføringen allerede er inne i 
gjeldende plan. En ser det positivt at det er fjernet en bolig på toppen av Langårdsfjellet og 
erstattet med et garasjeanlegg.

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at reguleringsendring for 
boliger - gnr 46 bnr 38 m.fl. – Langårdsfjellet - Havsøy med kart og bestemmelser datert 
23.10.2012 vedtas.

Universell utforming:
Er omtalt i planbeskrivelsen ovenfor.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

Planteknisk utvalg avviser forslag til reguleringsendring for boliger - gnr 46 bnr 38 m.fl. –
Langårdsfjellet - Havsøy med kart og bestemmelser datert 23.10.2012 med følgende 
begrunnelse:

1 xxx
2 xxx
3 xxx.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg
288057 1868 planbeskrivelse.docx
302972 1868 plankart nivå 2_rev01.10.13.pdf
288056 1868 bestemmelser.docx
277256 1868 vedlegg 1 brannbil.pdf
277257 1868 vedlegg 2 fasader BB-BK.pdf
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277259 1868 vedlegg 3 fotoillustrasjoner.pdf
277260 1868 vedlegg 4 soldiagram.pdf
277261 1868 vedlegg 5 flomhøyder NVE.pdf
277262 1868 vedlegg 6 støyrapport.pdf
277263 1868 vedlegg 7 snitt-plan-profil ny kjøreveg.pdf

292137
Uttalelse - høring og offentlig ettersyn - Reguleringsendring for boliger, 
Langgaardsfjellet gnr. 46 bnr. 38 mfl.

292185
SV: Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsendring for boliger, Langgaardsfjellet 
gnr. 46 bnr. 38 mfl.

293673 Kommentarer til reguleringsendring Langgårdsfjellet - Havfsøy
293688 Uttalelse reguleringsendring for boliger, Langgaardsfjellet gnr. 46 bnr. 38 mfl.
293689 Vedr.reguleringsendring Langgaardsfjellet 46/38, 59, 81, 101, 187, 378, 888

294283
Uttalelse reguleringsendring Langgaardsfjellet gnr. 46 bnr. 38, 59, 81, 101, 187, 378 
og 888

294763
Uttalelse til offentlig ettersyn - reguleringsendring for Langgaardsfjellet - gnr. 46 bnr. 
38, 59, 81, 101, 187,378,888 -

295037
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg vedr. reguleringsendring 
Langgaardsfjellet gnr. 46 bnr. 38, 59, 81, 101, 187, 378 og 888

298980 Brev fra Rogaland fylkeskommune

296031
Uttalelse til reguleringsendring gnr. 46 bnr. 38, 59, 81, 101, 187, 378 og 888 -
Langgårdsfjellet

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 17.12.2008
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Søknad om reguleringsendring - Reguleringsplan 
Langgaardsfjellet

2 U 04.02.2009
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Reguleringsendring Langgaardsfjellet gnr. 46 
bnr. 38, 59, 81, 101, 187, 378 og 888

3 I 04.10.2011
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Melding om oppstart av detaljreguleringsplan for 
Langgårdsfjellet gnr. 46 bnr. 38 m.fl.

4 I 20.10.2011 Statens vegvesen
Utttalelse til varsel om opppstart av 
detaljreguleringsplan for Langårdsfjellet, gnr. 46 
bnr. 38 m.fl.

6 X 16.11.2011
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
oppstart av detaljreguleringsplan for 
Langgårdsfjellet gnr. 46 bnr. 38 m.fl.

7 I 18.11.2011
Barnas representant i 
plan- og byggesaker

Uttalelse fra BR-representant til 
reguleringsendring Langgaardsfjellet gnr. 46 bnr. 
38, 59, 81, 101, 187, 378 og 888

8 U 11.01.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Reguleringsendring Langgaardsfjellet gnr. 46 
bnr. 38, 59, 81, 101, 187, 378 og 888

9 I 11.05.2012
Kristiansen & Selmer 
Olsen

Reguleringsplan Langgårdsfjellet gnr. 46 bnr. 38 
m.fl.

10 I 21.05.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Vedr. reguleringsplan Langgårdsfjellet -
soldiagram

11 I 08.11.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Innsendelse av planforslag gnr. 46 bnr. 38, 59, 
81, 101, 187, 378, 888

13 U 21.01.2013
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Spørsmål vedr. Langårdsfjellet

14 I 08.02.2013
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Revidert detaljreguleringsplan Langgaardsfjellet  
gnr 46 bnr 38
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15 I 21.03.2013
Bertelsen & Garpestad 
AS

Reguleringsplan Langaardsfjellet Gnr 46, Bnr 38 
m.fl.

16 I 22.03.2013
Bertelsen & Garpestad 
AS

Møtereferat 11.03.13 - reguleringsplan 
Langaardsfjellet gnr 46 bnr 38 m.fl.

17 I 09.04.2013
Kristiansen & Selmer 
Olsen as

Detaljreguleringsplan Langgårdsfjellet

18 U 06.05.2013

AASE EGIL; 
WERSLAND KJELL 
STEINAR; 
TENGESDAL BORGNY 
MARIE; 
SÆTREVIK ANNE 
METTE; 
SKÅRA EGIL 
THORFINN; 
SKEIE METTE 
TOLLEFSEN; 
SKEIE KAI OVE; 
NODLAND RØR AS; 
MORTENSEN 
CHRISTIAN; 
MONG MARIE LOUISE; 
LILLE-ØSTERHOLT 
DIANA; 
KANESTRØM ROALD 
STEN; 
KANESTRØM MARIA D 
C; 
KALHOVD ODDNY 
SYNNØVE; 
HYTLAND ALF; 
HETLAND ANTON 
LAURITZ; 
ERLANDSEN ÅSE E 
LEIDLAND; 
ERLANDSEN STIG 
HELLELAND; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
EDLAND KJELL INGE; 
EDLAND JEANETTE; 
BØ INGUNN; 
APELAND LIV 
ODDBJØRG; 
ANDERSEN MARIT 
NYGAARD; 
ANDERSEN ESPEN

Varsel/informasjon om befaring

19 I 07.06.2013
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Revidert planforslag i henhold til vedtak i PTU 
112/13.

22 N 24.06.2013
Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsendring 
for boliger, Langgaardsfjellet gnr. 46 bnr. 38 mfl.

21 U 24.06.2013

AASE EGIL; 
WERSLAND KJELL 
STEINAR; 
TENGESDAL BORGNY 

Reguleringsendring Langgaardsfjellet gnr. 46 
bnr. 38, 59, 81, 101, 187, 378 og 888
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MARIE; 
SÆTREVIK ANNE 
METTE; 
SKÅRA EGIL 
THORFINN; 
SKEIE METTE 
TOLLEFSEN; 
SKEIE KAI OVE; 
NODLAND RØR AS; 
MORTENSEN 
CHRISTIAN; 
MONG MARIE LOUISE; 
LILLE-ØSTERHOLT 
DIANA; 
KANESTRØM ROALD 
STEN; 
KANESTRØM MARIA D 
C; 
KALHOVD ODDNY 
SYNNØVE; 
HYTLAND ALF; 
HETLAND ANTON 
LAURITZ; 
ERLANDSEN ÅSE E 
LEIDLAND; 
ERLANDSEN STIG 
HELLELAND; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
EDLAND KJELL INGE; 
EDLAND JEANETTE; 
BØ INGUNN; 
APELAND LIV 
ODDBJØRG; 
ANDERSEN MARIT 
NYGAARD; 
ANDERSEN ESPEN

20 U 24.06.2013

Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 
Roger Tengsareid; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Dalane energi IKS; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Dalane Miljøverk

Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsendring 
Langgaardsfjellet gnr. 46 bnr. 38, 59, 81, 101, 
187, 378 og 888

23 I 27.06.2013 Statens vegvesen
Uttalelse - høring og offentlig ettersyn -
Reguleringsendring for boliger, Langgaardsfjellet 
gnr. 46 bnr. 38 mfl.

28 I 28.06.2013 Ingunn Bø
Vedr.reguleringsendring Langgaardsfjellet 46/38, 
59, 81, 101, 187, 378, 888
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27 N 01.07.2013 Grete Stuen
Uttalelse reguleringsendring for boliger, 
Langgaardsfjellet gnr. 46 bnr. 38 mfl.

24 X 03.07.2013
Eigersund kommune; 
Grete Stuen; 
Dag Kjetil Tonheim

Uttalelse reguleringsendring for boliger, 
Langgaardsfjellet gnr. 46 bnr. 38 mfl.

26 N 03.07.2013 Grete Stuen
Uttalelse reguleringsendring for boliger, 
Langgaardsfjellet gnr. 46 bnr. 38 mfl.

25 N 16.07.2013 Grete Stuen
Kommentarer til reguleringsendring 
Langgårdsfjellet - Havfsøy

29 I 19.07.2013
Barnas representant i 
plansaker

Uttalelse reguleringsendring Langgaardsfjellet 
gnr. 46 bnr. 38, 59, 81, 101, 187, 378 og 888

30 I 05.08.2013
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Uttalelse til offentlig ettersyn - reguleringsendring 
for Langgaardsfjellet - gnr. 46 bnr. 38, 59, 81, 
101, 187,378,888 -

32 I 12.08.2013
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsendring gnr. 46 bnr. 38, 
59, 81, 101, 187, 378 og 888 - Langgårdsfjellet

33 I 03.09.2013
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Reguleringsplan Langårdsfjellet - kommentarer til 
innkomne innspill

35 I 01.10.2013
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Justert plankart for reguleringsendring av boliger 
gnr 46 bnr 38 m.fl. - Langårdsfjellet - Havsø

Parter i saken:

            
N ANDERSEN ESPEN HELLELANDSGATEN 

10
4370 EGERSUND

N ANDERSEN MARIT 
NYGAARD

HELLELANDSGATEN 
10

4370 EGERSUND

N APELAND LIV 
ODDBJØRG

APELAND 3 4387 BJERKREIM

N BØ INGUNN HELLELANDSGATEN 
7

4370 EGERSUND

N EDLAND JEANETTE NYEVEIEN 39 4370 EGERSUND
N EDLAND KJELL INGE NYEVEIEN 39 4370 EGERSUND
N EIGERSUND 

KOMMUNE
Postboks 580 4379 EGERSUND

N ERLANDSEN STIG 
HELLELAND

ASSER HIORTHS 
GATE 5

4370 EGERSUND

N ERLANDSEN ÅSE E 
LEIDLAND

ASSER HIORTHS 
GATE 5

4370 EGERSUND

N HETLAND ANTON 
LAURITZ

NYEVEIEN 42 4370 EGERSUND

N HYTLAND ALF HAFSØYVEIEN 20 4370 EGERSUND
N JAN CHRISTIAN LONE NYEVEIEN 43 4370 EGERSUND
N KALHOVD ODDNY 

SYNNØVE
HOLANVEIEN 2 4373 EGERSUND

N KANESTRØM MARIA 
D C

GAMLEVEIEN 47 A 4370 EGERSUND

N KANESTRØM ROALD 
STEN

VARBERGVEIEN 30 4371 EGERSUND
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N LILLE-ØSTERHOLT 
DIANA

GAMLEVEIEN 51 4370 EGERSUND

MARTHE ØRSLAND 
LONE

NYEVEIEN 43 4370 EGERSUND

N MONG MARIE LOUISE LANGAARDS GATE 
13

4370 EGERSUND

N MORTENSEN 
CHRISTIAN

NYEVEIEN 38 4370 EGERSUND

N NODLAND RØR AS Nyeveien 49 4370 EGERSUND
N SKEIE KAI OVE HELLELANDSGATEN 

5
4370 EGERSUND

N SKEIE METTE 
TOLLEFSEN

HELLELANDSGATEN 
5

4370 EGERSUND

N SKÅRA EGIL 
THORFINN

LANGAARDS GATE 
15

4370 EGERSUND

N SÆTREVIK ANNE 
METTE

HELLELANDSGATEN 
10

4370 EGERSUND

N WERSLAND KJELL 
STEINAR

GRØNEDALEN 44 4371 EGERSUND

N AASE EGIL LUNDEVEIEN 2 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.09.2013
Arkiv: :FE-044, FA-L00, 
TI-&00
Arkivsaksnr.:
11/1173
Journalpostløpenr.:
13/25699

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
218/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013

Kommunestyret 28.10.2013

Delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen
  
Sammendrag:

På møte i Planteknisk utvalg 27.08.2013, i forbindelse med behandling av flere 
drivepliktssaker, kom det et forslag fra Kjell Vidar Nygård (H) om å få en sak fra 
administrasjonen angående delegering av avgjørelsesmyndighet i drivepliktssaker.
Likeledes ble det fremmet forslag om delegering av avgjørelse til å treffe vedtak i saker om 
mindre reguleringsendringer.

Saksgang:
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:.

Rådmannens forslag til vedtak 26.09.2013:

PTU innstiller til kommunestyret:

1. Planteknisk utvalg delegerer til rådmannen avgjørelsesmyndighet i søknader om
fritak fra driveplikten etter jordloven av 12. mai 1995 nr. 23, med endringer av 19. juni 
2009, §8a 

2. Planteknisk utvalg delegerer til rådmannen å treffe vedtak i saker om mindre 
reguleringsendringer etter plan og bygningsloven § 12-14, Jfr. § 12-14

3. Klager behandles av planteknisk utvalg.
4. Delegeringen gjelder inneværende periode til 31.12.2015.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1 og pkt. 2.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:

På møte i Planteknisk utvalg den 27.08.2013, i forbindelse med behandling av flere 
drivepliktssaker, kom det et forslag fra Kjell Vidar Nygård (H) om å få en sak fra 
administrasjonen angående delegering av avgjørelsesmyndighet i drivepliktssaker. 
På samme møte ble det også fremmet forslag om delegering av vedtak i saker om mindre
reguleringsendringer i henhold til plan- og bygningslovens §12-14.
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Det var enighet om dette i Planteknisk utvalg.  

Saksbehandlers vurderinger:

Gjeldende delegasjonsreglement i Eigersund kommune er under revidering. Det kan ta noe 
tid før dette er på plass. Det kan være fornuftig å delegere avgjørelsesmyndighet i så vel 
søknader om fritak fra driveplikt som i saker om mindre reguleringsendringer fra Planteknisk 
utvalg til rådmannen. Dette vil bidra til en mer effektiv saksbehandling både for 
administrasjonen og for berørte politikere.

Universell utforming:

Ikke aktuelt

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg beholder avgjørelsesmyndighet i søknader om fritak fra 

driveplikten etter jordloven av 12. mai 1995 nr. 23.  
2. Planteknisk utvalg beholder vedtaksmyndighet i saker om mindre 

reguleringsendringer etter plan og bygningsloven § 12-14, Jfr. § 12-14

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 X 30.05.2011 Saksframlegg M-088/10 datert 15.06.10
3 X 30.05.2011 Saksframlegg M-182/09 datert 27.10.09
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 25.09.2013
Arkiv: :FA-D40
Arkivsaksnr.:
10/2342
Journalpostløpenr.:
13/25600

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
032/13 Felles brukerutvalg 16.10.2013
219/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013

Kommunestyret 28.10.2013

Gravplassen Gamle Prestegårdsvei - Gamles
  

Sammendrag:
Det har ikke vært gravlegginger på gravplassen på Gamle Prestegårdsvei på ca. 90 år, og 
området kan frigis til annet formål, jfr. Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd
(gravferdsloven) §8

Alternative bruksområder for gravplassen kan være minnelund, urnelund eller ”navnet 
minnelund”. Området kan også frigis til annet formål som for eksempel lekeplass eller areal 
for utvidelse av Husabø skole.

Eigersund kommunes fremtidige behov for gravplasser dekkes av eksisterende gravplasser, 
og ny gravplass på Rundevoll. 

Denne saken vurderer ulike alternativer for fremtidig bruk av gravplassen på Gamles

Saksgang:
Rådmannen innstiller til felles brukerutvalg og planteknisk utvalg.
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 25.09.2013:

Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret:

1. Gravplassen på Gamle Prestegårdsvei anbefales frigitt til annet formål. 
2. ”Navnet minnelund” etableres ved Egersund gravlund
3. Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Saken ble behandlet i møte i formannskapet i forrige periode.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gravplassen i Gamle Prestegårdsvei har pr. i dag status som gravplass, og kan således 
benyttes til både urner og kistegravlegginger.
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Kirkelig fellesråd har et totalansvar for forvaltningen, og er grunneier av gravplassen. 
Kommunen kan med andre ord ikke gjøre vedtak som gjelder forvaltningen denne. 

Det ble i 2000 tatt initiativ til å etablere et minnepunkt for de som ikke har en grav å gå til. 
Dette arbeidet ble fullført og en stein med påskriften – ”Aldri glemt”, ble montert.
Det har i ettertid fremkommet nye ønsker og behov, og noen år senere ble det tatt et nytt 
initiativ fra politisk hold for å få etablert en minnelund på plassen. Det ble avholdt befaring på 
gravlunder i Stavanger for å se på ”Navnet minnelund”, og det ble bevilget midler til et 
forprosjekt med tanke på dette formålet.

I særutskrift for Eigersund kirkelige fellesråd (11/2013), gis følgende definisjon av de ulike 
begreper:

Minnelund:
”En minnelund er en plass som er tilrettelagt for ettertenksomhet og stillhet. Det behøver ikke 
å ha noen tilknytning til avdøde personer å gjøre, men det kan ha det”.
Et eksempel som nevnes i særutskriften fra fellesrådet er fjellparken i Solkrone, som er en 
park med en bauta for Christen Mølbach. Dette er på mange måter en minnelund, men den 
har ingenting med gravplass å gjøre.

Urnelund:
”En urnelund er en gravplass eller deler av en gravplass som er reservert for askeurner. En 
urnegrav skal etter forskriftene være 2,25 m², og deles i fire like store arealer som hver gir 
plass til en urne. På en urnegrav kan det i likhet med en kistegrav plasseres gravminne. Med 
gravminne forstås minnesmerke med navn og data på den gravlagte. Det skal som regel 
bare plasseres ett gravminne på hvert gravsted”.

Navnet minnelund:
”Navnet minnelund er en gravplass eller en del av en gravplass som er tilrettelagt for 
urnegraver og/eller kistegraver, der det ikke er gravminne på den enkelte grav, men at det 
blir satt opp ett felles gravminne der navn og andre data fra de avdøde kan markeres på 
ulike måter”.

Det har ikke vært gravlegginger på Gamles de siste 90 år. Gravplassen er pr. i dag vigslet 
etter Den norske kirkes liturgi, men dersom kommunen ønsker det, kan området frigis til 
annet formål. Ved å ta gravplassen i bruk på til nye gravlegginger, kan prøvegraving vise at 
det inntrer nye krav til gravplassen med bl.a. drenering. 
Området vil bli båndlagt for flere tiår fremover

Kirken overtok i sin tid gravplassen vederlagsfritt. Kommunen vil overta området 
vederlagsfritt fra kirken.

Behov for gravplasser/gravlegginger:

I lovgivningen er det fastsatt at gravplassene innen kommunen skal være så store at det til 
enhver tid er ledige graver for minst 3 % av kommunens befolkning, jfr. gravferdsloven § 2. 
Når en begynner å nærme seg dette minimumsantall er det på tide å se seg om etter nye 
gravplassarealer. En må da beregne hvor mange som kommer til å dø innen den aktuelle 
planperioden. Den gjennomsnittlige dødeligheten i Norge er ca. 1,05 % pr. år. 
Lokalt kan dødsraten være større eller mindre avhengig av om befolkningen har høy eller lav 
gjennomsnittsalder. Det må dermed fremskaffes befolkningsfremskrivninger for å beregne 
fremtidig dødelighet. Når en skal beregne areal for gravplassutvidelse eller nyanlegg bør en
gjøre beregninger for 60 år fremover.

Eigersund kommune har en befolkning på ca. 14.650 innbyggere. 
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Ifølge informasjon fra kirkevergen (25.05.2010) har omlag 1.500 av disse egen gravplass. 
Dette gjelder ca. 600 medlemmer av Dnk som sokner til Helleland kirke. De øvrige sokner til 
ulike trossamfunn/menigheter. Da er det ca. 12.000 innbyggere igjen.
De siste 10 årene har kommunen hatt 1000 gravferder (2000-2009) dvs. ca 100 gravferder 
per år i gjennomsnitt.
I Eigersund kommune er det tradisjon med å bruke dobbel dybde ved gravlegging. 
Det vi si grovt regnet at 1/3 vil være gravlegging i eksisterende grav, 1/3 i festede graver og 
1/3 i nye graver.
Behovet på mellom 30 og 40 plasser i året, dekkes ved etablering av ny gravplass på 
Rundevoll.
I Eigersund er mer enn 95% av alle gravlegginger kistebegravelser. Kirkelig fellesråd regner 
at ca. 2% av gravleggingene vil benytte tilbudet med ”navnet minnelund”. Dette anslaget er 
basert på tallgrunnlag fra Eiganes i Stavanger. For Eigersund vil en tilsvarende fordeling gi to 
kistegravlegginger og året, og en urnenedsettelse hvert 10. år.

Kommunen ønsker at det ikke etableres nye gravlegginger på område. Dette er basert på 
følgende forhold:

Økonomiske utgifter
Området kan etableres som park/minnelund/lekeplass/utvidelse for skolene på 
Husabø.

Ny gravlund på Rundevoll vil ha egen navnet minnelund/urnelund 
Det kan etableres navnet minnelund/urnelunder både ved Egersund gravlund og 
ved Helleland Kirkegård 

Uttalelse fra kirkeverge/kirkelig fellesråd
Eigersund kirkelige fellesråd har gitt uttalelse i særutskrift (11/2013) av 2. mai 2013, og i brev 
av 23.10.12. 

Kirkelig fellesråd påpeker her at Gravplassen i Gamle Prestegårdsvei er pr. i dag en 
gravpass, og kan således benyttes til både urner og kistegravlegginger.

Kirkelig fellesråd har et totalansvar for forvaltningen, og er grunneier av gravplassen. 
Kommunen kan med andre ord ikke gjøre vedtak som gjelder forvaltningen. 

Kirkelig fellesråd er av den oppfatning at Eigersund kommune, som er en kommune med en 
viss størrelse og med en sammensatt befolkning, bør kunne tilby en ”navnet minnelund”. 
Fellesrådet mener at dette må prioriteres høyt.

Kirkelig fellesråd redegjør i særutskriften for de muligheter som finnes for å etablere ”navnet 
minnelund” ved de allerede etablerte gravplassene. ”Navnet minnelund” kan etableres ved 
både Egersund gravlund og Helleland kirkegård. Saksbehandler (KF) mener at dette også 
bør tilbys på ny gravplass på Rundevoll fra dag en, og at tilbudet kun etableres der.

Saksbehandler (KF) er av den oppfatning at dersom det skal etableres en ”navnet 
minnelund”, må dette være et tilbud som gjelder både for de som ønsker kremasjon og de 
som ønsker gravlegging i kiste, og kan ikke se at det kan etableres et tilbud for 
forskjellsbehandler de to gravferdstypene som ellers er likestilt på alle nivå.

Basert på erfaringstall i forbindelse med gravlegginger i Eigersund kommune, antar 
saksbehandler (KF) at behovet for ”navnet minnelund” er større for kistegraver enn for urner. 
Slik gravplassen er regulert i dag, er det plass til 256 kistegraver. Dersom foreslått skisse for 
”navnet minnelund” legges til grunn, vil området gi plass til 50 urnegraver og 150 kistegraver. 
Det øvrige arealet vil bli benyttet til stier og sitteplasser
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Dersom hele eller deler av gravplassen skal brukes til ”navnet minnelund”, må dette 
godkjennes av bispedømmerådet. Som grunnlag for denne godkjenningen, må det lages nye 
detaljtegninger med innregulerte gravfelt som også har digitale referansepunkter. 

Kirkelig fellesråd er åpen for dialog med kommunen i forhold til fremtidig bruk av 
gravplassen.

Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannen har stor respekt for den prosessen som har vært i forbindelse med utredning av 
bruk av gravplassen til minnelund, urnelund eller navnet minnelund. Det er både lagt ned 
mye energi og stort engasjement for å få etablert et rom for ettertanke, og for å få noe å fylle 
dette rommet med.

Forholdet urnelund/navnet minnelund synes avklart etter definisjonen fra Kirkelig fellesråd. 
På bakgrunn av uttalelse fra fellesrådet, som ikke kan se at det kan etableres et tilbud som 
forskjellsbehandler de to gravferdstypene som ellers er likestilt på alle nivå, kan det vanskelig 
etableres en urnelund på området. De to alternative bruksområdene som vurderes i det 
videre er minnelund og ”navnet minnelund”. 

Ved etablering av ”navnet minnelund” med kistegravlegginger, kan prøvegraving vise at det 
inntrer nye krav til gravplassen med bl.a. drenering. Ved kistegravlegginger vil det i tillegg til 
behov for biltransport av kiste inn i området, være behov for parkeringsplasser til gravfølget. 
Det er pr i dag ikke etablert parkeringsplasser i tilknytning til gravplassen. 
Erfaringsmessig vil det samme behovet ikke være gjeldende ved urnenedsettelser, der det 
ofte er kun den nærmeste familie som deltar. Basert på anslag fra Kirkelig fellesråd, med ca 
2 kistegravlegginger i året et ikke dette et stort problem, men nevnes da det kan være 
utfordrende når disse gravleggingene skal finne sted. 

Det er totalt avsatt 400.000 kroner til ”prosjektet Urnelund”. Kirkelig fellesråd har engasjert 
kunstneren Kari Anger til å utarbeide skisseforslag til utforming. I forbindelse med budsjett for 
2013, ble det innmeldt et behov for 525.000 eks. mva. Denne summen skal inkludere 
tilkopling til vann, 25 klargjorte gravminner, skifer i gangvei, granitt til sitteplasser, benker og 
utsmykking. Det er også tatt høyde for nye plantegninger over gravene. 
Avhengig av utforming og beplantning anslås de årlige driftskostnadene til å bli i 
størrelsesorden kroner 100.000 -180.000.   

Eigersund kommunes fremtidige behov for gravplasser dekkes av eksisterende gravplasser,
og etablering av ny gravplass på Rundevoll. Kommunen har derfor ikke behov for å 
opprettholde området i Gamle Prestegårdsvei som gravplass.

Det kan etableres ”navnet minnelund” på Egersund gravplass og på Helleland kirkegård. Den 
nye gravplassen på Rundevoll vil bli etablert med ”navnet minnelund”. Behovet for ”navnet 
minnelund” kan dermed dekkes innefor de allerede etablerte/vedtatte gravplasser.

Kommunen ønsker å avvikle gravplassdriften på Gamles basert på følgende forhold:

Økonomiske utgifter

Området kan etableres som park/minnelund/lekeplass/utvidelse for skolene på 
Husabø.

Kommunen er inne i en periode med store økonomiske utfordringer. En etablering av en 
”navnet minnelund” vil både bety større investeringer, og økte driftskostnader.
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I tillegg til investeringer knyttet til opparbeidelsen av området, vil løpende driftsutgifter øke. 
Arealet driftes pr i dag av kommunen, uten noen fast besøksfrekvens. 
Ved etablering av en ”navnet minnelund” vil det bli stilt helt andre krav til driften av området, 
jfr. Forskrift til gravferdsloven, §2. 

Ved etablering av en minnelund, vil området kunne utvikles etter behov. Det vil si at deler av 
området kan etableres som en minnelund/park med elementer fra Kari Angers forslag til 
utsmykning. Det resterende kan forbli ”uforedlet” som i dag. 
Arealet vil da ha en helt annen tilgjengelighet dersom behov for deler av området til andre 
formål.

Det antas at kunstneren Kari Anger skisseforslag til utforming, kan bearbeides innenfor 
rammen gitt i B2013, eller at annen utsmykning kan etableres innenfor denne rammen. 
Avhengig av utforming og beplantning anslås de årlige driftskostnadene til å bli i 
størrelsesorden kroner 50.000 -100.000 

Etter en total vurdering av de overnevnte forhold, innstiller Rådmannen at området bes frigitt 
til annet formål

Universell utforming:
Tekniske løsninger må innfri krav til universell utforming i Plan - og bygningsloven/TEK 10. 

Økonomiske konsekvenser:
Alternativ løsning - Det er usikkerhet til knyttet til den total kostnaden, men det vises her til 
budsjett mottatt fra Kirkelig fellesråd, en forventning til at det må etableres drenering for 
området, samt estimat av driftskostnader.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Anslag avhengig av utforming, minnelund 45.000 100.000

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Etablering av minnelund 400.000 0 0

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret:
1. Gravplassen på Gamle Prestegårdsvei etableres som minnelund. 
2. Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken.

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
251122 Gravplassen i Gamle Prestegårdsvei

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 29.10.2010

Formannskapet; 
Kirkeverge Jørgen Tore 
Omdal; 
Målfrid Espeland; 
Torbjørn Corneliussen; 
Arild Dyrskog Rolfsen

Formannskapets tur til Stavanger for å se på 
kirkegård/minnelund.

2 I 23.10.2012 Den norske Kirke Gravplassen i Gamle Prestegårdsvei

Parter i saken:
            

Den norske kirke Eigersund kirkelige 
fellesråd

4370 EGERSUND

 

Side 370 av 1003



 

Side 371 av 1003



 

Side 372 av 1003



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.09.2013
Arkiv: :FA-L32
Arkivsaksnr.:
13/1948
Journalpostløpenr.:
13/25566

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

Teknisk avdeling
Seksjon kart og oppmåling
Johnny Monsen
Oppmålingssjef
51 46 83 17
johnny.monsen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
220/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013

Kommunestyret 28.10.2013

Tildeling av veiadresser til hytter i Eigersund kommune
  

Sammendrag:
I Eigersund kommune er det ca. 675 hytter som ikke har veiadresse. For å gjøre det enklere 
for nødetater og andre å finne fram foreslås det å sette i gang arbeidet med å tildele 
veiadresser til disse hyttene.
Arbeidet foreslås finansiert ved bruk av oppmålingsfondet.

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

Rådmannens forslag til vedtak 26.09.2013:
1. Arbeidet med å tildele veiadresser til de hyttene i kommunen som mangler slik 

adresse igangsettes.
2. Prosjektet finansieres ved bruk av oppmålingsfondet.
3. Formannskapet utnevner et navneutvalg på 3 personer som har forslagsrett og 

innstillingsmyndighet for navnsetting og skrivemåten av adressenavn i kommunen.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
I Norge har vi i dag to adressesystem, veiadresser og matrikkeladresser. Både veiadresser 
og matrikkeladresser er offisielle adresser.
En matrikkeladresse er en tallrekke, sammensatt av eiendommens gårds- og bruksnummer, 
og eventuelt festenummer og undernummer. Den kan eksempelvis se slik ut: 12/158/5-8.
Veiadresse er et kjent begrep og består av et adressenavn og et adressenummer, for 
eksempel Storgaten 11.

I Eigersund kommune har vi ca. 8000 offisielle adresser hvorav ca. 675 matrikkeladresser. I 
all hovedsak er det hytter som har matrikkeladresser. 

Kommunen er adressemyndighet og skal fastsette offisiell adresse i følge matrikkellovens § 
21. Det medfører at kommunen er ansvarlig myndighet for å iverksette et adressesystem i 
kommunen og vedlikeholde dette gjennom tildeling av nye adresser, endringer og 
registrering av adresser i matrikkelen.
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Matrikkelforskriftens § 50 (1) lyder: ”Kommunen skal tildele vegadresse til bygning som 
planlegges brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, eller offentlig eller 
publikumsrettet virksomhet.”
Det er likevel hjemmel i matrikkelforskriftens § 55 (1) for inntil videre å fortsette med 
matrikkeladresser i de områdene hvor en hadde matrikkeladresser ved ikraftsetting av 
matrikkelen.

Veiadresser knyttes til kjørbar vei, gate eller plass. Dersom det ikke er mulig, kan 
veiadresser knyttes til sti, gangvei eller et entydig avgrenset område. Det siste vil være tilfelle 
i hytteområder hvor det ikke er noe veisystem.

Saksbehandlers vurderinger:
Matrikkeladresser er ikke spesielt egnet til å finne fram etter, og enda vanskeligere å huske. I 
en nødsituasjon der det gjelder liv, helse og sikkerhet er en som regel avhengig av hjelp fra 
ambulanse, brannmannskap eller politi. Da er adresse et nøkkelord for at redningsetatene 
raskt og effektivt skal finne fram. I en slik situasjon er det svært uheldig bare å ha en 
matrikkeladresse å vise til, ettersom verdifull tid kan gå tapt.
En veiadresse derimot, er enkel å huske, og lett å beskrive.

I tillegg er adresser viktig for all varetransport som i stor grad bruker bilnavigasjonssystemer 
(GPS) for å finne fram. De er avhengig av veiadresser for å få en eksakt adresse å kjøre til. 
Flere og flere privatbiler har også lignende bilnavigasjonssystemer og skal en utnytte de fullt 
ut må en ha veiadresse å legge inn når en skal bestemme en kjørerute.

Veiadressen brukes også som postadresse sammen med tilhørende postnummer og 
poststedsnavn.

Det er behov for å etablere en del nye adresseparseller for å tildele veiadresser til alle hytter i 
kommunen. Disse adresseparsellene skal ha adressenavn (veinavn). Oppgaven med å dele 
inn veinettet i adresseparseller er delegert til seksjon kart og oppmåling, mens det er 
formannskapet som vedtar adressenavn. 

Som en konsekvens av at det opprettes nye adresseparseller, vil noen måtte få endret sin 
nåværende adresse. Dette må en være forberedt på kan skape stort engasjement.

Med bakgrunn i at adressenavn som andre stedsnavn representerer viktige språklige og 
kulturelle verdier, er det forholdsvis vanlig at kommuner etablerer egne navneutvalg. Disse 
utvalgene kan enten ha delegert fullmakt til å vedta adressenavn, eller de har forslagsrett og 
innstillingsmyndighet for navnsetting og skrivemåte av adressenavn i kommunen.
Gjennom sitt valg av medlemmer til utvalget kan kommunestyret/formannskapet få et utvalg 
som er spesielt godt egnet til å ivareta ansvaret for oppgaven.
Punkt 3 i forslag til vedtak etablerer et slikt navneutvalg.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Kommunen kan ikke kreve eget gebyr for fastsetting av adresse. Men kommunen kan likevel 
betrakte adresseringsarbeidet som en støttefunksjon til øvrig matrikkelarbeid, og la 
kostnadene inngå i kostnadsgrunnlaget for det samlede gebyrnivået på matrikkelområdet.

Tidligere års ”overskudd” fra oppmålingsgebyrer er avsatt på fond. Dette fondet er på 
739.000 kroner og kan benyttes til å finansiere arbeidet med å tildele veiadresser til hytter i 
kommunen.
Oppmålingsfondet kan ikke brukes til annet enn kommunens oppgaver etter matrikkelloven.
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Ut fra innhentede erfaringstall er kostnadene med dette adresseringsarbeidet anslått til 
500.000 kroner. Anslaget forutsetter at arbeidet blir gjort av egne ansatte, dersom en må 
kjøpe tjenester kan kostnadene bli høyere.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum 500.000

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

Alternativ 1:
1. Arbeidet med å tildele veiadresser til de hyttene i kommunen som mangler slik 

adresse igangsettes.
2. Prosjektet finansieres ved bruk av oppmålingsfondet.

Alternativ 2:
Arbeidet med å tildele veiadresser til de hyttene i kommunen som mangler slik adresse 
utsettes til senere.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.09.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
13/1972
Journalpostløpenr.:
13/25960

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
221/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013

Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
24.09.2013
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 30.09.2013:

Protokoll fra Planteknisk utvalgsmøte den 24.09.2013 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
302648 Protokoll PTU 24.09.13.doc
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Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtedato: 24.09.2013 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 12:15 Tidspunkt - til: 15:15  
Sak – fra / til: 189/13 - 212/13

Følgende medlemmer møtte:
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)                           H - Nygård, Kjell Vidar (Nestleder)                              
AP – Sæstad, Roger (Medlem) H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)                  
AP – Tråsavik, Renate (Medlem) H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                              

KrF – Sæstad, Alf Tore (Medlem)
FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem)

Følgende medlemmer hadde forfall:
V – Kvassheim, Brit L. (Medlem) KrF – Gunvaldsen, Bente Skåra (Medlem)
SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                             

Følgende varamedlemmer møtte:
V- Misje, Øyvind (V) KrF – Iversen, Edmune (varamedlem)
SP – Koldal, Bernt (SP)

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):
FRP – Skadberg, Jan Aksel (varamedlem) – sak 205/13

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:
Kommunalsjef tekniske tjenester Anne-Grethe Woie, byggesakssjef Jarle Valle, sivilarkitekt Grete 
Stuen, jordbrukssjef Steinar Nordvoll, vann- og avløpssjef Annbjørg Elve Skofteland, 
rådgiver Per Steinar Berentsen og prosjektleder Åshild Bakken.

Merknader til møtet:
 Det ble foretatt befaring i sakene 201/13, 202/13, 207/13, 208/13, 209/13, 210/13 og 

211/13.
 COWI presenterte forslag til reg.endring vedr. samlevei i Hestnes fra kl. 11.15 –

11.45
 Møtestart ble satt til kl.12.15 på grunn av forsinkelser under befaringen
 Sak 196/13 - Kunstgressbaner - Brunnmyra, Hellvik og Helleland stadion – ble 

enstemmig trukket fra sakskartet ved møtestart.

Bjørn Reidar Berentsen Randi S. Haugstad
Utvalgsleder 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

189/13 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 24.09.2013

190/13 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 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
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189/13: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
24.09.2013

Spørsmål/orienteringer i møtet 24.09.2013:

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
32/13:

ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål om status for fremdriftsplanen når det gjelder 
arbeidet i Kjeld Bugges gate.

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER orienterte om at det er inngått kontrakter 
med T. Holand maskin for bygging av fortau og kantstein i Kjeld Bugges gate og med 
Espeland forskaling for bygging av ny forstøtningsmur langs eiendommen Johan 
Feyersgt. 17. Prosjektene kjøres parallelt med oppstart i uke 39 og skal i følge 
fremdriftsplan være ferdigstilt i løpet av uke 46.

33/13:
ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål om avdelingen planlegger oppstart av nye 
prosjekter nå når vann- og avløp snart er ferdige med ovenstående, samt prosjektet 
langs Tengsveien opp mot Fotland.

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det vil bli startet opp med 
fortsettelse av anlegget i Rundevoldsveien i begynnelsen av oktober. Hele 
Rundevoldsveien skal saneres. Det er også byggeanmeldt et saneringsprosjekt ved 
Kirken som ikke er godkjent enda, og oppstart av dette er heller ikke avklart. Prosjektene 
på Nordre Eigerøy videreføres til ferdigstilling.

34/13:
ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål når det gjelder nye prosjekter fremover, vil da 
avdelingen tilstrebe økt bruk av anbud i fortsettelsen, eller avventer man til ny 
rammeavtale foreligger? 

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at saneringsprosjekt legges ikke ut 
på anbud, dette vil avdelingen ha hånd om selv. Nye ledningsanlegg skal ut på anbud.

35/13:
ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål om tidsperspektivet for når ny rammeavtale på 
gravetjenester er klar for utlysning? 

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at grunnlaget er ferdig og saken 
ligger hos kommunes innkjøpsansvarlig for utlegging til nasjonal kunngjøring.
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36/13:
ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål om status for iverksettelse av de vedtatte 
endringene i kjøremønster/enveisreguleringer som er gjort i området Rundevollsveien, 
Skarpabrådet og Samfunnets Skole? 

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at skiltene er bestilt, men det har 
vært forsinkelser av denne leveransen. Så snart skiltene er levert vil de bli montert.

37/13:
BJØRN CARLSEN (H) stilte spørsmål om status for videre fremdrift vedr. kloakksanering 
på nordre Eigerøy.

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER orienterte om at det gjenstår bygging av to 
ny avløpspumpestasjoner. Vann- og avløpsetaten venter på underskrevet erklæring før 
byggesøknaden sendes. Alle deler til pumpestasjonene står klar. To kommunale 
slamavskillere i Seksarvik skal saneres og erstattes med nye pumpestasjoner. Disse 
skal bygges etter at den på Segleim er satt i drift.
I Skadbergstrondveien er ledningsanlegget med en ny avløpspumpestasjon ferdigstilt i 
juni 2013. 
Mykelbust Nord, ledningsanlegg fra Skadbergstrondveien og mot Myklebust, er lagt ut til 
nasjonal kunngjøring, med anbudsfrist 15 okt. 2013. 
Når det gjelder Segleimsveien, vann- og avløpsledninger, så arbeides det med 
anbudsdokumentasjonene. 
Ytstebrød RA, er satt i prøvedrift og hytter/boliger på Ytsetbrød er påkoblet. Det arbedes 
imidlertid med innvendig installasjoner og fullføring av uteområdet. 

38/13:
ALF TORE SÆSTRAD (KRF) stilte spørsmål om det er noen nye planer for 
anleggsveien ut til pumpestasjonen på Ytstebrød. Denne brukes pr. i dag som turvei. 

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det vil komme en sak til 
Planteknisk utvalg når det gjelder ovenstående.

39/13:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) orienterte om at han deltar på en konferanse i Bergen i uke 
40 sammen med personer fra administrasjonen.

40/13:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om det er gjort noe mer i forbindelse med 
gatelys langs Hellviksveien på Hellvik.

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at hun han vært i dialog med leder i 
Hellvik Velforening.

Votering:
Det fremkom ingen forslag til vedtak.

PTU-189/13 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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190/13: Revidering av gebyrforskrifter vann og avløp, 

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.

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-190/13 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.
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24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-191/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-192/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

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.

 

Side 384 av 1003



8

Vedtaket er enstemmig.

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

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

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-193/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

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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Vedtaket er enstemmig.

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

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.

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-194/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) erklærte seg inhabil i saken da han er svoger til tiltakshaver, jfr. 
Fvl. § 6, b og trådte ut. Det var ikke innkalt vararepresentant så det var kun 10 medlemmer 
tilstede under behandlingen.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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PTU-195/13 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) ba om at saken trekkes fra sakskartet da saken er feilsendt 
Planteknisk utvalg.

PTU-196/13 Vedtak:

Saken ble trukket fra sakskartet.

197/13: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
27.08.2013

Forslag til vedtak 23.08.2013:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 27.08.2013 godkjennes.

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 BERNT KOLDAL (SP) viste til sak 160/13 – spørsmål/orienteringer i møtet 

27.08.2013 – under punkt 29/13 hvor det ble fremsatt et forslag fra Bjørn Reidar 
Berentsen (AP) om at gatelysene skal tennes èn time før om morgenen. Her stemte 
Tor Olav Gya (SP) mot – og dette må også stå under vedtaket (ikke at vedtaket var 
enstemmig).
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 MAY HELEN H. ERVIK (FRP) stilte spørsmål om ikke sak 186/13 – klage – avslag på 
søknad om utsettelse av rivingsvilkår i tillatelse til oppføring av bolighus og garasje –
gnr.2 bnr.36…Østebrød/Myklebust… - ble enstemmig vedtatt. Det står at V stemte 
mot. 

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent med Koldal og Erviks merknader

.PTU-197/13 Vedtak:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 27.08.2013 godkjennes med Koldal og 
Erviks merknader.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-198/13 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 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 
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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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.   

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-199/13 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

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

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.

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-200/13 Vedtak:
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.

Vedtaket er enstemmig.
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201/13: 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.

PTU-180/13 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

MAY HELEN H. ERVIK (FRP) foreslo:
”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 det allerede er to hus i dette området og ut fra det mener 
Planteknisk utvalg at det ikke trengs en reguleringsplan. Det skal ikke bygges flere hus.
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Fordelene ved å gi dispensasjon er ”klart større” enn ulempene, ettersom:
1. Eiendommen er stor nok til en ekstra garasje
2. Søker får dekket sine behov

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.”

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

PTU-201/13 Vedtak:

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 det allerede er to hus i dette området og ut fra det mener 
Planteknisk utvalg at det ikke trengs en reguleringsplan. Det skal ikke bygges flere hus.

Fordelene ved å gi dispensasjon er ”klart større” enn ulempene, ettersom:
1. Eiendommen er stor nok til en ekstra garasje
2. Søker får dekket sine behov

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.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

202/13: 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. 
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- 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.

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

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

ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo:
”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 19.06.13 om dispensasjon 
fra opparbeidelsesplikten for regulert veg som adkomst til gnr. 18 bnr. 106, og har 
funnet å kunne midlertidig dispensasjon.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene 
om opparbeidelsesplikt da det forutsettes at eiere gjennom tinglyst erklæring 
forpliktes til å opparbeide forholdsmessig del av vegen senere.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da 

 

Side 393 av 1003



17

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

Trukket før votering.

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag:
”Saken sendes tilbake til administrasjonen for innhenting av nye opplysninger.”

Votering:
Berentsens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-202/13 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen for innhenting av nye opplysninger.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

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

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-203/13 Vedtak:
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.
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Vedtaket i sak BMD 184/13 opprettholdes.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

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

Vedtaket er enstemmig.

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

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 
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.

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-204/13 Vedtak:

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 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.

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

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.

24.09.2013 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. Jan Aksel Skadberg (FRP) tok 
sete.

---- o ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-205/13 Vedtak:

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.

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

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. 

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
BJØRN CARLSEN (H) foreslo:

”Nytt punkt i rådmannens innstilling:
- Omsøkte tiltak vil bedre HMS-situasjonen i forhold til vedlikehold av bygget.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Carlsens tillegg enstemmig vedtatt.

PTU-206/13 Vedtak:
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.

Omsøkte tiltak vil bedre HMS-situasjonen i forhold til vedlikehold av bygget.

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

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for videresending til endelig 
avgjørelse hos settefylkesmann. 

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

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. 

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:

”Saken sendes tilbake til administrasjonen uten realitetsbehandling.”

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

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-207/13 Vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen uten realitetsbehandling.

Vedtaket er enstemmig.

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

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 
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.
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24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-208/13 Vedtak:

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 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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.
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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.

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-209/13 Vedtak:

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.

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.
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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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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PTU-210/13 Vedtak:

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.

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

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:

”Saken sendes tilbake til administrasjonen for innhenting av nye opplysninger.”

~ o ~
Votering:
Nygårds forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-211/13 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen for innhenting av nye opplysninger.

Vedtaket er enstemmig.
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212/13: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 24.09.2013

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

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til referatsakene.

Votering:
Det fremkom ingen forslag til vedtak.

PTU-212/13 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.09.2013
Arkiv: :GBR-114/1, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
13/991
Journalpostløpenr.:
13/25928

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
222/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013

Søknad om fradeling av parsell til oppføring av 
forskningsfjøs  - gnr. 114 bnr. 1 - Dispensasjon fra LNF-
formål i kommuneplanens arealdel - Håkon Øglend, Nese  -
2. gangs behandling
  

Sammendrag:

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

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

Plantekniks utvalg anbefalte i sak 159/13 på møte 11.06.2013 å gi dispensasjon til fradeling 
av parsell fra gnr./bnr. 114/1 i Eigersund til oppføring av forskningsfjøs for spesialisert 
kjøttproduksjon.  Dette ble vedtatt med 10 mot 1 stemme for rådmannens innstilling (SP). 

Fylkesmannen har i brev av 23.09.2013 anbefalt at kommunen sammen med søker vurderer 
alle muligheter for oppføring av omsøkte bygg uten at det skjer på fradelt tomt.   Dersom 
Eigersund kommune vurderer fradeling i saken mener Fylkesmannen at det må begrunnes 
konkret og grundig. En må få fram hva som eventuelt skiller denne saken fra andre saker om 
oppføring av driftsbygninger i landbruket. Fylkesmannen mener videre at kommunen må 
sette vilkår som langt som rå varig sikrer at virksomheten på evt. fradelt tomt blir det formålet 
det er søkt om. Bruksendring i framtiden til andre formål enn det som ligger i søknaden nå, 
bør ikke være påregnelig å få innvilget. 

Naboer er varslet om dispensasjonssøknad for deling av eiendommen gnr. 114 bnr. 1 i 
Eigersund. 
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Rogaland Fylkeskommune har ikke funnet freda kulturminner/kulturminnefelt i nærområdet. 

Omsøkt parsell vil ikke komme i konflikt med reguleringsplan for steinbrudd/fyllingsområde 
på gnr./bnr. 114/1 og 2 i Eigersund.  

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg.  

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Håkon Øglend om dispensasjon for 

deling av parsell på eiendommen gnr. 114 bnr. 1 i Eigersund og kommuneplanens 
arealdel for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne gi dispensasjon for 
fradeling av en parsell på ca. 6 dekar.

Det settes følgende vilkår for deling:

 Parsellen må deles som vist på kartblad av 29.05.2013.   

 Parsellen må nyttes til forskningsfjøs for spesialisert kjøttfeproduksjon.  Oppstart med 
bygging av et forskningsfjøs for spesialisert kjøttfeproduksjon på parsellen må skje 
innen 01.01.2015.   Bruksendring i framtiden til andre formål, er ikke påregnelig å få 
innvilget. 

 Parsellen må sikres tinglyst veirett over gnr./bnr. 114/1 i Eigersund. 

2. Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak arealformålene det 
dispenseres fra ikke blir ”vesentlig tilsidesatt” ettersom dette vil styrke jordbrukets 
interesser. Fordelene er videre ”klart større” enn ulempene ved å gi dispensasjon, da:

 Etablering av et forskningsfjøs vil styrke landbruket i regionen, ved at man 
tilegner seg spisskompetanse, og bidrar til økt sysselsetting både på gården 
og i lokalsamfunnet ellers. 

 Utfallet av saken kan få positive økonomiske konsekvenser for Eigersund med 
flere arbeidsplasser i kommunen, styrking av inntektene til flere bønder som er 
med i biffringen og bedre skatteinngangen til kommunen.  

 Eigersund, som har mye utmarksbeite og mye av jordbruksarealet som 
innmarksbeite, er et ideelt område for satsing på kjøttfe. Forskningsfjøset og 
biffiringen vil føre til økt satsing.   

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

 Bygningen vil ikke komme i konflikt med allmennyttige interesser. 
 En tillatelse til oppføring av en landbruksbygning vil etter kommunens 

vurdering ikke gi noen vesentlige endringer direkte, eller indirekte ulemper for 
omkringliggende gardsdrift. Av denne grunn vil ikke landbruket bli 
skadelidende ved en eventuell godkjenning.

 Det går ikke tapt verdifullt jordbruksareal ved bygging av forskningsfjøset. Det 
går med noe kupert beite og krattskog. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven §§ 
11-6,  19-2 og 20-1.

 

Side 405 av 1003



3

Eventuell tidligere politisk behandling:

11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak (Fellesforslag AP+H): 
”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Håkon Øglend om dispensasjon for 
deling av parsell på eiendommen gnr. 114 bnr. 1 og kommuneplanens arealdel for 
området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale dispensasjon.

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak arealformålene det 
dispenseres fra ikke blir ”vesentlig tilsidesatt” ettersom dette vil styrke jordbrukets
interesser.
Fordelene er videre ”klart større” enn ulempene ved å gi dispensasjon, da:

1. Utfallet av saken kan få økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune.
2. Oppbygging av en forsøksgård kan føre til flere arbeidsplasser i kommunen, 

styrke inntektene til flere bønder som er med i biffringen og bedre 
skatteinngangen til kommunen.  

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

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

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

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

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

Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en parsell 
på ca. 6 dekar til oppføring av forskningsfjøs fra gnr./bnr. 114/1 i Eigersund. Det 
settes som vilkår for deling at det etableres et forskningsfjøs for spesialisert 
kjøttfeproduksjon innen 5 år på gnr.114, bnr. 1 i Eigersund.”

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

PTU-159/13 Vedtak:

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

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak arealformålene det
dispenseres fra ikke blir ”vesentlig tilsidesatt” ettersom dette vil styrke jordbrukets 
interesser.
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Fordelene er videre ”klart større” enn ulempene ved å gi dispensasjon, da:

1. Utfallet av saken kan få økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune.
2. Oppbygging av en forsøksgård kan føre til flere arbeidsplasser i kommunen, 

styrke inntektene til flere bønder som er med i biffringen og bedre 
skatteinngangen til kommunen.  

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

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

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

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

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

Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en parsell 
på ca. 6 dekar til oppføring av forskningsfjøs fra gnr./bnr. 114/1 i Eigersund. Det 
settes som vilkår for deling at det etableres et forskningsfjøs for spesialisert 
kjøttfeproduksjon innen 5 år på gnr.114, bnr. 1 i Eigersund.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  

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

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

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

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

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

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
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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. 

Andre opplysninger i saken:

Følgebrev og dispensasjonssøknad fra Prima Gruppen AS og Håkon Øglend datert 
30.04.13.

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

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

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

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

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

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

Paul Terje Haarr i Grude Bygg As (Grude Bygg  har ansvar for oppføring av bygget) mener 
følgende begrunnelse bør vektlegges i forbindelse med behandlingen av dispensasjon: 
• Eiendommen er en landbrukseiendom, og bygningen skal brukes til landbruksrelatert 

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

ferdsel. 
• En tillatelse til oppføring av landbruksbygning vil etter vår vurdering ikke gi noen 

vesentlig endringer direkte, eller indirekte ulemper for omkringliggende gardsdrift. Av 
den grunn kan ikke landbruket bli skadelidende ved en eventuell godkjenning. 

• Driften vil på sikt styrke landbruket i regionen, ved at man tilegner seg 
spisskompetanse, og bidrar til økt sysselsetting både på gården og lokalsamfunnet 
ellers. 
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Håkon Øglend mener utfordringen for kjøttfeproduksjonen  i Norge er det Norske 
klassifiseringssystemet som ikke premierer de egenskaper som kjennetegner Angus, slik 
som mørhet, smak og marmorering. Dette er egenskaper som bevisst er blitt utviklet i 
arbeidet med rasen. Det kan dokumenteres at Aberdeen Angus er bedre på smak og mørhet 
målt opp mot andre raser.  

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

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

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

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

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

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

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

Melkekvoten på 243.000 liter leies ut. 

Plantekniks utvalg anbefalte i sak 159/13 på møte 11.06.2013 å gi dispensasjon til fradeling 
av parsell fra gnr./bnr. 114/1 i Eigersund til oppføring av forskningsfjøs for spesialisert 
kjøttproduksjon.  Dette ble vedtatt med 10 mot 1 stemme for rådmannens innstilling (SP). 

Fylkesmannen har i brev av 23.09.2013 anbefalt at kommunen sammen med søker vurderer 
alle muligheter for oppføring av omsøkte bygg uten at det skjer på fradelt tomt. 
Fylkesmannen presiserer at det har skjedd en innskjerping i reglene om dispensasjon med 
endringene i plan- og bygningsloven gjeldende fra 01.07.2009. Søknaden om deling er ikke 
tråd med LNF-formålet. 

Dersom Eigersund kommune vurderer fradeling i saken mener Fylkesmannen at det må 
begrunnes konkret og grundig. En må få fram hva som eventuelt skiller denne saken fra 
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andre saker om oppføring av driftsbygninger i landbruket. Fylkesmannen mener videre at 
kommunen må sette vilkår som langt som rå varig sikrer at virksomheten på evt. fradelt tomt 
blir det formålet det er søkt om. F.eks bruksendring i framtiden til andre formål enn det som 
ligger i søknaden nå, er ikke påregnelig å få innvilget. 

Fylkesmannen ser positivt på utviklingsprosjektet som kan styrke den grasbaserte 
kjøttproduksjonen  og utvikle kvaliteten i kjøttproduksjonen. Fylkesmannen mener det er 
særlig positivt at dette skjer sør i Rogaland, og i Dalane med bakgrunn i de store gras-, og 
beiteressursene som kan og bør utnyttes i denne regionen.  Fylkesmannen understreker 
likevel at bygging av produksjonsbygg for husdyrproduksjon som hovedregel skal skje på 
landbrukseiendom forankret faktisk og juridisk til gården, tilpasset bruket sin størrelse og 
ressursgrunnlag. Fylkesmannen anbefaler at bygningen oppføres på gården og ikke på 
fradelt tomt.   

Fylkesmannen frarår ikke delingssøknaden i sin uttalelse, noe de vanligvis gjør hvis de 
planlegger å påklage saken.   

Naboer er nylig varslet om dispensasjonssøknad for deling av eiendommen gnr. 114 bnr. 1. 
Naboer har tidligere blitt varslet om byggesøknaden og hadde ingen innvendinger til denne.  
Skulle det mot formodning komme innvendinger til delingen før vedtak fattes 22.10.2013 må 
saken trekkes og tas opp til behandling 19.11. 2013 

Rogaland Fylkeskommune har ikke funnet freda kulturminner/kulturminnefelt i nærområdet. 

Omsøkt parsell vil ikke komme i konflikt med reguleringsplan for steinbrudd/fyllingsområde 
på gnr./bnr. 114/1 og 2 i Eigersund.  Felles vei kan lages for både forskningsfjøset og 
steinbruddet. Når har imidlertid ikke Håkon Øglend noen planer om steinbrudd i området. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En deling vil i det foreliggende tilfellet føre til en uheldig oppdeling av landbrukseiendommen.  

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

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

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

En er enig med Fylkesmannen som mener at bygging av produksjonsbygg for 
husdyrproduksjon som hovedregel skal skje på landbrukseiendom forankret faktisk og 
juridisk til gården, tilpasset bruket sin størrelse og ressursgrunnlag. En anbefaler derfor at 
forskningsfjøset oppføres på gården og ikke på fradelt tomt.  

Da det er bestemt administrasjonen skal være lojal mot tidligere vedtak i Planteknisk utvalg, 
innstiller en positivt for deling i saken. 
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Naturmangfoldloven, vurdering etter § 7
Naturmangfoldloven fastsetter at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og ved forvaltning av fast eiendom. 
Vurderingene skal fremgå av beslutningen.

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

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

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

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

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

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

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

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

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

~ o ~

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

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak arealformålene LNF-L og LNF-
formål det dispenseres fra blir ”vesentlig tilsidesatt” og at fordelene ikke er ”klart større” enn 
ulempene ved å gi dispensasjon. Det er lagt særlig og avgjørende vekt på at arealformålene i 
kommuneplanen er helt konkrete og nøye vurdert gjennom demokratiske prosesser. I tillegg 
er det lagt særlig vekt på at kommuneplanen er relativt ny og de forventninger om 
dispensasjon andre i tilsvarende situasjon kan få i områder avsatt som LNF-L og LNF-
områder i kommuneplanens arealdel. 

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
302588 Uttalelse til dispensasjon ved oppføring av forskningsfjøs gnr. 114 bnr. 1
301982 forskningsfjøs.pdf
294672 130000134747.DOC
285400 Kart

285350
Søknad om fradeling av parsell til oppføring av forskningsfjøs  - gnr. 114 bnr. 1 -
Dispensasjon fra LNF-L-formål i kommuneplanens arealdel - Prima gruppen As og 
Håkon Øglend, Nese

283468 Søknad om fradeling av parsell av gnr. 114 bnr. 11
285382 Dispensasjonssøknad.pdf
285384 Situasjonskart.pdf
285383 Foto.pdf
285379 Utsnitt kommuneplankart.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 30.04.2013
Håkon Øglend; 
Prima Gruppen AS

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

3 X 29.05.2013 Kart

4 U 13.06.2013
Håkon Øglend; 
Prima Gruppen AS

Særutskrift: Søknad om fradeling av parsell til 
oppføring av forskningsfjøs  - gnr. 114 bnr. 1 -
Dispensasjon fra LNF-L-formål i 
kommuneplanens arealdel - Prima gruppen As 
og Håkon Øglend, Nese

5 U 13.06.2013

Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Rogaland 
Fylkeskommune

Særutskrift: Søknad om fradeling av parsell til 
oppføring av forskningsfjøs  - gnr. 114 bnr. 1 -
Dispensasjon fra LNF-L-formål i 
kommuneplanens arealdel - Prima gruppen As 
og Håkon Øglend, Nese

6 I 09.07.2013
Rogaland 
fylkeskommune

Eigersund kommune - gnr. 114 bnr. 1 -
dispensasjon - oppføring av forskningsfjøs

10 I 23.09.2013 Fylkesmannen i Uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
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Rogaland kommuneplanen for fradeling av tomt 
forskningsfjøs på gnr. 114 bnr. 1

7 I 25.09.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttale - søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for fradeling av tomt 
forskningsfjøs på gnr. 114 bnr. 1

8 I 26.09.2013
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til dispensasjon ved oppføring av 
forskningsfjøs gnr. 114 bnr. 1

Parter i saken:
            

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

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 26.09.2013

Deres ref.: Saksbehandler: Krister Scheie Eilertsen Saksnr. 13/12227-3
Direkte innvalg: 51 51 66 96 Løpenr. 57285/13

Arkivnr. 141 &18

EIGERSUND KOMMUNE - GNR. 114, BNR. 1 - DISPENSASJON - OPPFØRING AV 
FORSKNINGSFJØS - UTTALELSE SEKSJON FOR KULTURARV

Rogaland fylkeskommune viser til tidligere korrespondanse i saken samt befaring i det 
aktuelle området foretatt 26.09.13.

Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, har vurdert tiltaket som sektormyndighet 
innenfor kulturminnevern.

Potensialet for funn av automatisk freda kulturminner under dagens markoverflate anses, 
ut i fra observasjoner på befaring 26.09.13 som lite. Rogaland fylkeskommune, seksjon for 
kulturarv, har derfor ingen merknader til at tiltaket gjennomføres.

Vi vil derimot oppfordre til at tiltaket gjennomføres på en slik måte at det i best mulig grad 
tar hensyn til kulturlandskapet som utgjør området. Ved at man for eksempel tilpasser nye 
høydekoter til omgivende kulturlandskap, og inkorporerer eksisterende eldre steingarder 
og veifar i planene fremover.

Vi vil også minne om at eventuelle funn ved gjennomføringen av tiltaket straks varsles 
Rogaland fylkeskommune, og alt arbeid stanses inntil vedkommende myndighet har 
vurdert funnet, jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd.

Med hilsen
 Seksjon for kulturarv

Jan G. Auestad
fylkeskonservator

Krister Scheie Eilertsen
rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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Uttale - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av tomt 

forskningsfjøs på gnr/bnr 114/1 
 

Vi viser til oversending av sak, mottatt av oss 19.06.2013. 

 

Saken gjelder fradeling av 6 dekar tomt for oppføring av forskningsfjøs på gnr 114, bnr 1, på Nese i 

Eigersund kommune. Selve bygget inkludert planert uteareal er planlagt til ca 5,1 dekar (5100 m2). 

Omsøkte tomteareal er 4,2 dekar innmarksbeite og 1,8 dekar skog. 

 

Formålet med tiltaket er i følge søker å utvikle førsteklasses kjøttprodukter basert på kjøttrasen 

Aberdeen Angus. Forskning på optimal fôring i kjøttfeproduksjonen er en viktig del av prosjektet. 

En del av bygget skal nyttes til forskning og en annen del til ordinær kjøttfeproduksjon. 

 

Fradeling av fritt omsettelig tomt til planlagte formål blir følgelig ikke en del av en 

landbrukseiendom, verken faktisk eller juridisk. Søknad om deling er derfor ikke i tråd med LNF- 

formålet (landbruks-, natur- og friluftsformål). Saken må derfor behandles som en dispensasjon, jf. 

§ 19-2 i plan- og bygningsloven. 

 

Det har skjedd en innskjerping i reglene om dispensasjon med endringene i plan- og bygningsloven, 

gjeldende fra 01.07.09. Det er ikke nok at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved i 

gi dispensasjon, etter en samlet vurdering, være klart større enn ulempene, jf. § 19-2 i plan- og 

bygningsloven. 

 

21.08.13 ble det gjennomført befaring i saken. Fra Fylkesmannen møtte landbruksdirektør Hadle 

Nevøy og seniorrådgiver Dagfinn Hatløy. Fra kommunen møtte jordbrukssjef Steinar Nordvoll. 

Eier av Prima Gruppen AS Anbjørn Øglend og søker Håkon Øglend møtte og fikk gjøre rede for 

søknaden og prosjektet. 

 

Fylkesmannen ser positivt på utviklingsprosjekt som kan styrke den grasbaserte kjøttproduksjonen 

og utvikle kvaliteten i kjøttfeproduksjonen. Det er særlig positivt at dette skjer sør i Rogaland, og i 

Dalane med bakgrunn i de store gras-, og beiteressursene som kan og bør utnyttes i denne regionen. 
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Vi vil understreke at bygging av produksjonsbygg for husdyrproduksjon som hovedregel skal skje 

på landbrukseiendom forankret faktisk og juridisk til garden, og tilpasset bruket sin størrelse og 

ressursgrunnlag. 

 

Fylkesmannen anbefaler at kommunen i lag med søker vurderer alle muligheter for oppføring av 

omsøkte bygg, uten at dette skjer på fradelt tomt. 

 

Dersom Eigersund kommune vurderer fradeling i saken må dette begrunnes konkret og grundig. 

Det er særlig viktig å få fram hva som eventuelt skiller denne saken fra andre saker om oppføring 

av driftsbygninger i landbruket. Kommunen må videre sette vilkår som så langt som rå varig sikrer 

at virksomheten på eventuelt fradelt tomt blir det formålet det er søkt om. F.eks vilkår om at en 

eventuell bruksendring i framtiden, til andre formål enn det som ligger i søknaden nå, ikke er 

påregnelig å få innvilget.  

 

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at vi som uttalelsesinstans skal ha kommunens vedtak tilsendt 

straks det er fattet. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

landbruksdirektør                              Dagfinn Hatløy 

Hadle Nevøy                              seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 

 

 
Saksbehandler: Dagfinn Hatløy 

Saksbehandler telefon: 51 56 89 79 

E-post: fmrodha@fylkesmannen.no 

 

 

 

 

Kopi til: 

Rogaland fylkeskommune, Regionalutviklingsavdelingen Sentrum Postboks 130 4001 Stavanger 

Prima Gruppen AS Næringsveien 27 4365 NÆRBØ 

Håkon Øglend Lomelandsveien 18 4376 HELLELAND 
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FYLKESRÅDMANNEN
 Regionalutviklingsavdelingen

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

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

Eigersund kommune
Landbrukskontoret
Postboks 580
4379 EGERSUND 08.07.2013

Deres ref.: 13/17159 Saksbehandler: Krister Scheie Eilertsen Saksnr. 13/12227-2
Direkte innvalg: 51 51 66 96 Løpenr. 44287/13

Arkivnr. 141 &18

EIGERSUND KOMMUNE - GNR. 114, BNR. 1 - DISPENSASJON - OPPFØRING AV 
FORSKNINGSFJØS - SØKNAD OM FRADELING AV PARSELL - MIDLERTIDIG 
UTTALELSE - SEKSJON FOR KULTURARV

Rogaland fylkeskommune viser til Deres brev mottatt her 13.06.13.

Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, har vurdert varslet om oppstart av 
regulering i det aktuelle området som sektormyndighet innenfor kulturminnevern, med 
henblikk på forholdet til automatisk fredede kulturminner.

Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt i 
nærområdet, finner vi det nødvendig å befare planområdet før vi kan gi endelig uttale til 
planen. Dette for å avgjøre om det er potensial for ikke-registrerte automatisk freda 
kulturminner, primært i form av bosetnings-/aktivitetsspor under dagens markoverflate, og 
som kan komme i konflikt med planforslaget. Vi kan likevel ikke kreve befaring utført før 
det ferdige planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. All erfaring tilsier imidlertid at 
tiltakshaver har nytte av å få utført befaring på et tidlig tidspunkt i planprosessen. 

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

Hvis tiltakshaver finner det hensiktsmessig ber vi også om å få tilsendt tilleggsopplysninger 
i form av dyrkingsplaner etter 1970, samt evt. trase for eksisterende vannledning, kabler 
og lignende, innenfor planområdet da slike inngrep i planområdet kan redusere potensialet 
for bevarte automatisk freda kulturminner.

Vi vil kunne gi endelig uttale til planen når resultatet av befaringen, og om nødvendig 
ytterligere registreringer, foreligger og forholdet til evt. automatisk freda kulturminner er 
avklart. 
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Med hilsen
 Seksjon for kulturarv

Kate I. Jellestad Syvertsen
Seksjonssjef

Krister Scheie Eilertsen
rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.05.2013
Arkiv: :GBR-114/11, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
13/991
Journalpostløpenr.:
13/15519

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

Teknisk avdeling
Steinar Nordvoll
Asbjørn Herredsvela

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
159/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

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

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

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

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

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

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

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak arealformålene LNF-L og 
LNF-formål det dispenseres fra blir ”vesentlig tilsidesatt” og at fordelene ikke er ”klart 
større” enn ulempene ved å gi dispensasjon. Det er lagt særlig og avgjørende vekt på at 
arealformålene i kommuneplanen er helt konkrete og nøye vurdert gjennom 
demokratiske prosesser. I tillegg er det lagt særlig vekt på at kommuneplanen er relativt 
ny og de forventninger om dispensasjon andre i tilsvarende situasjon kan få i områder 
avsatt som LNF-L og LNF-områder i kommuneplanens arealdel. 

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

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

11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak (Fellesforslag AP+H): 
”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Håkon Øglend om dispensasjon for 
deling av parsell på eiendommen gnr. 114 bnr. 1 og kommuneplanens arealdel for 
området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale dispensasjon.

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak arealformålene det 
dispenseres fra ikke blir ”vesentlig tilsidesatt” ettersom dette vil styrke jordbrukets 
interesser.
Fordelene er videre ”klart større” enn ulempene ved å gi dispensasjon, da:

1. Utfallet av saken kan få økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune.
2. Oppbygging av en forsøksgård kan føre til flere arbeidsplasser i kommunen, 

styrke inntektene til flere bønder som er med i biffringen og bedre 
skatteinngangen til kommunen.  

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

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

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

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

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

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

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

PTU-159/13 Vedtak:

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

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak arealformålene det 
dispenseres fra ikke blir ”vesentlig tilsidesatt” ettersom dette vil styrke jordbrukets 
interesser.
Fordelene er videre ”klart større” enn ulempene ved å gi dispensasjon, da:

1. Utfallet av saken kan få økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune.
2. Oppbygging av en forsøksgård kan føre til flere arbeidsplasser i kommunen, styrke 

inntektene til flere bønder som er med i biffringen og bedre skatteinngangen til 
kommunen.  

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

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

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

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

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

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

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:

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

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

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

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

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

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler. 

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

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

Andre opplysninger i saken:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Melkekvoten på 243.000 liter leies ut. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Saksbehandlers vurderinger etter jordloven:
I jordlovens § 12 står det følgende: 

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

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

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

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

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

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

Planene kan karakteriseres som en samfunnsinteresse for Dalane og Rogaland.  
Etableringen av forskningsfjøset kan skape flere arbeidsplasser og styrke økonomien på 
mange gårdbruk i Dalane. Spørsmålet er om samfunnsinteressen er stor nok til å veie opp 
for svekking av driftsgrunnlag med delingen og tilrettelegge for en urasjonell enhet. 

 

Side 431 av 1003



10

Delingen kan også føre til en uheldig presedensvirkning for lignende saker, der grunneiere 
f.eks ønsker fradelt driftsbygninger for gris og fjørfe. En finner at samfunnsinteressene ikke 
er store nok. Forskningsfjøset bør oppføres på driftsenheten gnr. 114, bnr.  1 og gnr. 112 og 
bnr. 5 i Eigersund, og ikke på en fradelt parsell.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

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

~ o ~

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

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

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

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

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

~ o ~

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

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 30.04.2013
Håkon Øglend; 
Prima Gruppen AS

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

3 X 29.05.2013 WorkCentre 7428 Kart

Parter i saken:
            

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

 

Side 434 av 1003



 

Side 435 av 1003



 

Side 436 av 1003



 

Side 437 av 1003



 

Side 438 av 1003



 

Side 439 av 1003



 

Side 440 av 1003



 

Side 441 av 1003



 

Side 442 av 1003



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.09.2013
Arkiv: :GBR-39/5, FA-
V62, TI-&18
Arkivsaksnr.:
13/1858
Journalpostløpenr.:
13/25573

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
223/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013

Søknad om konsesjon til erverv av gnr. 39 bnr. 5 - Inger 
Helene Skogen Årstad og Kristian Årstad Skogen

Sammendrag:
Inger Helene Skogen Årstad og Kristian Årstad Skogen søker om konsesjon til overtakelse 
av landbrukseiendommen gnr./bnr. 39/5 i Eigersund kommune for kr. 1.900.000. Selger er 
Thora Therese Veshovdas dødsbø v/ Jane Therese Monsen og Inger Torhild V. Samuelsen.

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Inger Helene Skogen 
Årstad og Kristian Årstad Skogen konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 39/5 i Eigersund kommune til 
en avtalt pris av kroner kr. 1.900.000.

Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven: 

Inger Helene Skogen Årstad og Kristian Årstad Skogen må drive eiendommen gnr./bnr. 39/5 
i Eigersund på en landbruksmessig forsvarlig måte innen ett år. Det er evigvarende driveplikt 
på eiendommen. Driveplikten kan oppfylles ved bortleie av jordbruksarealet på gården i 10 år 
til et annet bruk. Leieavtalen må være skriftlig.  

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Inger Helene Skogen Årstad og Kristian Årstad Skogen søker om konsesjon til overtakelse 
av landbrukseiendommen gnr./bnr. 39/5 i Eigersund kommune for kr. 1.900.000. Selger er 
Thora Therese Veshovdas dødsbø v/ Jane Therese Monsen og Inger Torhild V. Samuelsen.

Formålet med ervervet er å bygge en ny bolig på bruket, bosette seg og leie bort/forpakte 
bort jordbruksareal/driftsbygning. De ønsker å få drenert jorda, dyrke mer jord og sette i 
stand gjerder. Skogen skal tynnes og det skal tas ut ved.  På sikt vil det føres opp en stall for 
hester og lages en ridebane.  Eiendommen har de siste årene vært forpaktet av Bernt Koldal.
Han har hatt ca. 50 vinterfôra sau på gården. 

Konsesjonseiendommen  gnr./bnr. 39/5 har ca. 1,1 dekar med fulldyrket jord, 18,4 dekar med 
overflatedyrket jord, ca. 60,9 dekar innmarksbeite, ca. 121,3 dekar med skog og ca. 31,8 
dekar med annet areal.

 

Side 443 av 1003



2

Våningshuset på gnr./bnr. 39/5 er i dårlig stand og ikke beboelig. Driftsbygningen er også av 
eldre dato og bør restaureres.  

Inger Helene Skogen Årstad og Kristian Årstad Skogen bor i dag i enebolig i Fregattveien 5 i 
Egersund. 

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. Eiendommen har vært lagt ut for salg på det 
åpne markedet.   

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 bosette seg på bruket, leie bort jordbruksareal og driftsbygning 
og på sikt drive selv med hest.      

Konsesjonssøkerne er skikket til å drive eiendommen.  Inger Helene Årstad Skogen er 
veterinær i Dalane dyreklinikk, og begge har praktisk erfaring med husdyrhold. 

Det skal ikke foretas en prisvurdering av eiendommen gnr./bnr. 39/5,  da det er mindre enn 
25 dekar fulldyrket jord og mindre enn 500 dekar med produktiv skog.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken. 

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken medfører ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 
kommune.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg  avslår etter konsesjonsloven av 28. november 2003 søknad fra Inger 
Helene Skogen Årstad og Kristian Årstad Skogen om konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 39/5  i 
Eigersund til en avtalt pris av kroner 1.900.000.  Dette med følgende begrunnelse: 
**************  

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
301036 Søknad om konsesjon til erverv gnr. 39 bnr. 5
301037 Søknad om kosesjon på erverv av fast eiendom
301038 Eventuelle opplysninger
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301039 Søknad om konsesjon
301040 Kjøpekontrakt
301041 Skifteattest
301042 Fullmakter
301043 Vedlegg
301044 Scannet dokument
302834 Gårdskart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 02.09.2013
Inger Helene og Kristian 
Årstad Skogen

Søknad om konsesjon til erverv gnr. 39 bnr. 5

2 I 06.09.2013
Inger Helene og Kristian 
Årstad Skogen

Søknad om konsesjon til erverv gnr. 39 bnr. 5

4 X 01.10.2013 Gårdskart

Parter i saken:
            

Eiendomsmegler 1 v/ 
Egil Reed

Boks 190 4379 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.09.2013
Arkiv: :GBR-13/2445, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
12/1439
Journalpostløpenr.:
13/25860

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
224/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013

Søknad om dispensasjon fra byggegrense - Terrasse og 
bod - gnr. 13 bnr. 2445 - Marit Øglend, Årstadfjellveien 13
  

Sammendrag:
Byggesakssjefen ga den 05.12.12 som sak BMD 524/13 rammetillatelse og dispensasjon til 
oppføring av bolig og garasje på eiendommen gnr. 13 bnr. 2445. Tiltaket forutsatte 
dispensasjon fra tillatt antall etasjer i gjeldende reguleringsplan.
Igangsettingstillatelse ble gitt 28.01.13.
På opprinnelig godkjent situasjonskart var ikke terrasse mot nord og underjordisk bod mot 
øst påført. Disse bydningsdelene er henholdsvis plassert i strid med plan- og bygningslovens 
§ 29-4 om minst 4 meter avstand til eiendomsgrense og regulert byggegrense mot 
Årstadfjellveien mot øst.
Det søkes i skriv mottatt her 03.09.13 om dispensasjon for plasseringen av disse 
bygningsdelene.
Det foreligger merknader i skriv mottatt her 23.04.13 fra advokat Ramsland på vegne av 
nabo Asbjørn Karlsen.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan avslå søknaden eller anbefale dispensasjon. Dersom dispensasjon 
anbefales blir søknaden oversendt til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland 
fylkeskommune for uttale.

Rådmannens forslag til vedtak 30.09.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad av 03.09.13 om dispensasjon fra byggegrense 
mot veg for oppføring av bod og plan- og bygningslovens § 29-4 om minst 4 meter avstand til 
nabogrense for oppføring av terrasse på eiendommen gnr. 13 bnr. 2445, og har funnet at 
søknaden kan anbefales.

Etter en konkret helhetsvurdering er det funnet at hensynet til byggegrense mot 
Årstadfjellveien og plan- og bygningslovens § 29-4 om minst 4 meter avstand til 
eiendomsgrense ikke blir vesentlig tilsidesatt.
Boden mot Årstadfjellveien er i hovedsak plassert under jorden og ivaretar dermed hensynet 
om å holde vegen åpen og bebyggelsen tilbaketrukket fra vegen.
Terrasse mot nord plasseres med så stor avstand til veg at den ikke får betydning for 
trafikkavviklingen samtidig som høydeforskjellen mot bebyggelse på andre siden av vegen
sikrer tilstrekkelig luft/rom mellom eiendommene.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da boden kan plasseres under 
gårdsrommet og demper bebyggelsens samlede visuelle inntrykk. Gårdsrommet plasseres 
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på omtrent samme høyde som opprinnelig terreng og dispensasjonen medfører dermed i 
liten grad at Årstadfjellveien blir mer innebygget enn før utbygging.

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.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Dispensasjon for byggegrenser er ikke behandlet tidligere.

Byggetillatelsen for boligen ble påklaget. Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak 27.08.13 
som sak PTU-176/13:
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.

Avvisningsvedtaket er påklaget og legges frem for Planteknisk utvalg i egen sak.

Andre opplysninger / fakta i saken:
For området gjelder reguleringsplan for Sandbakken, vedtatt av kommunestyret 19.11.65.
Omsøkt areal er i planen regulert til byggeområde – boliger (våningshus).

Adgangen til å gi dispensasjon fremgår av plan- og bygningslovens § 19-2:
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

       Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 

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

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

       Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker. 

Ansvarlig søker anfører i dispensasjonssøknaden av 03.09.13:
På bakgrunn av tilsynsrapport fra Eigersund kommune, søkes det dispensasjon fra byggegrenser 
vedrørende bod og inngangssone ved utleieleilighet underetasje (under bakkenivå) mot sør-øst og 
terrasse på terreng for denne leiligheten mot nord-vest.

Det søkes dispensasjon fra regulering for byggelinje satt til 5 meter for disse bygningsdelene som ikke 
er en del av boligen.

Til utleieenhet kreves uteoppholdsplass på 20 m². Dels er denne uteoppholdsplassen integrert i 
terrasse som går inn i huskroppen som en utvendig nisje. Resterende areal ble i utgangspunktet 
”teoretisk” tegnet som en utvidelse av denne nisjen i samsvar med påbudt uteareal 20 m². Ved 
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etablering av uteområde for utleieenheten vil vi forsøke å bruke eksisterende terreng som er naturlig 
utenfor nisje i boligkroppen som uteplass, tilsvarende 20 m².
Derfor er det lite sannsynlig at denne terrassen noen gang blir bygget slik den er tegnet, men heller 
tilpasset i nivåer på eksisterende terreng tilsvarende 20 m².
Arealet er nå også inntegnet på revidert situasjonsplan og det søkes dispensasjon for denne 
terrassen, etter kommentar i tilsynsrapport.

Det er tegnet utvendig adkomst trapp fra gårdsrom og ned til inngang utleieenhet på original omsøkt 
situasjonsplan.
Det er fra byggesøknaden ikke vist bod under biloppstillingsplass og areal ved inngangsparti 
utleieenhet i underetasje, da disse ligger under bakkeplan.
Imidlertid er dette vist på plantegning underetasje.
Boden under biloppstillingsplass og areal utenfor inngang utleieenhet er nærmere tomtegrense enn 
regulert bygg, 5 meter. Målene er hhv. 1,0 og 2,5 meter. (Målsatt på ny situasjonsplan).
Da disse bygningsvolumene er under bakkeplan, søkes det etter krav i tilsynsrapport om dispensasjon 
for dette forholdet. Terreng mot Årstadfjellveien vil også i stor grad repareres tilbake til ”naturtomt”.
Synlig betongmur som skjermer areal ved inngangsparti i underetasje vil få påmontert vertikale 
trespiler som arkitektonisk er i samsvar med vertikale trelameller som skjerme for stort trappevindu på 
samme etasje.

Vi har ingen intensjon om å bygge grovere i terrenget enn indikert på fasader og persepktiver som har 
fulgt søknaden. Derfor har vi planlagt at sår i terreng mest mulig skal tilbakeføres med stein, 
vegetasjon og terrengtilpasning slik det var opprinnelig på tomten.
Flere nabobygg har både høyere og lengre gjerder / skjermer ut mot veien enn tilfellet vil være for 
Årstadfjellveien 13, når dette bygget og eiendommen er ferdigstilt.

Det foreligger nabomerknader fra Asbjørn Karlsen, eier av eiendommen gnr. 13 bnr. 529, 
Årstadfjellveien 6. Advokat Ramsland anfører på vegne av ham i skriv datert 24.04.13, men 
mottatt her 24.09.13:
Det fremstår for min klient som uklart hva det nå søkes dispensasjon for. Min klient har allerede påtalt 
at betongkolossen som formentlig utgjør biloppstillingsplass og dekke over omsøkte bod, er oppført 
helt ut i vegkanten til Årstadfjellveien. Denne betongdelen raker høyere over terrenget enn det som er 
signalisert i vedleggene til den opprinnelige søknaden. Betongdelen framstår som svært dominerende 
og stygg. Dertil kommer at hele bygningen blir vesentlig mye høyere enn det som er vist i 
visualiseringen og opplyst i vedleggene til den opprinnelige søknaden. Det er denne feilaktige 
framstillingen som ble lagt til grunn av byggesakssjefen ved den første innvilgelse av dispensasjon.

At det nå søkes om ny dispensasjon, bekrefter en svært uryddig søknadsprosess og saksbehandling.

Det kan ikke ses at foreliggende søknad anfører noen begrunnelse som oppfyller de betingelsene som 
er satt for å innvilge dispensasjon, jfr. pbl. § 19-2.

Anførslene i søknadene er for øvrig usammenhengende og umulig å forholde seg til. Det anføres at 
det som søkes om, sannsynligvis ikke vil bli realisert, og det vises til at andre bygg i området har 
”høyere og lenger gjerder”.

Faktum er at ingen bygg i området er tilnærmelsesvis så dominerende og til så stor sjenanse for 
naboene som det omsøkte. Karlsen og flere naboer har fått sin utsikt totalt ødelagt av et bygg som er 
fremmed og overdimensjonert i forhold til eksisterende bebyggelse.

Min klient er også forvirret i forhold til tidligere henvendelser til Eigersund kommune. Karlsen begjærte 
kontrollmåling av den oppførte grunnmuren som ligger helt ut mot veien. Det ble da opplyst fra 
kommunen at det bare forelå mindre avvik. Nå synes tiltakshaver å ha blitt pålagt å søke om ny 
dispensasjon. Karlsen får ikke disse opplysningene til å falle sammen. Det framstår som uklart hvilke 
forhold det er den nye dispensasjon skal gjelde.

Den dispensasjonen som i utgangspunktet er innvilget, bygger etter min klients oppfatning på feilaktig 
faktum. At det nå kommer ny dispensasjonssøknad, forsterket inntrykket av en uordentlig 
saksbehandling.

Til dette kommenterer søker i skriv av 26.09.13:
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”Betongkolossen” som det henvises til, utgjør påkrevet biloppstillingsplass på tomten. Det er godkjent i 
rammesøknad en bod i underkant av terreng. Denne boden er det i etterkant avklart må søkes 
dispensasjon for pga. byggelinje for tomten.
Likevel, biloppstillingsplassen har en høyde som ikke kan være lavere enn den er lagt på pga. 
manøvreringsmulighet og av/påkjørsel til tomten.
Da var det naturlig at det også ble søkt om utvendig bod, som også er påkrevet for utleieenhet, i 
underkant av denne biloppstillingsplassen.
Jeg gjentar at terrenget på den meteren av betong som nå er synlig som bod/ fundament for denne 
biloppstillingsplassen skal forblendes med terreng og trespiler.

Jeg gjentar også at både bolig og gårdsrom ikke er vesentlig høyere enn vist på tegninger og 
visualiseringer. Høydene er fulgt til punkt og prikke, og høyde avkjørsel til eiendommen fra 
Årstadfjellveien er også et vesentlig poeng her.
Avstand til vei for biloppstillingsplassen er i henhold til tillatte retningslinjer.

Til sammenligning har nabo Asbjørn Karlsen både brede avkjørsel til sin biloppstillingsplass/ carport 
og høyere gjerder langs sin eiendom enn det som er tilfellet når dette prosjektet er ferdigbygget.

Imøtegår igjen påstanden om feilaktig fremstilling på tegninger versus virkelig terreng for prosjektet.

Under bygging vil alt arbeid utføres etter gjeldende forskrifter og sikkerhetsrutiner av faglig dyktige 
entreprenører, til minst mulig ulempe for omkringliggende naboer.
Vi har en god kommunikasjon med alle andre naboer til byggeprosjektet.

Dersom det ikke gis dispensasjon må boden fjernes/terrenget fylles igjen. Siden 
eiendommen er under bygging i dag, vil det være unaturlig å gi pålegg om retting/fjerning på 
det nåværende tidspunktet. Rådmannen kan følge opp dette arbeidet som en egen sak.

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.

Tomtens beskaffenhet gjør det svært vanskelig å bygge et funksjonelt bygg innenfor 
reguleringsplanens rammer. I tillegg til at tomten i realiteten var en stor knaus som gjenstod i 
et nedplanert område, er den forholdsvis lite funksjonell med hensyn til utforming. Det er 
derfor ikke overraskende at utbyggingen har medført konflikt med reguleringsplanens og 
plan- og bygningslovens byggegrense samt én nabo.

Terrasse:
Terrasse mot nord kommer ca. 2 meter mot eiendomsgrense og overholder dermed ikke 
minsteavstanden på 4 meter, jamfør plan- og bygningslovens § 29-4. Plasseringen kommer 
ikke i konflikt med omkringliggende bebyggelse på grunn av betydelige høydeforskjeller. 
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Heller ikke trafikkavviklingen langs vegen vil bli berørt. Det er tilstrekkelig avstand mellom 
terrassen og vegen i tillegg til at terrassen blir liggende høyere enn vegen.

For å få forsvarlige uteoppholdsarealer til utleiedelen i boligen er det etter Rådmannens syn 
hensiktsmessig at den bratte skråningen bearbeides og bebygges slik at området nord for 
boligen kan brukes. Terrassen medfører mer sol og gode kvaliteter i form av utsikt. 
Fordelene synes derfor klart større enn ulempene med dispensasjonen.

Søker opplyser at det ikke er gitt og heller ikke ønskelig at omsøkt terrasse mot nord blir 
bygget. Det er derimot ønskelig å avpasse utearealet til terrenget. Det skal i den forbindelse 
påpekes at plattinger som ikke ligger over 0,5 meter over terreng ikke er søknadspliktige. 
Slike plattinger kan også plasseres i strid med byggegrenser og ellers nærmere 
eiendomsgrense enn 4 meter.

Bod:
Reguleringsplanen viser 5 meter byggelinje mot Årstadfjellveien og bebyggelse innenfor 
dette feltet vil dermed forutsette dispensasjon fra planen.

Det ble i utgangspunktet ikke funnet nødvendig å kreve dispensasjon her da boden ble 
ansett som underjordisk. I forbindelse med avholdt tilsyn kom kommunen derimot til at boden 
forutsatte dispensasjon da deler er synlig.

Naboen anfører at bygningsdelene mot øst rager ”mye høyere over terrenget enn det som er 
signalisert i vedleggene til den opprinnelige søknaden”. Videre anføres det at ”betongdelen 
framstår som svært dominerende og stygg. Dertil kommer at hele bygningen blir vesentlig 
mye høyere enn det som er vist i visualiseringen”.
Det er viktig å skille mellom omsøkt dispensasjon og allerede tillatt bygning. Bygningens 
høyde, form og uttrykk er kun i liten grad av betydning i nærværende søknad om 
dispensasjon. Det kan derfor ikke legges vekt på for eksempel naboens utsiktstap.

Plasseringen av bygningen er stukket ut og kontrollert av ansvarlig foretak, Bertelsen & 
Garpestad AS. I tillegg har Karlsen hyret inn Eigersund kommune v/ Oppmålingskontoret for 
en uavhengig kontrollmåling. Begge målingene viser at bygget er plassert som tillatt og 
kommer altså ikke ”mye høyere over terrenget” enn forespeilet i søknaden. Naboens 
anførsler medfører ikke riktighet og kan ikke tillegges vekt i dispensasjonsvurderingen.

Knausen som tomten bestod av før den ble bebygd raget over kote +48,0, ifølge kommunens 
kartdata. Gårdsrom og dermed overkant bod mot Årstadfjellveien er omsøkt på kote +47,5. 
Det vil si at det vil bli små endringer hva gjelder bebyggelse mot Årstadfjellveien. Det er kun 
det forhold at arealet under gårdsrommet benyttes til bod fremfor å bli fylt igjen som utløser 
kravet til dispensasjon. Gårdsrommet i seg selv kan bli værende slik det er vist på tegninger.
Rådmannen kan derfor vanskelig se at hensynet til regulert byggegrense blir overskredet 
nevneverdig. 

Hva gjelder den estetiske utformingen på de deler som kommer nærmere Årstadfjellveien 
enn 5 meter, kan Rådmannen vanskelig se at denne bygningsdelen i seg selv kan 
karakteriseres som ”svært dominerende og stygg”. Langs hele Årstadfjellveien er det brukt 
forstøtningsmurer mot veien i forskjellig utforming og høyde. I dette tilfellet vil den endelige 
bygningen tvert imot fremstå som forseggjort og gjennomført med nedtoning av betongen 
med hjelp av terreng og trespiler. 

Plasseringen av boden som omsøkt vil etter Rådmannens syn være med å dempe 
bebyggelsens samlede visuelle inntrykk for omkringliggende eiendommer.
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I området for øvrig er det flere eiendommer som er bebygd nærmere enn 5 meter, blant 
annet Årstadfjellveien 4, 6 og 17. Området er svært bratt og for å få en god utnyttelse, både 
med hensyn til trafikkavvikling og funksjonalitet, har det vært kommunens praksis å tillate 
bebyggelse nærmere Årstadfjellveien enn 5 meter. Dispensasjonen vil derfor ikke bryte 
nevneverdig med omkringliggende bebyggelsesmønster. 

Fordelene med dispensasjonen må etter dette anses å være klart større enn ulempene.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon som omsøkt.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Naturmangfoldloven:
Det er ikke gjort artsfunn i området som skulle tilsi at det biologiske mangfoldet blir svekket 
av dispensasjonen.
Etter en konkret helhetsvurdering etter naturmangfoldslovens §§ 8 – 12 har Eigersund
kommune funnet at tiltaket ikke berører naturmangfoldet, jamfør naturmangfoldslovens § 7.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 03.09.13 om dispensasjon fra 
byggegrense mot veg og plan- og bygningslovens § 29-4 om minst 4 meter avstand til 
nabogrense, men har funnet at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak 
disse byggegrensene.
Bebyggelsen skal ifølge reguleringsplanen være åpen og tilbaketrukket fra veg. Omsøkt tiltak 
venders seg i for stor grad mot vegen og en oppnår ikke nok luft mellom bebyggelsen.

Dispensasjon kan derfor ikke gis.

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
302475 Skjema.pdf
302111 img-926072909-0001.pdf
298990 Dispensasjonssøknad gnr. 13 bnr. 2445  - Årstadfjellveien 13
298995 A10-1 Situasjonsplan.PDF
295158 Oversiktskart
295156 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser
257503 Godkjente tegninger
257502 Godkjent situasjonskart

256699
Rammetillatelse/dispensasjon - bolig og garasje gnr. 13 bnr. 2445 - Marit Øglend, 
Årstadfjellveien 13
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243257 Fasadetegning
243255 Fasadetegning

302480
Dispensasjonssøknad for terrasse på bakkeplan i utleie-enhet og bod under dekke -
parkering i gårdsrom mot sør-øst

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 05.07.2012
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Søknad om rammetillatelse, oppføring av 
enebolig med garasje gnr. 13, bnr. 2445 - Marit 
Øglend, Årstadfjellveien 13

2 I 23.07.2012 Ove Dybing Vedr. nybygg Årstadfjellveien nr: 13

3 I 03.09.2012
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Rammesøknad - Årstadfjellveien 13 gnr. 13 bnr. 
2445 - reviderte tegninger

4 U 25.10.2012
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Foreløpig svar - Bolig og garasje gnr. 13 bnr. 
2445 - Marit Øglend, Årstadfjellveien 13

5 I 26.10.2012
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Søknad om dispensasjon samt gjenpart av 
nabovarsel  -  Årstadfjellveien 13

6 I 05.11.2012 Asbjørn Karlsen
Merknader til nabovarsel gnr. 13 bnr. 2445, 
Årstadfjellveien 13

7 I 19.11.2012 Jonny Johansen Foreløpig svar - Årstadfjellveien 13

8 I 28.11.2012 Jonny Johansen
Vedr. behandling av rammesøknaden i 
Årstadfjellveien 13

10 I 04.12.2012
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Vedrørende nabomerknad fra Asbjørn Karlsen -
gnr. 13 bnr. 2445 - Marit Øglend, Årstadfjellveien 
13

11 I 04.12.2012
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Foreløpig svar - Årstadfjellveien 13

12 I 04.12.2012
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Vedr. foreløpig svar - Årstadfjellveien 13

9 U 05.12.2012
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Rammetillatelse/dispensasjon - bolig og garasje 
gnr. 13 bnr. 2445 - Marit Øglend, Årstadfjellveien 
13

14 X 07.12.2012 Godkjente tegninger
13 X 07.12.2012 Godkjent situasjonskart

15 I 17.01.2013 Jonny Johansen
Søknad igangsettelsestillatelse gnr. 13 bnr. 2445, 
Årstadfjellveien 13

17 I 22.01.2013
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Søknad om igangsettingstillatelse gnr. 13 bnr. 
2445  - Årstadfjellveien 3

16 U 28.01.2013 Marit Øglend
Igangsettingstillatelse ny bolig og garasje gnr. 13 
bnr. 2445 - ,  Årstadfjellveien 13

18 I 12.04.2013
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Stikningsdata og beliggenhetskontroll gnr. 13 
bnr. 2445 - Årstadfjellveien 13

19 I 23.04.2013
Advokatene Stokkeland 
. Sørensen & Skjefrås 
DA

Klage på vedtak om dispensasjon  -
Årstadfjellveien 13

45 I 23.04.2013
Adv. Lars Martin 
Ramsland

Vedr. innsigelser mot søknad om dispensasjon -
bolig og garasje gnr. 13 bnr. 2445 - Marit Øglend, 
Årstadfjellveien 13

20 U 25.04.2013
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Klage gnr. 13 bnr. 2445 - Årstadfjellveien 13

21 X 30.04.2013 Bilder besiktigelse 30.04.13
24 I 10.05.2013 Sivilarkitekt mnal Jonny Tilsvar klage gnr. 13 bnr. 2445 - Årstadfjellveien 
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Johansen as 13

26 I 27.05.2013
Advokatene Stokkeland 
. Sørensen & Skjefrås 
DA

Gjenpart av korrespondanse om midlertidig
forføyning, Årstadfjellveien 13

25 I 28.05.2013
Sivilarkitekt Jonny 
Johansen AS

Tilsvar vedr. klage ramme- og 
igangsettingstillatelse for bolig og carport gnr. 13 
bnr. 2445 - Årstadfjellveien 13 -

27 U 06.06.2013 Jonny Johansen
Innkalling til tilsyn gnr. 13 bnr. 2445 -
Årstadfjellveien 13.

28 U 06.06.2013
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Innkalling til tilsyn - Bolig og garasje gnr. 13 bnr. 
2445 - Marit Øglend, Årstadfjellveien 13

29 X 12.06.2013 Tom Grøsfjell
Byggeplass Årstadfjelveien gnr. 13 bnr. 2445 -
befaring i går i forbindelse med tilsyn i neste uke

30 U 12.06.2013
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

VIKTIG! Sikring av Byggeplass Årstadfjelveien

31 I 12.06.2013
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Årstadfjellveien 13 gnr. 13 bnr. 2445

32 U 19.06.2013
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Tilsynsrapport - Bolig og garasje gnr. 13 bnr. 
2445 - Marit Øglend, Årstadfjellveien 13

33 I 18.07.2013
Sivilarkitekt Jonny 
Johansen AS

Årstadfjellveien 13 gnr. 13 bnr. 2445 -
tilsynsrapport

36 X 08.08.2013 Oversiktskart
35 X 08.08.2013 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser

37 U 30.08.2013 Asbjørn Karlsen
Oversendelse av vedtak - Klage på bolig og 
garasje gnr. 13 bnr. 2445 - Marit Øglend, 
Årstadfjellveien 13

44 I 02.09.2013
Sivilark. mnal Jonny 
Johansen as

Dispensasjonssøknad for terrasse på bakkeplan i 
utleie-enhet og bod under dekke - parkering i 
gårdsrom mot sør-øst

38 I 03.09.2013
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Dispensasjonssøknad gnr. 13 bnr. 2445  -
Årstadfjellveien 13

39 I 17.09.2013
Adv. Lars Martin 
Ramsland

Klage til Fylkesmannen om avvising av anke -
nektelse av oppreising for oversittelse av 
klagefrist

42 I 24.09.2013
Adv. Lars Martin 
Ramsland

Nabomerknader - Årstadfjellveien 13, 
dispensasjonssøknad

40 I 26.09.2013 Ark. Jonny Johansen Kommentarer til nabomerknad

Parter i saken:
            
P Advokatene Stokkeland 

. Sørensen & Skjefrås 
DA

Postboks 264 4379 EGERSUND

P Asbjørn Karlsen Årstadfjellveien 6 4370 EGERSUND
TIL Marit Øglend Thorleif Robertsons vei 

4 B
4370 EGERSUND

P Ove Dybing Årstadfjellveien 8 4370 EGERSUND
SØK Sivilarkitekt mnal Jonny 

Johansen as
Øvre Holmegate 11 4006 STAVANGER
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W ADVOKATENE
Stokkeland Sorensen I Skjefrås DA
- M.N.A --

—-

Partnere

Eigersund kommune
Miljøavdeiingen
Seksjon byggesak
4370 Egersund

Deres Ref.: VårRef: 13310/LMRJ LMR

.\d .‘kn Asbjani Stnkkeiand
Advokat Ove Sorensen
:\d’okat Snan N. Skjcfi-ås

Ansane advokarer
Ad’ okal Lars Martin Ramsiand
:\dokut Espen Andersen
Ativukijl Merete Hjorkelund

Adva.s. inegler Hilde Ramsland
aSs. mcgl cr Solfdd Helvik

‘alv.sck. iiegler Wenche Svela

Dato: 23. april 2013

VENt INNSIGELSER MOT SØKNAD OM DISPENSASJON - BOLIG OG
GARASJE GNR 13 BNR 2445 - MARIT ØGLEND, ÅRSTADFJELLVELEN 13

Jeg representerer fortsatt Asbjørn Karlsen, Årstadellveien 6.

Det vises til søknad fra Jonny Johansen på vegne av tiltakshaver Marit øglend, datert
2.9.13, som er sendt i kopi til min klint.

Karisen har vært og er syk og har derfor ikke kunne hente den rekommanderte
sendingen før i forrige uke. Tidsfristen for merknader til søknaden har derfor utlopt
uten at det er gitt reell mulighet for tilsvar.

Merknader freinsettes hermed direkte til Byggesakskontoret ettersom det legges til
grunn at søknaden allerede er innsendt.

Det framstår for min klient som uklart hva det nå søkes dispensasjon for. Min klient
har allerede påtalt at betongkolossen som formentlig utgjør biloppstillingspiass og
dekke over omsøkte bod, er oppført helt ut i vegkanten til Årstadfjellveien. Denne
betongdelen av underetasjen raker mye høyere over terrenget enn det som er
signalisert i vedleggene til den opprinnelige søknaden. Betongdelen framstår som
svært dominerende og stygg. Dertil kommer at hele bygningen blir vesentlig mye
høyere enn det som er vist i visualiseringen og opplyst i vedleggene til den
opprinnehge søknaden. Det er denne feilaktige framstillingen som ble lagt til grunn av
byggesakssjefen ved den første innvilgelse av dispensasj on.

At det nå søkes om ny dispensasjon, bekrefter en svært uryddig søknadsprosess og
saksbehandling.

.Slorgalen 39, Posiboks 263, 4379 Egersund — Telefon 51 463500 Foks 5! 46350! — post@advokat-stokkeland.no
AD’ 01< l LM SIÏ KLE I
‘Okt \SI ‘5 SKIF Il ‘l In

O,g 985199 Stt MV A
RrIi’o ‘21:523 (l403
kl Krnt.,itc’ - 1205 23 01090

Ad’ uk:iI 6 lijoni SloIktIflhIII
asbjom:i advok,:-eokkcland no
Mo 311 6 3’6
B;oki 32052301101
klieiitI.’nio: 3205 Il fl-II 12

6Iookai (I,c S,,rnnieo
o’Ofi a4 oIat.siolkclaod.,o
MoS 452 8 86
0nnLire: 310523 0414
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I1 ADVOKATENE
Si Ickel.tiid I Son isen I Skjtfris DA

“Å

S113V2

Det kan ikke ses at foreliggende søknad anfører noen begrunnelse som oppfyller de
betingelsene som er satt for å innvilge dispensasjon, jfr pbl § 19-2.

Anførslene i søknadene er for øvrig usammeahengende og umulig å forholde seg til.
Det anføres at det som søkes om, sannsynligvis ikke vil bli realisert, og det vises til at
andre bygg i området har “høyere og lenger gjerder’

Faktum er at ingen bygg i området er tilnærmelsesvis så dominerende og til så stor
sjenanse for naboene som det omsøkte. Karisen og flere naboer har fått sin utsikt totalt
ødelagt av et bygg som er fremmed og overdimensjonert i forhold til eksisterende
bebyggelse.

Min klient er også forvirret i forhold til tidligere henvendelser til Eigersund kommune.
Karlsen begærte kontrollmåling av den oppførte grunnmuren som ligger helt ut mot
veien. Det ble da opplyst fra kommunen at det bare forelå mindre avvik. Nå synes
tiltakshaver å ha blitt pålagt å søke om ny dispensasjon. Karisen fr ikke disse
opplysningene til å falle sammen. Det framstår som uklart hvilke forhold det er den
nye dispensasjonen skal gjelde.

Den dispensasjonen som i utgangspunktet er innvilget, bygger efter min klients
oppfatning på feilaktig faktum. At det nå kommer ny dispensasjonssøknad, forsterker
inntrykket av en uordentlig saksbehandling.

Asbjøm Karlsen protesterer mot at ny dispensasjon blir innvilget.

Med vennlig hilsen
\>o TENE STØKKELAND, SØRENSEN & SKJEFRÅS DA% R&(Lais Marttn Ramsland

Advokat

Kopi til Jonny Johansen arkitektionnyjohansen.no
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til innkominet inrisigelse fra nabo i Arstadfjellveien 6, Asbjørn Karisen via advokat
artin Ramsiand — mottatt 25.09.2013 (men datert 2304.2013).

Som ansvarlig søker henviser jeg til søknader generelt for tiltaket og all tidligere
korrespondanse med Egersund kommune, Asbjørn Karlsen og hans advokat Lars Martin
Ramsland.

Jeg kommenterer her tilsvar til de punktene i dette siste brevet jeg mener er vesentlige.

“Betongkolossen” som det henvises til, utgjør påkrevet biloppstillingspiass på tomten. Det
er godkjent i rammesøknad en bod i underkant av terrreng. Denne boden er det i
etterkant avklart må søkes dispensasjon for pga. byggelinje for tomten.
Likevel, biloppstillingsplassen har en høyde som ikke kan være lavere enn den er lagt på
pga. manøvreringsmuligheter og av / påkjørsel til tomten.
Da var det naturlig at det også ble søkt om utvendig bod, som også er påkrevet for utleie
enhet, i underkant av denne biloppstillingsplassen.
Jeg gjentar at terrenget på den meteren av betong som nå er synlig som bod /fundament
for denne biloppstillingsplassen skal forblendes med terreng og / tre-spiler.

Jeg gjentar også at at både bolig og gårdsrom ikke er vesentlig høyere enn vist på
tegninger og visualiseringer,- høydene er fulgt til punkt og prikke,- og høyde avkjørsel til
eiendommen fra Årstadfjellveien er også et vesentlig poeng her.
Avstand til vei for bilopstillingplassen er i henhold til tillatte retningslinjer.

Til sammenligning har nabo Asbjern Karisen både breiere avkjørsel til sin
biloppstillingsplass I carport og høyere gjerder langs sin eiendom enn det som er tilfellet
når dette prosjektet er ferdigbygget.

Imøtegår igjen pastanden om feilaktig fremstilling pa tegninger versus virkelig terreVhjr
prosjektet. Lars M

Tilsvar til innsigelser mot søknad om dispensasjon - fra nabo vedrørende ny
enebolig i Ardstadfjellveien 13,- gnr. 13, bnr. 2445.

Stavanger26.09.2013 sivil arkitekt mnal

øvre holmegate Il
tif
rnob.

post
web

jonny johansenas

4006 Stavanger Eigersund kommune
9 i 35490 i Mlljoavdelingen

a r k i t e k t © jon n y jo ha n se n . Seksjon byggesak
jonnyjohansen.no 4370 Egersund
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Kopi:
Advokatene Stokkeland
Søre nsen
Skietrås DA

i i)sen
Jo hansen
Si r ktmnal

Under bygging vil alt arbeid utføres etter gjeldende forskrifter og sikkerhetsrutiner av faglig
dyktige entrepenører,til minst mulig ulempe for omkringliggende naboer.
Vi har en god kommunikasjon med alle andre naboer til byggeproisjektet.
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Fra: Jonny Johansen
Sendt: 03.09.2013
Til: Byggesakskontoret;Tom Crøstjell
Kopi: Jarle Valle
Emne: Dispensasjonssøknad - Årstadrjellveien 13 4370 Egersund - gnr. 13, bnr. 2445

Vedlagt er dispensasjonssøknad og revidert situasjonspian, samt gjenpart av nabovarsel.
Det er også vedlagt awiksmelding,- etter kommentarer i tilsynsrapport ‘edrende tiltaket.

Ved eventuelt behov for mer informasjon i sakens anledning, ta gjerne kontakt.

Vedlegg:
Gjenpart av nabovarsel
D is pen sa sjonss 0 kn ad
Situasjonspian
Awiksmelding.

Vennlig hilsen
Jonny Johansen

Sivilarkitekt Mnal Jonny Johansen AS

Adresse: øvre Holmegate 11
4006 Stavanger, Norge

Telefon: + 47 51 55 57 80
Mobil: + 4791 354901

E-post: arkitekt@jonnyjohansen
Hjemmeside: &ior.nyiohansertno <http://www.jonnyjohansen.no>
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SITUASJONSKART
Gnr: 13 IBnr: 2445 IFnr: 0 Isnr: 0

Eiendom:
Adresse: ÅRSTADFJELLVEIEN 13, 4370 EGERSUND

Hj.haver/Fester:

EIGERSUND Dato: 9/5-2012 Sign: Målestokk

KOMMUNE 1500

- ‘—: i “ --/ s
Tegnforklaring 1v”

-- 1’-

Husnummer GnrAnr I 322S A

Veinavn Eiendoms<jense - Malt
-

fle koordlnatfestet eienon1sgreûse CV Hekk ,,

--.--- - /
JA L

-. r!V
,244

-

r -

— - -

— - — ..- - ..,-
-. _e ‘i

- 7
I - i

/ .‘-

-: ‘:

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangler på kartet. Blant annet gjelder dette eieridomsgrenser, vann- og
avløpsledninger, plandata m.m. som i forbindelse med prosjekteringanleggsarbeid må undersøkes nærmere.

A: 16.082012

8:02.092013
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4 9.

Parsellselge!e er ikke berztabtitg.t ti]. ved privatq servitufler_._---.-—
å etablere_forhold som står i strid’aed diise edtekL

_____

i.. 1.ringsbeeLne1ser. i .4..I 10. i
Unntak fra di flflrkrTe]•! og 7 kan hvor særi4e grunner t /
taler for det tillates av bygnfngsrådet innenfor rammen av bygSiufs-

“

loven ogdsssasinntfla bygningsvedtektenfor *g.rsand, jr
117 nr.l i bygnings]-oven av id.juni I95.

v

eguleringsbes el... r i tilknyttin
- —..r--. —asan 1cr - --iduannzu’ tZL rajLJ.4 U2!S3CK -; 4;_iCeti

Li
Bebyggeisen skal være åpen ed vaaiugsrnw på fr vv rtö
fulle •tas.Icr, utbus (garasjer) i en etasje.

LI.
ånirtgshusene skal legges i regulert byggelinje. Bygningsrådet

kan dog tillate at husene trekkes lenger inn på tomten og fast
satt. uthusenes plassering.

La.
Våningshuseues stdrrelse skal ikke overstige 30% av toetenes
nettoareal. GesinishtSyden må ikke være over ? i og mdnehöyden
ikke over 9 i. For en-etasjes hus må gesiashöyd.n ikke være

orover R.

Uthuseues störrelse må ikke overstige 35 .2.

ti.
Takoppbygg tillates på en—etasjes hus. Hedskjæringer eller
vinduer i takflaten - unntatt takluker - tillates ikke.

LÅ.
Butikker, lager, mindre verksteder m.r. kan innredes hvor det
etter bygniugsrådets skjönn ikke medförer ulemper f de om
boende. På saae måte kan tillates oppfört bensinstasjoner hvor
det etter bygningsrådets skjbnn ikke zedfdrer trafikkressige
ulemper.

r 4kL
Gjerdenes utförelse, hbyde og farge skal godkjennes av bflnings
rådet. Gjerdene må ikke være over 1,2 a htSyI.

i__å.
—,

Ingen tomt må beplantes med trær som kan virke generende for
naboer.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 28.09.2013
Arkiv: :GBR-13/2445, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
12/1439
Journalpostløpenr.:
13/25679

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
225/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013

Klage på avvisning av klage - Bolig og garasje gnr. 13 bnr. 
2445 - Marit Øglend, Årstadfjellveien 13
  

Sammendrag:
Byggesakssjefen ga den 05.12.12 som sak BMD 524/13 rammetillatelse og dispensasjon til 
oppføring av bolig og garasje på eiendommen gnr. 13 bnr. 2445. Tiltaket forutsatte 
dispensasjon fra tillatt antall etasjer i gjeldende reguleringsplan.
Igangsettingstillatelse ble gitt 28.01.13.
Klage fra advokat Ramsland på vegne av nabo Asbjørn Karlsen, eier av gnr. 13 bnr. 529, 
Årstadfjellveien 6, ble mottatt 23.04.13, det vil si omtrent 4 og en halv måned etter tillatelsen 
ble gitt. Lovens ordinære klagefrist er 3 uker.
Klagen ble avvist av Planteknisk utvalg 27.08.13 som sak PTU-176/13 på grunn av at 
vilkårene for å behandle klagen ikke var til stede.
Advokat Ramsland har påklaget avvisningsvedtaket i klage mottatt her 18.09.13.

Saksgang:
Klagen kan tas til følge og opprinnelig klage tas da til behandling. Dersom klagen ikke tas til 
følge blir avvisningsvedtaket videresendt til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 28.09.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 17.09.13 fra advokat Ramsland på avvisning av 
klage av 23.04.13, fattet av Planteknisk utvalg 27.08.13 og har funnet at den ikke kan tas til 
følge. Klagen omtaler ingen momenter som ikke var kjent da klagen ble avvist.
Klager har selv ansvar for forståelsen av konsekvensene av tillatte byggehøyder og han må 
derfor lastes for at klagen ikke er fremsatt i tide. En kan videre ikke se at det foreligger 
særlige grunner for at klagen skal tas til behandling.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 31 første ledd bokstav a og b.

Vedtaket oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak 27.08.13 som sak PTU-176/13:
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. 
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Andre opplysninger / fakta i saken:
For området gjelder reguleringsplan for Sandbakken, vedtatt av kommunestyret 19.11.65.
Omsøkt areal er i planen regulert til byggeområde – boliger (våningshus).

Adgangen til å ta en klage til behandling der klageren har oversittet klagefristen er regulert i 
forvaltningslovens § 31:
Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt 

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

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

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

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

Advokat Ramsland anfører på vegne av Asbjørn Karlsen i klage av 17.09.13:
Saken dreier seg om et formidabelt byggeanlegg hvor det er innvilget dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene.

Klager hadde i utgangspunktet motsatt seg utbygging og hadde varslet at han ville påklage et 
eventuelt positivt vedtak om utbygging.

Under saksforberedelsene fikk klager besøk av utbyggers arkitekt. Han argumenterte for at klager 
bare i liten grad ville få sin utsikt redusert ved utbyggingen. Det ble også i søknaden lagt fram skisser 
som viste at nybygget ville bli plassert slik at hele underetasjen ble liggende under terrengnivå.

Kommunens saksbehandler tiltrådte i sin saksforberedelse denne informasjonen.
Det hitsettes fra saksbehandlers forberedelse:
”Videre legger søker til grunn at Karlsens utsiktstap fra hans stuevinduer er begrenset og isolert til 
venstre kant. Byggesakssjefen finner ikke grunn til å vurdere dette annerledes.”

Når utbygger ved sin arkitekt, og byggesakssjefen som fagkyndig instans, gikk god for at nybygget 
bare i liten grad ville berøre Karlsens utsikt, valgte Karlsen ikke å påklage dispensasjonsvedtak om 
byggetillatelse på nabotomta.

Spesielt hensett til at dette var en dispensasjonssak, måtte Karlsen kunne legge til grunn at 
kommunens forutsetninger for vedtaket var etterprøvde og korrekte.

Da byggearbeidet ble igangsatt og grunnmuren satt opp, viste det seg snart at forutsetningene gitt av 
utbygger, og forutsetningene gitt av byggesakssjefen i saksforberedelsen, var fullstendig feil og 
villedende.

Nybyggets grunnmur raker langt over bakkenivå. Utsikten fra klagers stuevinduer er på det nærmeste 
fullstendig borte når bygget nå er satt opp.

Dersom klager ikke var blitt villedet av utbyggers påstand, og av forutsetningene for kommunens 
vedtak, ville Karlsen umiddelbart ha klaget på dispensasjonsvedtaket.

Karlsen forholdt seg tillitsfullt til begrunnelsen for kommunens vedtak. Han ble først klar over 
realitetene og fikk grunnlag for å framsette klagen da grunnmuren var reist.

For så vidt gjelder de ovennevnte forhold i søknads- og vedtaksprosessen, vises til min klage av 
23.04.13 som vedlegges den her framsatte klage.

Asbjørn Karlsen er blitt grovt villedet og fratatt sin klagemulighet på bakgrunn av de opplysninger som 
framkommer i søknaden og som har ligget til grunn for dispensasjonsvedtaket om byggetillatelse.
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På denne bakgrunn må Karlsen gis oppreising for oversittelse av klagefristen, jfr. forvaltningslovens § 
31, litra a og b. Det må tillegges vekt at Karlsen framsatte sin klage umiddelbart da han hadde 
mulighet til å forstå realiteten i det påklagde vedtaket.

Saksbehandlers vurderinger:
Klagen på avvisningsvedtaket er fremsatt innen klagefristen og tas derfor til behandling.

Klager anfører at vilkårene for oppreising er til stede fordi Karlsen ikke kan lastes for å ha 
oversittet fristen. Dette er i hovedsak begrunnet med at ansvarlig søker og ansvarlig 
prosjekterende Jonny Johansen i møte med Karlsen skal ha opplyst at han ”bare i liten ville 
få sin utsikt redusert ved utbyggingen”. I tillegg hadde han oppfattet fasadetegninger slik at 
”nybygget ville bli plassert slik at hele underetasjen ble liggende under terrengnivå”.

Sivilombudsmannen har i sak 2006/2066 uttalt følgende om adgangen til å gi oppreisning for 
oversittelse av klagefrist:
Jeg stiller meg tvilende til at fylkesmannen kan akseptere at det gis oppreisning i saker som denne når 
det er tale om et såpass langt tidsforløp, ut fra den begrunnelse at praksisen til Bergen kommune er 
uheldig. I denne sammenhengen er det unødvendig å ta stilling til hvorvidt denne praksisen er 
omfattende eller ikke. 

Det vises i denne forbindelse på ny til sak inntatt i årsmeldingen for 2001 s. 69, hvor det, under 
henvisning til at det ved oppreisningsvurderingen skal tas tilbørlig hensyn til den eller de en endring av 
vedtaket kan være til skade eller ulempe for, legges til grunn at «det må kreves mer med hensyn til de 
grunner som taler for oppreisning i tilfeller der det for eksempel går svært lang tid fra et positivt vedtak 
er truffet til det gis tilbakemelding om at vedtaket er påklaget». I ovennevnte sak gikk det omtrent tre 
og en halv måned fra melding om byggetillatelse ble gitt til det ble klart at vedtaket ble påklaget. I 
nærværende sak, hvor det har gått fem og en halv måned fra vedtak ble fattet til klage ble inngitt, må 
dette gjelde desto mer.

I denne saken ble ikke byggetillatelsen påklaget før det hadde gått omtrent fire og en halv 
måned. Det er derfor grunn til å tro at terskelen for å ta klagen til behandling må være høy.

Det er ikke mulig for Rådmannen å ta stilling til hva som ble sagt i møtet mellom Karlsen og 
søker. Videre er det rimelig å anta at partene har en ulik oppfatning av sentrale begrep, da 
arkitekters kollegiale oppfatning av begrep som utsikt, terrengtilpasning og så videre ikke 
nødvendigvis sammenfaller med lekfolks. Rådmannen finner det ikke naturlig å vurdere 
hvorvidt søker med overlegg har villedet Karlsen da opplysningene som er gitt i nabovarselet 
står i såpass stort misforhold til det Karlsen hevder.

Det fremgår av fasadetegninger at deler av underetasjen mot nordøst er synlig fra 
Årstadfjellveien. Bygningen vil mot sør være på samme høyde som Årstadfjellveien. 
Vedlagte illustrasjonstegninger kan derimot synes noe misvisende dersom en ikke tar 
spesielt hensyn til påførte kotelinjer, blant annet på grunn av at veg og skråning mot bygning 
er farget grønt.

Avgjørende vekt må imidlertid etter Rådmannens syn legges på at byggehøyder fremgår 
uomtvistelig av snittegninger. Her fremgår det at topp overkant gulv i underetasjen skal være 
kote +44,7. Det skal understrekes at bygningen er oppført i tråd med de oppgitte 
byggehøyder i tillatelsen. Dette er bekreftet av ansvarlig foretak for utstikking og 
beliggenhetskontroll, Bertelsen & Garpestad AS, og Eigersund kommune v/ 
Oppmålingskontoret som ble hyret av Karlsen for å kontrollere plasseringen.

Rådmannen finner etter dette at Karlsen burde ha forstått konsekvensene av tiltaket da han 
ble varslet om dette. Selv om han ikke har oppfattet tiltaket riktig, må han selv bære ansvaret 
for dette. Han må med andre ord lastes for at klagen er for sent fremsatt, og vilkårene for å ta 
klagen til behandling er dermed ikke til stede.

 

Side 503 av 1003



4

En kan heller ikke se at det foreligger særlige grunner i saken som gjør det rimelig at klagen 
blir prøvd, jamfør fvl. § 31 første ledd b. 

Dersom Planteknisk utvalg skulle komme til at klagen må tas til følge, vil en henvise til 
saksfremlegg for avvisningsvedtaket som følger:
Skulle Planteknisk utvalg vurdere forholdet annerledes kan klagen tas til behandling. Det 
klager har anført er at utsiktstapet blir for stort.
Rådmannen er ikke enig i at dette er tilfelle. Selv om utsikt er et kjært gode, spesielt når en 
har nytt det over lang tid, må en forvente at den kan forsvinne dersom en bor i bystrøk. 
Omsøkt eiendom har vært tilgjengelig for utbyggere i en årrekke, men tomtens beskaffenhet 
har gjort den vanskelig utnyttbar og har derfor stått ubebygd.
Bygningens utforming kan riktignok fremstå noe polariserende i forhold til omgivelsene, men 
det er vanskelig å utlede en gjennomført byggeskikk i området som tvert imot er preget av at 
ny bebyggelse er oppført i tidstypisk estetikk. Det moderne uttrykket samsvarer videre med 
enkelte nærliggende bygg og størrelsen er omtrent som andre nylig oppførte bygninger i 
planområdet. 
Rådmannen finner det derimot sannsynlig at en mer konservativ utforming med saltak kunne 
blitt tillatt med en høyere kotehøyde på topp grunnmur. En er således enig med søker at 
omsøkt tiltak kan ha medført mindre utsiktstap enn naboen måtte være forberedt på å miste.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 17.09.13 fra advokat Ramsland og har funnet at 
den må tas til følge. Klager ble i søknaden villedet til å tro at bygningen ville fremstå mindre 
dominerende for ham enn det som faktisk er tilfelle. Han kan dermed ikke lastes for å ha 
oversittet klagefristen, jamfør forvaltningslovens § 31 første ledd bokstav a.

Klage av 23.04.13 tas derfor til behandling og Byggesakssjefens vedtak av 05.12.12 som sak 
BMD 524/13 oppheves da tiltaket medfører en for stor ulempe for omkringliggende 
eiendommer i form av utsiktstap.

Det fattes følgende nytt vedtak:
Omsøkt tiltak medfører for stort utsiktstap for bakenforliggende eiendom, og plasseringen 
kan ikke godtas. Bygningens utforming medfører at en annen, tjenlig plassering ikke kan 
påvises. Tiltaket må derfor avslås med hjemmel i plan- og bygningslovens § 29-4.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31, plan- og bygningslovens §§ 
21-4 og 29-4 og reguleringsplan for Sandbakken.

Vedtaket kan påklages.

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
294824 Klage - Bolig og garasje - gnr. 13 bnr. 2445 - Marit Øglend, Årstadfjellveien 13
282811 Tilsvar klage gnr. 13 bnr. 2445 - Årstadfjellveien 13 - rettet skrivefeil
281207 13-2445-Melding.pdf
281205 13-2445-Plott.pdf
279790 Klage på vedtak om dispensasjon  - Årstadfjellveien 13
278640 Stikningsdata og beliggenhetskontroll gnr. 13 bnr. 2445 - Årstadfjellveien 13
278644 Punktdifferanse_Rapport.pdf
278643 Punktdifferanse_A3.pdf
257503 Godkjente tegninger
257502 Godkjent situasjonskart

256699
Rammetillatelse/dispensasjon - bolig og garasje gnr. 13 bnr. 2445 - Marit Øglend, 
Årstadfjellveien 13

295156 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser
295158 Oversiktskart

301603
Klage til Fylkesmannen om avvising av anke - nektelse av oppreising for oversittelse 
av klagefrist

237837 Illustrasjonstegning

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 05.07.2012
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Søknad om rammetillatelse, oppføring av 
enebolig med garasje gnr. 13, bnr. 2445 - Marit 
Øglend, Årstadfjellveien 13

2 I 23.07.2012 Ove Dybing Vedr. nybygg Årstadfjellveien nr: 13

3 I 03.09.2012
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Rammesøknad - Årstadfjellveien 13 gnr. 13 bnr. 
2445 - reviderte tegninger

4 U 25.10.2012
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Foreløpig svar - Bolig og garasje gnr. 13 bnr. 
2445 - Marit Øglend, Årstadfjellveien 13

5 I 26.10.2012
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Søknad om dispensasjon samt gjenpart av 
nabovarsel  -  Årstadfjellveien 13

6 I 05.11.2012 Asbjørn Karlsen
Merknader til nabovarsel gnr. 13 bnr. 2445,
Årstadfjellveien 13

7 I 19.11.2012 Jonny Johansen Foreløpig svar - Årstadfjellveien 13

8 I 28.11.2012 Jonny Johansen
Vedr. behandling av rammesøknaden i 
Årstadfjellveien 13

10 I 04.12.2012
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Vedrørende nabomerknad fra Asbjørn Karlsen -
gnr. 13 bnr. 2445 - Marit Øglend, Årstadfjellveien 
13

11 I 04.12.2012
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Foreløpig svar - Årstadfjellveien 13

12 I 04.12.2012
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Vedr. foreløpig svar - Årstadfjellveien 13

9 U 05.12.2012
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Rammetillatelse/dispensasjon - bolig og garasje 
gnr. 13 bnr. 2445 - Marit Øglend, Årstadfjellveien 
13

14 X 07.12.2012 Godkjente tegninger
13 X 07.12.2012 Godkjent situasjonskart
15 I 17.01.2013 Jonny Johansen Søknad igangsettelsestillatelse gnr. 13 bnr. 2445, 
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Årstadfjellveien 13

17 I 22.01.2013
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Søknad om igangsettingstillatelse gnr. 13 bnr. 
2445  - Årstadfjellveien 3

16 U 28.01.2013 Marit Øglend
Igangsettingstillatelse ny bolig og garasje gnr. 13 
bnr. 2445 - ,  Årstadfjellveien 13

18 I 12.04.2013
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Stikningsdata og beliggenhetskontroll gnr. 13 
bnr. 2445 - Årstadfjellveien 13

19 I 23.04.2013
Advokatene Stokkeland 
. Sørensen & Skjefrås 
DA

Klage på vedtak om dispensasjon  -
Årstadfjellveien 13

45 I 23.04.2013
Adv. Lars Martin 
Ramsland

Vedr. innsigelser mot søknad om dispensasjon -
bolig og garasje gnr. 13 bnr. 2445 - Marit Øglend, 
Årstadfjellveien 13

20 U 25.04.2013
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Klage gnr. 13 bnr. 2445 - Årstadfjellveien 13

21 X 30.04.2013 Bilder besiktigelse 30.04.13

24 I 10.05.2013
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Tilsvar klage gnr. 13 bnr. 2445 - Årstadfjellveien 
13

26 I 27.05.2013
Advokatene Stokkeland 
. Sørensen & Skjefrås 
DA

Gjenpart av korrespondanse om midlertidig 
forføyning, Årstadfjellveien 13

25 I 28.05.2013
Sivilarkitekt Jonny 
Johansen AS

Tilsvar vedr. klage ramme- og 
igangsettingstillatelse for bolig og carport gnr. 13 
bnr. 2445 - Årstadfjellveien 13 -

27 U 06.06.2013 Jonny Johansen
Innkalling til tilsyn gnr. 13 bnr. 2445 -
Årstadfjellveien 13.

28 U 06.06.2013
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Innkalling til tilsyn - Bolig og garasje gnr. 13 bnr. 
2445 - Marit Øglend, Årstadfjellveien 13

29 X 12.06.2013 Tom Grøsfjell
Byggeplass Årstadfjelveien gnr. 13 bnr. 2445 -
befaring i går i forbindelse med tilsyn i neste uke

30 U 12.06.2013
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

VIKTIG! Sikring av Byggeplass Årstadfjelveien

31 I 12.06.2013
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Årstadfjellveien 13 gnr. 13 bnr. 2445

32 U 19.06.2013
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Tilsynsrapport - Bolig og garasje gnr. 13 bnr. 
2445 - Marit Øglend, Årstadfjellveien 13

33 I 18.07.2013
Sivilarkitekt Jonny 
Johansen AS

Årstadfjellveien 13 gnr. 13 bnr. 2445 -
tilsynsrapport

36 X 08.08.2013 Oversiktskart
35 X 08.08.2013 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser

37 U 30.08.2013 Asbjørn Karlsen
Oversendelse av vedtak - Klage på bolig og 
garasje gnr. 13 bnr. 2445 - Marit Øglend, 
Årstadfjellveien 13

44 I 02.09.2013
Sivilark. mnal Jonny 
Johansen as

Dispensasjonssøknad for terrasse på bakkeplan i 
utleie-enhet og bod under dekke - parkering i 
gårdsrom mot sør-øst

38 I 03.09.2013
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Dispensasjonssøknad gnr. 13 bnr. 2445  -
Årstadfjellveien 13

39 I 17.09.2013
Adv. Lars Martin 
Ramsland

Klage til Fylkesmannen om avvising av anke -
nektelse av oppreising for oversittelse av 
klagefrist

42 I 24.09.2013
Adv. Lars Martin 
Ramsland

Nabomerknader - Årstadfjellveien 13, 
dispensasjonssøknad

40 I 26.09.2013 Ark. Jonny Johansen Kommentarer til nabomerknad
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Parter i saken:
            
P Advokatene Stokkeland 

. Sørensen & Skjefrås 
DA

Postboks 264 4379 EGERSUND

P Asbjørn Karlsen Årstadfjellveien 6 4370 EGERSUND
TIL Marit Øglend Thorleif Robertsons vei 

4 B
4370 EGERSUND

P Ove Dybing Årstadfjellveien 8 4370 EGERSUND
SØK Sivilarkitekt mnal Jonny 

Johansen as
Øvre Holmegate 11 4006 STAVANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 01.10.2013
Arkiv: :GBR-19/25, FA-
L62
Arkivsaksnr.:
07/4428
Journalpostløpenr.:
13/26007

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
226/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013

Pålegg om stans og utbedring - Avløp fra bolig - gnr. 19 
bnr. 25 - Tonning Åse, Åse
  

Sammendrag:
Byggesakssjefen fattet 15.06.11 som sak BMD 223/11 pålegg om stans/utbedring av avløp 
fra bolig på eiendommen gnr. 19 bnr. 25. Vedtaket ble fattet på bakgrunn av tilsyn og 
langvarig dialog med hjemmelshaver.
En fikk i etterfølgende korrespondanse med hjemmelshaver forståelse for at avløpet ville bli 
utbedret, og det ble i den anledning gitt utslippstillatelse 27.07.12 som sak BMD 316/12 der 
det ble godkjent typegodkjent minirenseanlegg.
Etter å ha blitt gjort oppmerksom på at renseanlegget ikke er blitt installert, har en i skriv av 
22.07.13 varslet om at det vil bli fattet nytt vedtak om stans/utbedring.
For å forankre sanksjonene politisk legges saken nå frem for planteknisk utvalg.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. Det kan fattes vedtak om pålegg eller annen løsning kan 
skisseres. 

Rådmannens forslag til vedtak 01.10.2013:
Avløp fra bolig på eiendommen gnr. 19 bnr. 25 etterkommer ikke tilstrekkelig renseeffekt 
etter forurensingsforskriftens § 12-8 første ledd bokstav a, det vil si 90 % reduksjon av fosfor 
og 90 % reduksjon av BOF5. Det foreligger ikke tillatelse til slik forurensing, og den 
ansvarlige skal sørge for tiltak for å hindre at forurensingen fortsetter, jamfør 
forurensingslovens § 7 andre ledd, andre punkt.

Planteknisk utvalg pålegger derfor eier av gnr. 19 bnr. 25, Åseveien 141, å stanse utslippet 
fra bolig på eiendommen. Utslippet skal opphøre straks og senest 3 uker etter at vedtaket er 
kommet frem til eiers adresse.
Utbedring kan skje ved å utføre arbeidet tillatelsen av 27.07.12 omtaler. Det kan også søkes 
om annen renseløsning dersom det skulle være mer hensiktsmessig.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensingslovens § 7 fjerde ledd.

Det varsles samtidig at forurensingsmyndighetene i medhold av forurensingslovens § 73 vil 
fatte vedtak om tvangsmulkt for å få gjennomført pålegg om stans og utbedring.
Tvangsmulkten fastsettes til kr. 300,- hver kalenderdag forurensingen fortsetter etter at 
fristen for stans eller utbedring er gått ut.

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Den aktuelle eiendommen er på Åse sør for Egersund. Det er ikke offentlig avløp i området. 
Byggesakssjefen sendte i 2011 brev til beboerne på Åse for å oppfordre dem til å dele på 
opparbeidelseskostnadene og knytte seg til offentlig avløp. Dette var det liten interesse for. 
Rådmannen er kjent med at flere eiendommer på Åse har uforsvarlige avløpsløsninger, og 
en forventer flere saker om pålegg om utbedring.

Det følger av forurensingslovens § 7 at alle plikter å unngå forurensing:
Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig 
etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11. 

       Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den 
ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen inntrådt skal 
han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Den ansvarlige plikter også å 
treffe tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen eller av tiltakene for å 
motvirke den. Plikten etter dette ledd gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og ulemper 
som skal unngås. 

       Bestemmelsen i annet ledd gjelder også forurensning som er tillatt etter § 11 dersom det er 
åpenbart at vedtaket kan omgjøres etter § 18 første ledd nummer 1 eller 2. Tilsvarende gjelder 
dersom det av samme grunner er åpenbart at det etter § 9 tredje ledd kan gjøres unntak fra forskrift 
som tillater forurensning. 

       Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet ledd første til 
tredje punktum innen en nærmere angitt frist.

Adgangen til å fastsette tvangsmulkt følger av forurensingslovens § 73:
  For å sikre at bestemmelsene i denne lov eller vedtak i medhold av loven blir gjennomført, kan 
forurensningsmyndigheten fatte vedtak om tvangsmulkt til staten. 

       Tvangsmulkt kan fastsettes når overtredelse av loven eller vedtak i medhold av loven er 
oppdaget. Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter den frist for retting av 
forholdet som forurensningsmyndigheten har fastsatt. Tvangsmulkt kan også fastsettes på forhånd og 
løper da fra eventuell overtredelse tar til. Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det 
ulovlige forhold varer, eller at det forfaller for hver overtredelse. Tvangsmulkt fastsettes som løpende 
mulkt eller engangsmulkt. Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forholdet 
varer, eller at det forfaller for hver overtredelse. 

       Tvangsmulkt ilegges den ansvarlige for overtredelsen. Er overtredelsen skjedd på vegne av et 
selskap eller en annen sammenslutning, en stiftelse, en kommune, fylkeskommune eller annen 
offentlig innretning, skal tvangsmulkten vanligvis pålegges virksomheten som sådan. Er overtredelsen 
skjedd på vegne av en beredskapsorganisasjon opprettet etter § 42, kan tvangsmulkten pålegges de 
deltagende selskaper. 

       Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle 
påløpt tvangsmulkt.

Krav til avløp fra bolig følger av kapittel 12 i forurensingsforskriften. For den aktuelle 
eiendommen gjelder § 12-8 første ledd bokstav a:
Sanitært avløpsvann med utslipp til følsomt og normalt område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 11, 
skal minst etterkomme: 

a) 90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOF5 dersom det foreligger brukerinteresser i 
tilknytning til resipienten,  

b) 90% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 for resipienter med fare for eutrofiering hvor 
det ikke foreligger brukerinteresser, eller  
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c) 60% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 dersom det verken foreligger brukerinteresser 
eller fare for eutrofiering.  

Renseeffekten skal beregnes som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget. 

       Dersom det kun slippes ut gråvann, skal gråvannet gjennomgå rensing i stedegne løsmasser eller 
tilsvarende.

Den aktuelle boligen ble tillatt oppført 13.06.68 som sak 141/68. Det ble stilt krav om tredelt 
septiktank på min. 3,5 m3. Avløpet fra septiktanken skulle ledes til en synkebrønn.
Byggesakssjefen omgjorde denne tillatelsen i sitt vedtak av 15.06.11 da avløpsløsningen 
åpenbart ikke oppnår tilstrekkelig renseeeffekt.
Det ble den 08.12.10 sluppet fargestoff i eksisterende septiktank. Dagen etter ble det påvist 
fargestoff på nedsiden av støpt dekke hvor det skal ligge en infiltrasjonsgrøft. Fargestoffet 
skal ha vært synlig bare timer etter det ble tilsatt septiktanken. 
Dette taler for minimal oppholdstid både i septiktank og infiltrasjonsgrøft. Avløpsvann må ha 
flere dagers oppholdstid i tank og grøft for å oppfylle tilstrekkelig renseeffekt. Det fremstår 
dermed som åpenbart at eksisterende avløpsanlegg ikke er forsvarlig. 
I tillegg varsler nabo på nedsiden av eiendommen at det er tidvis svært høy vannføring med 
sanitærvann fra rørene som kommer fra septiktanken.

Saksbehandlers vurderinger:
Byggesakssjefen har som forurensingsmyndighet vært i dialog med den ansvarlige, Tonning 
Åse, men en kan ikke se at det er vilje til å gjennomføre de nødvendige skritt for å utbedre 
situasjonen. Dialogen kulminerte i en søknad om etablering av minirenseanlegg der avløp fra 
bolig skal ledes vestover til bekk med helårs avrenning. Etter å ha blitt gjort oppmerksom på 
at tillatelsen ikke var blitt effektuert av tiltakshaver, finner Rådmannen det derfor nødvendig å 
gjøre bruk av forurensingslovens sanksjonsmidler.

Rådmannen anser det som åpenbart at avløpet fra boligen i dag ledes tilnærmet urenset til 
naboeiendommen gnr. 19 bnr. 18. Utslippet er i dag uforsvarlig og medfører naturligvis stor 
ulempe for nabo. Situasjonen fremstår som uholdbar.

Å anlegge ny avløpsløsning vil etter det Rådmannen får opplyst koste mellom kr. 100.000-
200.000,-. Det er forståelig at dette er et betydelig beløp, men dette er kostnader som en må 
forvente påløper når en bosetter seg uten tilknytning til offentlig avløp. Infiltrasjonsgrøfter har 
normalt ikke en levetid over 40 år, og hjemmelshaver måtte formodentlig uansett ha utbedret 
eksisterende grøft innen kort tid. 

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at det gis pålegg om stans og utbedring samtidig som det varsles at 
det vil bli fattet vedtak om tvangsmulkt.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Naturmangfoldloven:
Vedtak om utbedring av utslipp vil medføre at vilkårene for naturmangfold bedres.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:

 

Side 562 av 1003



4

Planteknisk utvalg finner ikke at det er nødvendig å utbedre utslippet.

Byggesakssjefens vedtak av 15.06.11 som sak BMD 223/11 der opprinnelig utslippstillatelse 
ble omgjort, oppheves med den virkning at eksisterende utslipp er lovlig.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav a.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
293400 Vedrørende sanitærinstallasjoner gnr. 19 bnr. 25 - Tonning Åse
302732 Oversiktskart

239657
Tillatelse til tiltak/Utslippstillatelse - Sanitærinstallasjoner - gnr. 19 bnr. 25 - Tonning 
Åse

178325 Pålegg om stans/ utbedring - gnr. 19 bnr. 25 - Tonning Åse
136560 Bilder

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 04.12.2007 John Terje Erga Vedr. kloakk utslipp fra Tonning Åse
2 U 30.08.2010 Tonning Åse Varsel om pålegg - gnr. 19 bnr. 25 - Tonning Åse
3 I 07.09.2010 John T. Erga Bilder

4 U 13.09.2010
Tonning Åse; 
John Terje Erga

Varsel/informasjon om befaring - Sanitæranlegg 
gnr. 19 bnr. 25 - Tonning Åse

6 X 14.01.2011 Bilder befaring 09.12.10

7 U 18.01.2011
John Terje Erga; 
Tonning Åse

Referat befaring/tilsyn gnr. 19 bnr. 25 - Tonning 
Åse

8 U 14.03.2011 Tonning Åse
Varsel om pålegg - Sanitæranlegg gnr. 19 bnr. 
25 - Tonning Åse

9 U 15.06.2011 Tonning Åse
Pålegg om stans/ utbedring - gnr. 19 bnr. 25 -
Tonning Åse

10 U 01.06.2012 Sig Halvorsen
Vedrørende sanitærinstallasjoner gnr. 19 bnr. 25 
- Tonning Åse

11 I 04.06.2012 Sig Halvorsen Tilbud på W1 - Tonning Åse
12 I 06.06.2012 Sig Halvorsen Aksepterer ikke tilbud på W1 - Tonning Åse

13 I 06.06.2012 VoldenTollefsen
Søknad om å bytte ut septiktank med 
renseanlegg på Åse

15 X 27.07.2012 Godkjent ansvarsrett, situasjonsplan og tegning

14 U 27.07.2012 VoldenTollefsen
Tillatelse til tiltak/Utslippstillatelse -
Sanitærinstallasjoner - gnr. 19 bnr. 25 - Tonning 
Åse

16 I 12.08.2012 John Terje Erga
Erklæring om klage, sanitærinstallasjoner gnr. 19 
bnr. 25

17 U 22.07.2013 Tonning Åse
Vedrørende sanitærinstallasjoner gnr. 19 bnr. 25 
- Tonning Åse

19 X 30.09.2013 Oversiktskart

Parter i saken:

 

Side 563 av 1003



5

            
N John Terje og Bunmee 

Pelaoda Erga
Åseveien 143 4370 EGERSUND

TIL Tonning Åse Åseveien 141 4370 EGERSUND
SØK VoldenTollefsen Lindøyveien 6 4370 EGERSUND
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak

  
  

Tonning Åse

Åseveien 141
4370 EGERSUND

Vår ref.: 13/20437 / 07/4428 / GBR-19/25, FA-L62 Dato: 22.07.2013

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

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

Vedrørende sanitærinstallasjoner gnr. 19 bnr. 25 - Tonning Åse

Viser til tidligere korrespondanse i saken. Det nevnes spesielt vedtak om pålegg om 
stans/utbedring av 15.06.11 og tillatelse til utslipp av 27.07.12 vedtatt som sak BMD 316/12.

Utslippstillatelsen omfattet etablering av minirenseanlegg der avløp fra bolig skal ledes 
vestover til bekk med helårs avrenning.

Byggesakssjefen kan ikke se at dette arbeidet er utført og følgelig boligen brukes i dag uten 
nødvendig tillatelse til utslipp, jamfør forurensingslovens § 7.

Det må øyeblikkelig iverksettes tiltak for å hindre ytterligere forurensing fra bolig på 
eiendommen gnr. 19 bnr. 25.

På grunn av sakens historikk og tidsforløp vil det bli fattet nytt vedtak om pålegg om 
stans/utbedring.

De varsles med dette at det vil bli fattet slikt vedtak om pålegg om stans/utbedring dersom 
utslippet ikke opphører eller utbedres innen 12. august. 
Utbedring kan skje ved å utføre arbeidet tillatelsen av 27.07.12 omtaler. Det kan også søkes 
om annen renseløsning dersom det skulle være mer hensiktsmessig.

For å få gjennomført et eventuelt vedtak om pålegg vil kommunen etter forurensingslovens § 
73 ilegge dem dagmulkt for hver kalenderdag på kr. 300,- dersom pålegget ikke 
etterkommes innen en særskilt angitt frist.

Deres eventuelle kommentarer imøteses innen 5. august.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef
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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

Kopi til:
John Terje og Bunmee 
Pelaoda Erga

Åseveien 143 4370 EGERSUND
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

VoldenTollefsen

Lindøyveien 6
4370 EGERSUND

Vår ref.: 12/20775 / 07/4428 / GBR-19/25, FA-L62 Dato: 27.07.2012

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

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

Tillatelse til tiltak/Utslippstillatelse - Sanitærinstallasjoner - gnr. 19 bnr. 25 -
Tonning Åse

Saken gjelder:
Det er i skriv mottatt her 06.06.12 søkt om tillatelse til tiltak/utslippstillatelse etter plan- og 
bygningslovens §§ 20-1 og 21-4 og forurensingslovens § 11. Søknaden gjelder vesentlig endring 
av utslipp fra bolig på eiendommen gnr. 19 bnr. 25. Det søkes om å endre avløpsløsning fra 
slamavskiller til minirenseanlegg. Utslippet forblir 5 PE.
Naboene er ikke varslet, men den berørte naboen skal være kjent med tiltaket. Naboen anses 
også som part og vil ha rett til å påklage vedtaket.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret 06.06.11. Omsøkt 
areal er i planen vist som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF).

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak
Saksnummer Vedtaksdato
316/12 Byggesakssjefen delegert 27.07.2012

Det opplyses i søknaden:
Tonning Åse ønsker å bytte ut eksisterende septiktank med nytt renseanlegg. Han har i dag problemer 
med at kloakkvann renner ut i pukken nede hos nabo. Vi har vært på plassene og sette på dette. for å få 
dette til så har vi anbefalt ham å bruke et Uponor minirenseanlegg som er enkelt i bruk og kan plasseres i 
området der hvor eksisterende septiktank er i dag, siden det er en del fjell på tomten.

Det er valgt en avløpsrenseløsning av typen Uponor Clean I minirenseanlegg. Dette anlegget er 
typegodkjent og skal ivareta krav til rensing i forurensingsforskriftens § 12-8.

Utslippet synes ikke å berøre brukerinteresser i området.

Søknaden kan på slik bakgrunn godkjennes.
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Byggesakssjefen fattet den 15.06.11 pålegg om utbedring etter forurensingslovens § 7 på grunn 
av at det eksisterende utslippet ikke var forsvarlig.
Idet utslippet nå skal være i tråd med forurensingsforskriftens krav, anser en pålegget som 
oppfylt så snart anlegget tas i bruk. Det vil derfor ikke påløpe dagmulkter som ble varslet i 
vedtaket om pålegg om utbedring.

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.

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. Forurensingsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
3. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart.
4. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
5. Eksisterende avløpsanlegg skal tømmes for slam og fjernes før nytt anlegg installeres.
6. Minirenseanlegget skal være av typen Uponor Clean I minirenseanlegg.
7. Minirenseanlegget skal tømmes for slam i henhold til avfallsforskriften vedtatt av 

Eigersund kommune, det vil si hvert år.
8. Det må foreligge serviceavtale på anlegget til enhver tid. Kopi av servicerapporter skal 

innsendes til kommunen.
9. Det skal etableres varslingsanordning som viser når tanken er 80 % full.
10. Tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før midl. brukstillatelse 

eller ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10. 
11. 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.

12. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:
- VoldenTollefsen AS godkjennes i henhold til søknad datert 06.06.12 for hele tiltaket.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og 
forurensingslovens § 11.

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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Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
Utslipp fra 
avløpsanlegg med 
0-50 PE Kapittel 11

4654 1 4654 Tonning Åse

Ved sentral 
godkjenning 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

517 1 517 Tonning Åse

Sum 5.171,-

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
John Terje og Bunmee 
Pelaoda Erga

Åseveien 143 4370 EGERSUND

Tonning Åse Åseveien 141 4370 EGERSUND
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Tonning Åse

Åseveien 141
4370 EGERSUND

Vår ref.: 11/17019 / 07/4428 / GBR-19/25, FA-L62 Dato: 15.06.11

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

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

Pålegg om stans/ utbedring - gnr. 19 bnr. 25 - Tonning Åse

Viser til skriv fra kommunen datert 14.03.11.

Det fremgår i kommunens skriv at det må innsendes dokumentasjon på at eksisterende 
avløpsanlegg ivaretar dagens krav til rensing på Deres eiendom gnr. 19 bnr. 25. Dersom slik 
ikke kan fremskaffes ble det varslet om at det vil vurderes å pålegg om stans/ utbedring etter 
forurensingslovens § 7.

En kan ikke se at det er innsendt etterspurt dokumentasjon.

Det synes åpenbart at ulempen ved forurensingen er vesentlig større enn ventet da 
tillatelsen ble gitt 23.03.1968, jamfør forurensingslovens § 18, første ledd 1). 
Det ble den 08.12.10 sluppet fargestoff i eksisterende septiktank. Dagen etter ble det påvist 
fargestoff på nedsiden av støpt dekke hvor det skal ligge en infiltrasjonsgrøft. Det synes 
dermed klart at avløpsanlegget er til vesentlig ulempe for naboen gnr. 19 bnr. 18.

Byggesakssjefen har på slik bakgrunn funnet at vilkårene i forurensingslovens § 18 for 
omgjøring av tillatelse til bebyggelse av 23.03.1968 er tilstede. 
Dersom avløpsanlegget utbedres kan det påregnes at det gis ny utslippstillatelse.

Tiltaket er behandlet som sak
Saksnummer Vedtaksdato
223/11 Byggesakssjefen delegert 15.06.11

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

1. Utslippstillatelse av 23.03.1968 omgjøres med hjemmel i forurensingslovens § 18, 
første ledd 1). Omgjørelsen trer i kraft 15.08.11.

1. Da det ikke foreligger gyldig utslippstillatelse etter 15.08.11 pålegges De med 
hjemmel i forurensingslovens § 7, 4.ledd å stanse eller utbedre avløpsanlegget 
samme dato.
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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

2. Dersom pålegget ikke etterkommes, påløper det dagmulkt på kr. 150,- fra og med 
16.08.11 og så lenge det ulovlige forhold varer. Vedtak om tvangsmulkt er 
tvangsgrunnlag for utlegg.

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.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 29.09.2013
Arkiv: :GBR-13/1896, 
GBR-13/1899, FA-L42
Arkivsaksnr.:
09/2987
Journalpostløpenr.:
13/23777

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
227/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013

Klage - Riving av eksisterende sjøbod og oppføring av 
boligblokk med 12 leiligheter, samt parkeringsplass
  

Sammendrag:
Det ble den 02.08.13 som sak BMD 311/13 gitt rammetillatelse til riving av eksisterende 
sjøbod/ lager på eiendommen gnr. 13 bnr. 1899 og oppføring av boligblokk med 12 
leiligheter på eiendommene gnr. 13 bnr. 1896 og 1899.
Vedtaket er påklaget av advokat Stokkeland på vegne av gjenboer Olaug H. Reinertsen i 
skriv av 22.08.13 og gjenboer Hans Brede Jacobsen i skriv av 27.08.13.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan opprettholde byggesakssjefens vedtak eller ta klagene til følge og 
oppheve eller omgjøre byggesakssjefens vedtak. Dersom byggesakssjefens vedtak 
opprettholdes, sendes saken til Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 29.09.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 22.08.13 fra advokat Stokkeland på vegne av 
Olaug H. Reinertsen og klage av 27.08.13 fra Hans Brede Jacobsen og har funnet at de ikke 
kan tas til følge. Klagene omtaler ikke forhold som ikke var kjent på vedtakstidspunktet.
Tiltaket er i samsvar med gjeldende reguleringsplan og det foreligger ingen avslagsgrunn.

Byggesakssjefens vedtak av 02.08.13 som sak BMD 311/13 om tillatelse til riving av 
eksisterende sjøbod og oppføring av boligblokk på eiendommene gnr. 13 bnr. 1896 og 1899, 
opprettholdes.

Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
For området gjelder reguleringsplan for del av området vest for Strandgaten, vedtatt av
kommunestyret 13.02.89. Omsøkt areal er i planen regulert til byggeområde –
forretning/bolig.

Klagerne hadde også merknader til tiltaket. Disse er gjengitt og vurdert i byggesakssjefens 
vedtak.

Klagene er begrunnet i skriv av 22.08.13 der det fremgår:

 

Side 577 av 1003



2

På vegne av Olaug H. Reinertsen påklages ovennevnte vedtak.

Godkjenningen er i følge punkt 5 gitt på slik betingelse:
”Før igangsettingstillatelse kan gis må det dokumenteres at bygningen ikke overskrider 
eiendomsgrenser.”

Det antas at dette er i strid med loven.

Realitetsbehandling av søknaden skal ikke skje før ovennevnte spørsmål er endelig dokumentert og 
avklart fra søkeren. Det vises til Plan- og bygningslovens § 21-6 og Gyldendals rettsdata, ”Kommentar 
til Plan- og bygningslovens § 21, note 629”.

Klageren vil ellers i det vesentlige henvise til å fremheve det som følger av brev av 18.05.11 fra 
Rogaland Fylkeskommune. Angjeldende eiendom faller naturlig inn i det området som 
bevaringsplanen for Egersund sentrum omfatter. Selv om det ikke ble tatt med i selve 
bevaringsplanen, vil sjøbodene ha en verneverdi som autentisk elementer i den helhetlige historiske 
sjøhusrekka som utgjør Egersunds sentrum fasade mot sjøen. Et leilighetsprosjekt her vil stride mot 
reguleringens formål, og forutsetningen og intensjonen ble lagt til grunn for utarbeidelse av 
reguleringsplanen.

Det antas videre feil når det i vedtaket ikke er tatt hensyn til rikspolitiske retningslinjer for barn og unge 
i planleggingen. Klageren støtter Fylkesrådsmannens anbefaling om at det i stedet bør legges ned 
bygge- og deleforbud – og at det ikke igangsettes utbygging i området før hensynet til barn og unges 
interesse er ivaretatt, slik loven forutsetter.

Det omsøkte bygg er både voluminøs, høy og på mange måter ”fremmed” i den vernede historiske 
sjørekka som den ligger i forlengelsen av og er en naturlig del av – herunder også eksisterende 
bebyggelse og kulturmiljø i Strandgaten, der klagerens eiendom ligger. Hvis omsøkte bygg tillates 
oppført, vil det i stor grad og i dobbel betydning være ”skyggende” for den vakre og fredede gamle 
bebyggelsen i Strandgaten.

Byggesakssjefen har lagt til grunn at:

”Det er en villet unnlatelse fra kommunens side å la angjeldende reguleringsplan være uendret.”

Dette fremstår som både spekulativt og uten dokumentasjon eller kilde. Det synes betenkelig at et så 
vidt massivt og spesielt bygg skal få sin godkjenning på slike premisser.

Videre har gjenboer Hans Brede Jacobsen, eier av gnr. 13 bnr. 1906, Strandgaten 41, 
påklaget vedtaket i klage av 27.08.13. Det anføres:
Som eier av Strandgaten 41, et fredet bygg i verneområdet og umiddelbar nabo til dette 
byggeprosjektet vil jeg motstride oppføring av denne boligblokken.

Etter samtaler med advokat Asbjørn Stokkeland Egersund, stiller jeg meg bak klagen som han har 
skrevet for min nabo Olaug H. Reinertsen.

Ansvarlig søker har i skriv av 11.09.13 kommentert følgende:
Første klagepunkt gjelder punkt 5 i vilkår til rammetillatelsen.

"Før igangsettingstillatelse kan gis, må det dokumenteres at bygningen ikke overskrider 
eiendomsgrenser".

Svar:

Digitalt kartgrunnlag oversendt av Egersund kommune til Link Arkitektur (ansvarlig prosjekterende for 
arkitektur) anses å være tilstrekkelig for plassering av tiltak.
Av erfaring, viser det seg at det er liten avvik mellom innmålte punkt på digitale kart og virkelige punkt 
som blir målt opp i forbindelse med IG - søknader.

Kommunen er ansvarlig for kvalitet av innsendt kartmateriale.

Oppmåling av tomt i forkant av søker - og prosjekterings -prosess viste seg å være nødvendig i "innfill" 
prosjekter, der nabobebyggelse omringer aktuell byggetomt med minimal margin. Dette er ikke tilfelle i 
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det aktuelle prosjektet i Strandgaten 32/34.

Andre klagepunkt gjelder klagerens vurdering av verneverdig bebyggelse og hvorvidt eksisterende 
sjøbod skal beholdes.

" Klageren vil ellers i det vesentlige henvise til å fremheve det som følger av brev av 18.05.11 fra 
Rogaland Fylkeskommune. Angjeldende eiendom faller naturlig inn i det
området som bevaringsplanen for Egersund sentrum omfatter. Selv om det ikke ble tatt med i selve 
bevaringsplanen. vil sjøbodene ha en verneverdi som autentisk elementer i den helhetlige historiske 
sjøhusrekka som utgjør Egersunds sentrum fasade mot sjøen. Et leilighetsprosjekt her vil stride mot 
reguleringens formål, og forutsetningen og intensjonen som ble lagt til grunn for utarbeidelse av 
reguleringsplanen. "

Svar:

Prosjektet forholder seg til gjeldende reguleringsplan datert 13.02.1989 og illustrasjonsprosjekt til 
reguleringsplan. Det er ikke fattet kommunale vedtak etter dette, som skulle tilsi at gjeldende 
reguleringsplan ikke er gjeldende lenger.

Samtidig anser vi ikke bevaring av sjøboden som realistisk (teknisk tilstand, etasjehøyder, 
bruksmessige utfordringer osv.) Også eksisterende sjøhusrekka ble brutt med 2 boligprosjekter av 
nyere dato, på en, etter vår oppfatning, mye mer sårbar strekning enn det planlagte bygget gjør. 
Sjøhusrekka som bevaringsverdig strekning anses, etter vår oppfatning, å være avsluttet ved 
boligprosjektet oppført i Vestre gate 1.
Prosjektert nybygg er imidlertid tilpasset eksisterende sjøhusrekka og viderefører estetikken, 
formspråket og proporsjoner, fra de gamle sjøhusene,  men med ny tolkning av enkelte elementer og 
detaljer. For å sikre dette, har Link Arkitektur vart i dialog med daværende regionantikvaren Knut Jan 
Kluge.

Tredje klagepunkt gjelder rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingsfasen og evt. 
bygge- og dele forbud.

Det antas videre feil når det i vedtaket ikke er tatt hensyn til rikspolitiske retningslinjer for barn og unge 
i planleggingen. Klageren støtter Fylkesrådmannens anbefaling om at det i stedet bør legges ned 
bygge- og deleforbud - og at det ikke igangsettes ny utbygging i området før hensynet til barn og 
unges interesse er ivaretatt, slik loven forutsetter.

Svar:

Link Arkitektur som ansvarlig prosjekterende har vært i dialog med kommunen angående kvaliteter 
som skal ivareta uteoppholdsarealer på best mulig måte og innenfor den godkjente reguleringsplan.

Viser for øvrig til rikspolitiske retningslinjer og påpeker at det meste som kunne blitt ivaretatt - er 
ivaretatt, innenfor rammer gitt i gjeldende reguleringsplan.

Fjerde klagepunkt gjelder klagerens vurdering av volumen og høyder.

"Det omsøkte bygg er både voluminøs, høy og på mange måter "fremmed" i den vernede historiske 
sjørekka som den ligger i forlengelsen av og er en naturlig del av -herunder også eksisterende 
bebyggelse og kulturmiljø i Strandgaten, der klagerens eiendom ligger. Hvis omsøkte bygg tillates 
oppført, vil det i stor grad og i dobbel betydning være "skyggende" for den vakre og fredede gamle 
bebyggelsen i Strandgaten."

Svar:

Som kommentert tidligere i forbindelsen med klager til søknad om rammetillatelse, holder prosjektet 
seg fullstendig til rammer gitt i gjeldende reguleringsplan. Samtidig er byggets høyde tilpasset 
eksisterende nabobygg i Strandgaten 36.

Forandring er en del av byens natur.   Vi forstår at det kan være vanskelig å akseptere disse
forandringene og ta i mot nye naboer, især dersom man er vant til å ha utsikt over en ubebygd tomt 
(eller tomt som er bebygd lavt og åpent), men det i seg selv gir ikke et saklig grunnlag for å klage.  
Arkitekten har lagt stor vekt på å lage et prosjekt tilpasset sine omgivelser, et prosjekt som passer inn.  
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Det er dessverre ikke teknisk mulig å gå lenger ned i høyde for å imøtekomme naboens interesser.  Vi 
håper at prosjektet, når det kommer opp, også vil vise seg å være til glede, og kanskje nytte også for 
disse.

Femte klagepunkt gjelder klagerens vurdering av byggesakssjefens vurdering.

Svar:

Byggesakssjefens vurdering bør kommenteres av byggesaksbehandler/sjef, Link Arkitektur har ikke 
kommentarer til dette.

Rogaland fylkeskommune har ikke påklaget vedtaket, men har i et skriv av 26.09.13 
oppsummert merknadene sine.

Saksbehandlers vurderinger:
Klagene anses for mottatt innen klagefristen og tas til behandling.

Klagerne anfører at søknaden ikke kan realitetsbehandles før usikre grenser er avklart. 
Formodentlig mener klagerne at dette er en saksbehandlingsfeil som medfører at vedtaket er 
ugyldig.

Kommentaren i juridisk litteratur det vises til gjelder vurderingen av minsteavstanden omtalt i 
plan- og bygningslovens § 29-4, også kalt firemetersregelen. Minsteavstanden på fire meter 
gjelder imidlertid kun der det ikke er regulert annet. I gjeldende reguleringsplan fremgår 
byggegrensene av planen og det er dermed ingen minsteavstander som kan få betydning for 
vurderingen av tiltaket.
De involverte eiendommene gnr. 13 bnr. 1896 og 1899 inngår i samme interessesfære da 
hjemmelshaver til gnr. 13 bnr. 1896, Strandgaten 34 AS, er heleid av hjemmelshaver til gnr. 
13 bnr. 1899, Eiendom og Bedriftsutvikling AS. Vilkåret er derfor kun stilt på grunn av at 
kommunen ikke har anledning til å gi tillatelse til bygging over eiendomsgrenser. Avklaringen 
kan skje på flere måter (sammenføyning/ grensejustering/ oppmåling) og en ser det som 
mest hensiktsmessig at tiltakshaver selv løser dette forholdet før arbeidene igangsettes.

Rådmannen kan i alle tilfelle vanskelig se at det uavklarte forholdet berører klagerne eller 
utgjør en saksbehandlingsfeil som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold.

Klagerne anfører videre at tiltaket vil stride mot formålet i reguleringsplanen for Eigersund 
sentrum. Rådmannen er noe forundret at klager forventer at reguleringsplaner skal få 
virkning utover planområdet. Det følger klart av plan- og bygningsloven at reguleringsplaner 
kun har rettsvirkning innenfor planområdet. Dette er et forhold som åpenbart ikke kan 
tillegges vekt. 

Det er ikke omtvistet at eksisterende lagerbygning har kulturell verdi. Det er imidlertid i en 
omstendelig reguleringsplanprosess åpnet for riving og nybygg. Kulturminnemyndighetene
har i denne prosessen hatt rikelig anledning til å motsette seg oppføring av leilighetsbygg, 
men har funnet at sjøbodene kan tillates revet.

Videre har klagerne anført at det omsøkte bygget både i ytre rammer og uttrykk er fremmed 
og ”skyggende” for omkringliggende bebyggelse. 
Reguleringsplanen har klare begrensninger for bygningens ytre rammer og Rådmannen kan 
ikke se at disse er overskredet på noe måte i forhold til reguleringsplanen. Dette er heller 
ikke anført av klagerne. 
Det arkitektoniske uttrykket er riktignok utpreget moderne i forhold til deler av 
omkringliggende bebyggelse. Formspråket holder høy arkitektonisk kvalitet, og tiltaket 
fremstår gjennomført og forseggjort. 
Formen holdes streng og robust kun brutt av de uthevede rødbrune ”vindusboksene”. 
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Omsøkt uttrykk er langt på vei å foretrekke fremfor et uttrykk som i større grad prøver å 
nærme seg eksisterende bebyggelse slik en har flere eksempler på i sjøhusrekken langs 
Vågen.
Siden uttrykket har et mer moderne uttrykk vil en fremheve de distinkte kvalitetene i de 
nærliggende fredete bygningene istedenfor å viske ut forskjellene slik at ”nytt” og ”gammelt” 
blir intetsigende.

Hva gjelder reguleringsplanens aktualitet er det ingenting som tyder på at omsøkte område 
bør undergis ny planlegging. Reguleringsplanen for Egersund sentrum, i dagligtalen også 
kalt ”bevaringsplanen”, ble forholdsvis nylig revidert med til dels store endringer. I denne 
prosessen ble det ikke funnet grunn til å vurdere reguleringsplanen for del av området vest 
for Strandgaten. I tillegg er planen stadig videreført som gjeldende i rulleringen av 
kommuneplanen, senest i kommuneplan for 2011-2022, vedtatt av kommunestyret 06.06.11. 
Planer som kommunen ikke ønsker å videreføre blir i denne rulleringen opphevet. Siden det 
ikke har skjedd med gjeldende reguleringsplan er det ingenting som taler for at planen bør 
endres.
Rådmannen kan etter dette ikke se å ha fått noen politiske signaler om at gjeldende 
reguleringsplan bør undergis ny planlegging. 

Midlertidig forbud mot tiltak etter at en har mottatt søknad om tiltak i tråd med gjeldende plan 
bør normalt ikke skje. Borgeren må kunne forvente at kommunens planprosesser foregår i 
oversiktlige og forsvarlige former. Det vil være svært uheldig om tiltakshavere ikke skal 
kunne forholde seg til gjeldende planer fordi man venter til en eventuell uheldig utbygging 
omsøkes. Eigersund kommune er preget av mange gamle planer og en utbredt bruk av 
midlertidige forbud mot tiltak vil fullstendig undergrave forutberegneligheten i arealplaner 
som styringsverktøy.
Det skal avslutningsvis påpekes at kommunen selv må forestå ny planlegging dersom det 
fattes vedtak om midlertidig forbud mot tiltak. En kan ikke lempe dette arbeidet over på 
private.

Rådmannen finner på slik bakgrunn at klagen ikke omtaler forhold som kan tillegges vekt i 
vurderingen av søknaden om tiltak.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at byggesakssjefens vedtak opprettholdes.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 22.08.13 fra advokat Stokkeland på vegne av 
Olaug H. Reinertsen og klage av 27.08.13 fra Hans Brede Jacobsen og har funnet at de må 
tas følge.

Byggesakssjefens vedtak av 02.08.13 som sak BMD 311/13 om tillatelse til riving av 
eksisterende sjøbod og oppføring av boligblokk på eiendommene gnr. 13 bnr. 1896 og 1899, 
omgjøres.

Nytt vedtak lyder:
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Søknad mottatt her 24.06.13 om riving av sjøbod og oppføring av leilighetsbygg innehar ikke 
gode visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til det bygde omgivelser, jamfør plan- og 
bygningslovens § 29-2. Tiltakets utforming har et formspråk og volum som er fremmed og 
forstyrrende for området.

Søknaden avslås derfor.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-4 og reguleringsplan for 
området vest for Strandgaten.

En gjør oppmerksom på at det er klagerett på vedtaket.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

297833
Klage på tiltak, riving av sjøbod og oppføring av boligblokk med 12 leiligheter -
Strandgaten 34 AS

294601 Godkjente tegninger A3
294602 Godkjente tegninger A4

298188
Klage på tiltak, riving av eksisterende sjøbod og oppføring av boligblokk med 12 
leiligheter, samt parkeringsplass

300073 Kommentarer til klage - Strandgaten 34 AS

290981
Tillatelse til tiltak - Riving av sjøbod og oppføring av boligblokk med 12 leiligheter -
Strandgaten 34 AS

290021
Søknad om rammetillatelse boligbygg, parkeringsplass og riving hele bygget gnr.13 
bnr.1896 og 1899

302482 Reguleringsplan med bestemmelser
302481 Oversiktskart
290041 32757051_Nabomerknader.pdf
290042 32757051_Nabomerknader2.pdf
290043 32757051_Beskrivelse.pdf
290344 Ettersendte opplysninger - nabomerknader og gjennomføringsplan
290346 130624 Merknad damgård fishing.pdf
290345 130621 Merknad.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 18.11.2009
Kristiansen og Selmer 
Olsen

Gjenpart av nabovarsel, gnr. 13 bnr. 1896 og 
1899 - Strandgaten 32 og 34

2 I 06.12.2009
Olaug og Reidar 
Reinertsen

Vedr. klage av 26.11.09 ang. bebygging av 
Strandgaten 32 og 34, gnr. 13 bnr. 1896 og 1899

3 I 20.01.2010
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Søknad om rammetillatelse - riving av eksist. 
sjøbod og oppføring av boligblokk med 13 
leiligheter samt parkeringsplass gnr. 13 bnr. 1899 
og del av 1896

4 U 03.02.2010
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Foreløpig svar - Riving av eksist. sjøbod og 
oppføring av boligblokk med 13 leiligheter, samt 
parkeringsplass

6 X 02.03.2010 Tina Tønnessen Uttalelse til søknad om rammetillatelse, rivning 
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Myklebust av sjøbod og oppføring av boligblokk med 13 
leiligheter, samt parkeringsplass for 24 biler, gnr. 
13 bnr. 1896 og 1899, Strandgaten 32 og 34.

7 U 16.04.2010
Kristiansen & Selmer -
Olsen

Angående Strandgaten gnr.32 bnr.34

8 U 12.05.2010
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Innkalling til møte angående riving av 
eksisterende sjøbod og oppføring av boligblokk 
med 13 leiligheter, samt parkeringsplass

9 I 27.05.2010
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Vurdering - vedr. riving av eksist. sjøbod og 
oppføring av boligblokk med 13 leiligheter, samt 
parkeringsplass

10 I 27.05.2010
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Sikker høyde for springflo - Strandgaten 32 og 34 
- Vurdering

11 I 23.08.2010
Kristiansen & Selmer -
Olsen

Ønske om møte ang. utforming av bygg - riving 
av eksist. sjøbod og oppføring av boligblokk

12 I 06.12.2010
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Rammesøknad - reviderte tegninger - gnr. 13 
bnr. 1896 og 1899 - Strandgaten 32 og 34

14 U 10.01.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Foreløpig svar - Riving av eksisterende sjøbod 
og oppføring av boligblokk med 13 leiligheter, 
samt parkeringsplass på eiendommen gnr. 13 
bnr. 1896 og 2987

15 U 03.02.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Vedrørende søknad om rammetillatelse - Riving 
av eksisterende sjøbod og oppføring av 
boligblokk med 13 leiligheter, samt 
parkeringsplass

17 I 25.02.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Ang. rammesøknad Strandgaten 32 og 34

16 U 02.03.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Ønsker uttale - Riving av eksist. sjøbod og 
oppføring av boligblokk med 13 leiligheter, samt 
parkeringsplass på eiendommen gnr. 13 bnr. 
1896 og 1899

18 U 11.04.2011
Kristiansen & Selmer -
Olsen

Referat - Riving av eksist. sjøbod og oppføring av 
boligblokk med 13 leiligheter, samt 
parkeringsplass

19 X 11.04.2011 Illustrasjon 08.04.88

20 U 04.05.2011
Kristiansen & Selmer -
Olsen

Vedr. Strandgaten 32 og 34

21 I 13.05.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Vedr. Strandgaten 32 og 34 gnr. 13 bnr. 1896 og 
1899

23 I 18.05.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse vedr. riving av eksisterende sjøbod og 
oppføring av boligblokk med 13 leiligheter,

22 U 19.05.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Vedr. flom og framdrift - Strandgaten 32 og 34

25 I 23.05.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Vedr. byggehøyder, framdrift m.m. - Strandgaten 
32 og 34

24 U 01.06.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Vedr. riving av eksist. sjøbod og oppføring av 
boligblokk med 13 leiligheter, samt 
parkeringsplass

26 I 02.06.2011 Dalane Tidende Innsynsbegjæring gnr. 13 bnr. 1896 og 1899

27 I 13.04.2012 LINK arlitektur AS
Vedr. skifte av arkitekt mm. - Strandgaten 32 og 
34

28 U 13.04.2012 LINK arkitektur AS
Svar vedr. skifte av arkitekt mm. - Gnr. 13 bnr. 
1896 og 1899, Strandgaten 32 og 34

29 U 30.04.2012 Link Arkitektur AS Svar vedr. TEK 10
30 I 02.05.2012 Kristiansen og Selmer- Vedr. opphør som ansvarlig søker - gnr. 13 bnr. 
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Olsen AS 1896 og 1899, Strandgaten 32 og 36

31 U 04.05.2012
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Vedr. riving av eksist. sjøbod og oppføring av 
boligblokk med 13 leiligheter, samt 
parkeringsplass

32 U 08.06.2012 Link Arkitektur AS
Referat - Leilighetsbygg gnr. 13 bnr. 1896 og 
1899, Strandgaten 32 og 36

34 I 03.12.2012 Link Arkitektur AS
Skisseprosjekt tegninger A4 - mottatt i møte 
03.12.12 gnr. 13 bnr. 1896 og 1899 -
Strandgaten 32 og 34

35 I 03.12.2012 Link Arkitektur AS
Skissetegninger A3- mottatt i møte den 03.12.12 
gnr. 13 bnr. 1896 og 1899 - Strandgaten 32 og 
34

33 U 03.12.2012 Link Arkitektur AS
Referat - Oppføring av boligblokk - Strangaten 32 
og 34

36 U 06.12.2012 Link Arkitektur
Vedrørende kommuneplanbestemmelser for 
Egersund

38 I 19.06.2013 Møllegården sameie Planlagt bygging av Strandgaten 32 og 34

39 I 24.06.2013 LINK ARKITEKTUR AS
Søknad om rammetillatelse boligbygg, 
parkeringsplass og riving hele bygget gnr.13 
bnr.1896 og 1899

40 I 25.06.2013 Link Arkitektur AS
Ettersendte opplysninger - nabomerknader og 
gjennomføringsplan

42 I 28.06.2013 Link Arkitektur AS
Ettersending tegninger og opplysninger -
byggesak gnr. 13 bnr. 1896 og 1899, 
Strandgaten 32 og 34

41 U 02.08.2013 LINK ARKITEKTUR AS
Tillatelse til tiltak - Riving av sjøbod og oppføring 
av boligblokk med 12 leiligheter - Strandgaten 34 
AS

43 X 02.08.2013 Godkjente tegninger A3
44 X 02.08.2013 Godkjente tegninger A4

45 I 22.08.2013
Sørensen og Sjefrås DA 
Advokatene Stokkeland

Klage på tiltak, riving av sjøbod og oppføring av 
boligblokk med 12 leiligheter - Strandgaten 34 
AS

46 I 27.08.2013 Hans Brede Jacobsen
Klage på tiltak, riving av eksisterende sjøbod og 
oppføring av boligblokk med 12 leiligheter, samt 
parkeringsplass

48 U 04.09.2013 Link Arkitektur AS
Vedrørende Strandgaten 32 - ber om 
kommentarer

49 I 11.09.2013 Link Arkitektur AS Kommentarer til klage - Strandgaten 34 AS

50 U 19.09.2013
Rogaland 
fylkeskommune

Utsatt klagefrist i byggesak gnr. 13 bnr. 1896 og 
1899

51 I 26.09.2013
Rogaland 
fylkeskommune

Klage på vedtak om riving av sjøbod og 
oppføring av leilighetsbygg gnr. 13 bnr. 1896 og 
1899, Strandgaten 34

52 U 27.09.2013
Rogaland 
fylkeskommune

Bekreftelse på mottatt klage ved  riving av 
eksisterende sjøbod og oppføring av boligblokk 
med 12 leiligheter, samt parkeringsplass

54 X 29.09.2013 Reguleringsplan med bestemmelser
53 X 29.09.2013 Oversiktskart

Parter i saken:
            

Damgaard Fishing AS Strandgaten 30 4370 EGERSUND
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TIL Eiendom og 
Bedriftsutvikling AS

Postboks 373 4379 EGERSUND

P JACOBSEN HANS 
BREDE

Strandgaten 41 4370 EGERSUND

SØK LINK ARKITEKTUR AS Kvitsøygata 10 4014 STAVANGER
P Møllegården sameie 

v/Egil Magne Haugstad
Strandgaten 26 4370 EGERSUND

P Olaug og Reidar 
Reinertsen

Strandgaten 39 4370 EGERSUND

P Rogaland 
fylkeskommune

Postboks 130 4001 STAVANGER

TIL STRANDGATEN 34 AS Nedre Bekkegate 5 4370 EGERSUND

 

Side 585 av 1003



 

Side 586 av 1003



 

Side 587 av 1003



 

Side 588 av 1003



 

Side 589 av 1003



 

Side 590 av 1003



 

Side 591 av 1003



 

Side 592 av 1003



 

Side 593 av 1003



 

Side 594 av 1003



 

Side 595 av 1003



 

Side 596 av 1003



 

Side 597 av 1003



________________________________________________________________ 

Fra:  Sanja Roknic-Kuic 

Sendt: 11.09.2013 
Til:  Tom Grøsfjell 
Kopi: Anders@eobas.no 
Emne: SV: Vedrørende Strandgaten 32 - Eigersund kommune 
________________________________________________________________ 

 Svar på klage oversendt fra Eigersund kommune.

Klage er innsendt av advokat Asbjørn Stokkeland, på vegne av Olaug H. Reinertsen. Naboen klager på 
gitt rammetillatelse.

Første klagepunkt gjelder punkt 5 i vilkår til rammetillatelsen.

"Før igangsettingstillatelse kan gis, må det dokumenteres at bygningen ikke overskrider 
eiendomsgrenser".

Svar:

Digitalt kartgrunnlag oversendt av Egersund kommune til Link Arkitektur (ansvarlig prosjekterende for 
arkitektur) anses å være tilstrekkelig for plassering av tiltak.
Av erfaring, viser det seg at det er liten avvik mellom innmålte punkt på digitale kart og virkelige punkt som 
blir målt opp i forbindelse med IG - søknader.

Kommunen er ansvarlig for kvalitet av innsendt kartmateriale.

Oppmåling av tomt i forkant av søker - og prosjekterings -prosess viste seg å være nødvendig i "innfill" 
prosjekter, der nabobebyggelse omringer aktuell byggetomt med minimal margin. Dette er ikke tilfelle i det 
aktuelle prosjektet  i Strandgaten 32/34.

Andre klagepunkt gjelder klagerens vurdering av verneverdig bebyggelse og hvorvidt eksisterende 
sjøbod skal beholdes.

" Klageren vil ellers i det vesentlige henvise til å fremheve det som følger av brev av 18.05.11 fra 
Rogaland Fylkeskommune. Angjeldende eiendom faller naturlig inn i det
området som bevaringsplanen for Egersund sentrum omfatter. Selv om det ikke ble tatt med i selve 
bevaringsplanen. vil sjøbodene ha en verneverdi som autentisk elementer i den helhetlige historiske 
sjøhusrekka som utgjør Egersunds sentrum fasade mot sjøen. Et leilighetsprosjekt her vil stride mot 
reguleringens formål, og forutsetningen og intensjonen som ble lagt til grunn for utarbeidelse av 
reguleringsplanen. "

Svar:

Prosjektet forholder seg til gjeldende reguleringsplan datert 13.02.1989 og illustrasjonsprosjekt til 
reguleringsplan. Det er ikke fattet kommunale vedtak etter dette, som skulle tilsi at gjeldende 
reguleringsplan ikke er gjeldende lenger.

Samtidig anser vi ikke bevaring av sjøboden som realistisk (teknisk tilstand, etasjehøyder, bruksmessige 
utfordringer osv.) Også eksisterende sjøhusrekka ble brutt med 2 boligprosjekter av nyere dato, på en, 
etter vår oppfatning, mye mer sårbar strekning enn det planlagte bygget gjør. Sjøhusrekka som 
bevaringsverdig strekning anses, etter vår oppfatning, å være avsluttet ved boligprosjektet oppført i Vestre 
gate 1.
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Prosjektert nybygg er imidlertid tilpasset eksisterende sjøhusrekka og viderefører estetikken, formspråket 
og proporsjoner, fra de gamle sjøhusene,  men med ny tolkning av enkelte elementer og detaljer. For å 
sikre dette, har Link Arkitektur vart i dialog med daværende regionantikvaren Knut Jan Kluge.

Tredje klagepunkt gjelder rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingsfasen og evt. bygge-
og dele forbud.

Det antas videre feil når det i vedtaket ikke er tatt hensyn til rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i 
planleggingen. Klageren støtter Fylkesrådmannens anbefaling om at det i stedet bør legges ned bygge-
og deleforbud - og at det ikke igangsettes ny utbygging i området før hensynet til barn og unges interesse 
er ivaretatt, slik loven forutsetter.

Svar:

Link Arkitektur som ansvarlig prosjekterende har vært i dialog med kommunen angående kvaliteter som 
skal ivareta uteoppholdsarealer på best mulig måte og innenfor den godkjente reguleringsplan.

Viser for øvrig til rikspolitiske retningslinjer og påpeker at det meste som kunne blitt ivaretatt - er ivaretatt, 
innenfor rammer gitt i gjeldende reguleringsplan.

Fjerde klagepunkt gjelder klagerens vurdering av volumen og høyder.

"Det omsøkte bygg er både voluminøs, høy og på mange måter "fremmed" i den vernede historiske 
sjørekka som den ligger i forlengelsen av og er en naturlig del av -herunder også eksisterende bebyggelse 
og kulturmiljø i Strandgaten, der klagerens eiendom ligger. Hvis omsøkte bygg tillates oppført, vil det i stor 
grad og i dobbel betydning være "skyggende" for den vakre og fredede gamle bebyggelsen i 
Strandgaten."

Svar:

Som kommentert tidligere i forbindelsen med klager til søknad om rammetillatelse, holder prosjektet seg 
fullstendig til rammer gitt i gjeldende reguleringsplan. Samtidig er byggets høyde tilpasset eksisterende 
nabobygg i Strandgaten 36.

Forandring er en del av byens natur.   Vi forstår at det kan være vanskelig å akseptere disse 
forandringene og ta i mot nye naboer, især dersom man er vant til å ha utsikt over en ubebygd tomt (eller 
tomt som er bebygd lavt og åpent), men det i seg selv gir ikke et saklig grunnlag for å klage.  Arkitekten 
har lagt stor vekt på å lage et prosjekt tilpasset sine omgivelser, et prosjekt som passer inn.  Det er 
dessverre ikke teknisk mulig å gå lenger ned i høyde for å imøtekomme naboens interesser.  Vi håper at 
prosjektet, når det kommer opp, også vil vise seg å være til glede, og kanskje nytte også for disse.

Femte klagepunkt gjelder klagerens vurdering av byggesakssjefens vurdering.

Svar:

Byggesakssjefens vurdering bør kommenteres av byggesaksbehandler/sjef, Link Arkitektur har ikke 
kommentarer til dette.

Med vennlig hilsen

Sanja Roknic-Kuic
sivilarkitekt

LINK-logo-black-epost1 <http://www.linkarkitektur.no/>
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LINK arkitektur AS, Kvitsøygata 10, NO-4014 Stavanger
sark@linkarkitektur.no <mailto:sark@linkarkitektur.no>

Telefon dir./mob. +47 472 96 072                        Telefon. +47 51 60 16 70

Fra: Tom Grøsfjell [mailto:tom.groesfjell@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 4. september 2013 10:02
Til: Sanja Roknic-Kuic
Emne: Vedrørende Strandgaten 32 - Eigersund kommune

Viser til tillatelse til riving av lagerbygning og oppføring av boligbebyggelse på eiendommen gnr. 13 bnr. 
1896 m.fl., samt vedlagte klageskriv.

Vedtaket er påklaget av naboer.

Før klagene tas til behandling av kommunen ber en om Deres eventuelle kommentarer.

For at klagene skal kunne tas til behandling på neste mulige politiske utvalgsmøte (22. oktober), ber en 
om at eventuelle kommentarer er mottatt her innen 12. september.

Med vennlig hilsen

Tom Grøsfjell
Seksjon byggesak - Telefon 51 46 83 00 (8 - 11)
Eigersund kommune
All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil derfor bli 
behandlet som et offentlig saksdokument som andre kan få innsyn i etter offentlighetsloven.
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EIGERSUND KOMMUNE

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak

  
  

LINK ARKITEKTUR AS

Kvitsøygata 10
4014 STAVANGER

Vår ref.: 13/18937 / 09/2987 / GBR-13/1896, GBR-13/1899, FA-L42 Dato: 02.08.2013

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

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

Tillatelse til tiltak - Riving av sjøbod og oppføring av boligblokk med 12 
leiligheter - Strandgaten 34 AS

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4. Søknaden gjelder 
riving av eksisterende sjøbod på eiendommen gnr. 13 bnr. 1899 og oppføring av boligblokk med 
12 leiligheter samt tilhørende lekeplass og parkeringsplass på gnr. 13 bnr. 1899 og 1896.
Omsøkt bygning har bebygd areal på ca. 607 m² og bruksareal på ca. 1.308 m².
Naboene er varslet og det foreligger nabomerknader til søknaden fra Olaug Reinertsen, Hans 
Brede Jacobsen, Møllegården Sameie og Damgaard Fishing AS.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for del av området vest for Strandgaten, vedtatt av 
kommunestyret 13.02.89. Omsøkt areal er i planen regulert til byggeområde – forretning/bolig.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak
Saksnummer Vedtaksdato
311/13 Byggesakssjefen delegert 02.08.2013

Hva gjelder sikkerhet mot stormflo/havnivåstigning konkluderer ansvarlig foretak Multiconsult AS 
med at topp overkant gulv i første etasje bør legges på kote + 1,85. Dette er fulgt av søker i sin 
prosjektering. Konklusjonen synes å bygge på anerkjente empiriske undersøkelser og 
byggesakssjefen har ingen vesentlige merknader til plasseringen. Det legges til grunn at 
plasseringen medfører tilstrekkelig sikkerhet mot stormflo.

Søker opplyser i sitt skriv av 21.06.13:
I Strandgaten 32 og 34 er det planlagt riving av eksisterende sjøbod og oppføring av nytt boligbygg med 12 
leiligheter. På sørvestsiden av tomten er det planlagt parkering for 23 biler. Mot Vågen er det planlagt 
brygge.
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Bygget er på 3 etasjer (2 etasjer pluss loft) med bruksareal (BRA) på 1308,2 m². Mønehøyde er 10,1 m 
over Strandgaten.

Reguleringsplanen for del av området vest for Strandgaten, samt illustrasjonsprosjekt utarbeidet av 
Kristiansen & Selmer-Olsen i 1988, som er godkjent av antikvariske myndigheter, har gitt hovedrammene til 
prosjektet.

Byggets utforming er resultat av en lang prosess og en god dialog med regionantikvar Knut Jan Kluge, der 
og flere møter ble avholdt med Eigersund kommune og Fylkeskommunen. Intensjonen var å skape bygg 
som tar med seg kvaliteter og hovedtrekk fra illustrasjonsprosjektet fra 1988, men med dagens svar og 
tolkning av arkitektoniske elementer. Samtidig er gjeldende reguleringsplan lagt til grunn for 
prosjekteringen.

Utformingsmessig danner bygningskroppene sammen en ”U-form”, med atrium i midten. Atriet er dannet 
ved å ”skjære ut” midterste del av den ene huskroppen, som er bundet sammen med en svalgang. Atriet er 
tenkt som fellesarealer, der store og små kan tilbringetid sammen, beskyttet for vind og i trygge og 
hyggelige omgivelser. I tillegg er det på toppen av bygget, i begge ender av svalgangen, avsatt areal til 
felles takterrasser. Der kan beboerne nyte lange kvelder med sol og utsikt.

I første etasje er hovedinngangen fra Strandgaten plassert i ”mellombygget” i svalgangsaksen, inntrukket i 
forhold til gatelivet. For å sikre trygg adkomst fra parkeringsarealene, samt ivareta flyttebil- og 
servicebilproblematikken, er det etablert en ekstra inngang fra parkeringsplassen.

Fasadene er utformet i henhold til illustrasjonsprosjektet, men med ny vri. Fra den enkle, nesten 
arketypiske bygningskroppen, er det skåret ut vindusåpninger. Den lange takflaten mot parkeringsarealet 
brytes opp med to takoppletter, som markerer balkongposisjonene i fasaden og demper inntrykket av
fasadens lengde. 

Taket er tenkt tekket i mørk teglstein. Fasadene er tenkt kledd i beiset trepanel med tradisjonelle guloransje 
farger, men mørke vindus- og dørkarmer, og paneler for vindusavskjerming. Fasaden mot Vågen er tenkt 
utført som dobbeltfasade, som forener dagens behov for større balkonger med det historiske preg av 
sjøhus. Den ytre fasaden er inspirert av tradisjonelle sjøhusfasader, men med noe overdimensjonerte 
åpninger for å imøtekomme vår tids krav om dagslys, og for å gi utsikt fra leilighetene. Den indre fasaden 
har store åpninger, som gir lys og utsikt, og skaper forbindelser mellom leilighetene og balkongene, og 
Vågen og vannet. Dette blir et flott sted der beboerne kan nyte utsikten og samtidig blir skjermet for vær og 
vind.

Den eksisterende sjøhusrekka blir med dette supplert med et bygg som viderefører det tradisjonelle 
sjøhuspreget, samtidig som det gir moderne løsninger for vår tids krav og behov til det å bo godt.

Regionantikvar Knut Jan Kluge har i skriv av 20.02.13 bemerket følgende om tiltaket:
Tiltaket er tidligere behandlet, samt det er avholdt flere møter, senest 03.12.12.

I dette møte ble det fra undertegnede påpekt følgende:
Reduksjon av rammer i loftsetasje, disse gis et mindre fremtredende uttrykk.
Kvadratiske vindu bør gis et høydeformat.
Inngangsparti mot Strandgaten bør ”mykes opp”.

Hovedmotsettingen mellom de to hustyper er ”boligens” behov for mange vindu for å slippe inn lys, hvor 
behovet for vindu i ”sjøhuset” er nesten fraværende.
På den ene siden har en akseptert sjøhusets hovedform, men en har ikke klart å gi bygningene det 
”lukkete” uttrykk som er så typisk for denne bygningstypes egenart.
Hovedoppgaven vil derfor være å finne frem til et uttrykk som fanger opp og løser denne motsetting 
samtidig som løsningen preges av dagens formideal.

Det som er vist på tegninger datert 30.11.12 svarer til en viss grad på problemstillingen.
Det anbefales imidlertid at prosjektet bearbeides videre med det for øyet å komme frem til en avklaring av 
formuttrykket som kan bli godkjent.

Det anbefales at det på dette tidspunkt foretar en uformell samtale med Rogaland fylkeskommune, 
kulturseksjonen, for kommentar, herunder også sol forhold, parkering og lekeplass areal.
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Rogaland fylkeskommune har i skriv av 18.05.11 uttalt følgende om tiltaket:
Ideelt sett mener fylkesrådmannen ved kulturseksjonen at eksisterende sjøbod på tomta bør vurderes 
bevart, og evt. rehabilitert og ombygd til boligformål. Dette fordi denne sjoboden sammen med 
eksisterende eldre sjøbod i Strandgaten 30 bidrar til å holde den historiske sjøhusrekka sammen.

Vi kjenner ikke til hvorfor dette området langs sjøen på vestsiden av Strandgaten, som faller naturlig 
inn i det området som bevaringsplanen for deler av Egersund sentrum omfatter, ikke ble tatt med i 
bevaringsplanen. De to nevnte sjøbodene vurderes imidlertid å ha verneverdi som autentiske 
elementer i den helhetlige historiske sjøhusrekka, som utgjør Egersund sentrums fasade mot sjøen.

Stadig større deler av sjøhusrekka er i ferd med å endre karakter fra sjøhusbebyggelse/ funksjon til 
leilighetskompleks. Dette er en uheldig utvikling sett fra et verneperspektiv.

Da gjeldende reguleringsplan er fra 1989, d.v.s. 12 år gammel, vil fylkesrådmannen anmode
kommunen om å vurdere en reguleringsendring for det aktuelle området, slik at også den ytterste 
delen av sjøhusrekka, som inngår som en naturlig del av en større helhet i trehusbyen Egersund, kan 
bli vurdert regulert med formål vern.

I følge kommunens brev til ansvarlig søker Kristiansen og Selmer-Olsen AS datert 03.02.2011 avviker 
det omsøkte tiltaket mye fra forutsetningene og intensjonene som ble lagt til grunn ved utarbeidelse av 
reguleringsplanen for det aktuelle området. Kommunen krever derfor at prosjektet må bringes mer i 
samsvar med illustrasjonsplanene som ble lagt til grunn ved godkjenning av vedtatt reguleringsplan, 
før en tillatelse kan gis. Illustrasjonsplanene som fulgte reguleringsplanen er ikke vedlagt saken.
Fylkesrådmannen ser det ikke som hensiktsmessig å gå inn å vurdere det innsendte prosjektet i detalj 
på nåværende tidspunkt, når tiltakshaver allerede har fått tilbakemelding fra kommunen om å endre 
prosjektet slik at det blir mer i samsvar med forutsetningene og intensjonene bak gjeldende 
reguleringsplan.

I tillegg til det overnevnte vurderer også fylkesrådmannen at gjeldende reguleringsplan for området er i 
strid med Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingen. Felles lekeareal er plassert på 
skyggelagt(?) areal i bakgården mot nordøst. Videre åpner reguleringsbestemmelsene for at en kan 
legge glasstak over lekearealet. Felles lekeplass er også vist delvis inn i gårdsrom på naboeiendom 
som er regulert for bebyggelse. Her foreligger det en søknad om deling per dags dato, og mye tyder 
på at arealet som i dag er avsatt til lek vil bli ytterligere bygget inne av nye bygg på nabotomt.

Vi understreker at kommunen har et ansvar for å vurdere behov for bygge og deleforbud når 
gjeldende reguleringsplan ikke oppfyller herunder fastsatte krav til lek- og uteoppholdsarealer i 
rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Vi henviser til plan- og 
bygningsloven § 13-1.

Fylkesrådmannen vil anmode kommunen på det sterkeste om å legge ned bygge- og deleforbud, 
basert på det overnevnte. En bør ikke igangsette ny utbygging i dette området før hensynet til barn og 
unges interesser er tilstrekkelig ivaretatt.

I tillegg til det overnevnte bemerker fylkesrådmannen en uheldig anvendelse av verdifullt areal ut mot 
sjøen mellom Strandgaten og sjøen. Etter fylkesrådmannens vurdering bør det vurderes en annen 
parkeringsløsning i sammenheng med behovet for bedrede lekearealer, eksempelvis ved en delvis 
omrokering av funksjonene; Lekeareal etc. ut mot sjøen, og bilparkering under bygg/i bakgård.

Fylkesrådmannen ved kulturseksjonen vil understreke at det er et krav at ny bebyggelse skal ha høy 
arkitektonisk kvalitet. Utforming av nytt bygg når det gjelder volum, høyder, fasader, materialbruk etc. 
må tilpasses og ta nødvendig hensyn til omkringliggende vernet bebyggelse, som den vernede 
historiske sjøhusrekka som den ligger i forlengelsen av og er en naturlig del av, samt vernet 
bebyggelse/kulturmiljø i Strandgaten. Det må tas særlig hensyn til de vedtaksfredete bygningene vis a 
vis i Strandgaten. Det fremgår også av gjeldene reguleringsbestemmelser at ny bebyggelse skal 
tilpasses tilliggende (vernet) bebyggelse. Bygget bør trekkes inn fra Strandgaten, i likhet med 
Strandgaten 40 (1,2 meter inntrukket i følge bestemmelsene) slik at det blir et bredere fortau og større 
avstand fra vernet/fredet bebyggelse på andre siden av gaten.

Tilsendte illustrasjoner av det omsøkte prosjektet viser en brå avslutning med tett vegg mot
nabotomt/nabobebyggelse. Vi kjenner til at deler av gårdsrom på nabotomt gnr 13, bnr 1901 og 1903, 
Strandgaten 36 er søkt fradelt for å bebygges med bolig ut mot sjøen. Det er naturlig at disse to 
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sakene sees i sammenheng. Det omsøkte prosjektet, planlagt bebyggelse på nabotomt som for tiden 
søkes fradelt, samt eventuelle planer for bebyggelse på arealet imellom dem, bør vurderes under ett 
og planlegges som en helhet. Det vil være uheldig med en tett vegg mot nabotomt dersom denne ikke 
skal bebygges. Ny bebyggelse sammen med tilliggende og planlagt bebyggelse må illustreres.

Det er også viktig å vurdere prosjektets avslutning mot sjø med bryggeløsning etc. i forhold til 
sjøhusrekka og havnefronten som helhet, og i en større sammenheng, blant annet i forhold til planer 
om en eventuell havnepromenade langs sjøhusrekka, jfr. rev. kommuneplan for Egersund.

Fylkesrådmannen avventer omarbeidet prosjekt som er mer i tråd med intensjonene for gjeldende 
reguleringsplan/illustrasjonsplan, jfr. brev fra kommunen, eller fortrinnsvis ny reguleringsplan for 
området, for uttalelse.

Vi understreker at krav til velegnede lekearealer må ivaretas i tråd med rikspolitiske retningslinjer for å 
styrke barn og unges interesser i planleggingen. Kommunen har et særskilt ansvar for å ivareta 
overnevnte hensyn. Vi tilråder kommunen å benytte midlertidig bygge- og deleforbud, jamfør plan- og 
bygningsloven § 13-1, inntil hensynet ivaretas tilstrekkelig.

Tiltaket er revidert i ettertid og prosjekterende har søkt å komme i samsvar med uttalelsene 
ovenfor.

Byggesakssjefen legger til grunn at det er en villet unnlatelse fra kommunens side å la gjeldende 
reguleringsplan være uendret. Bevaringshensyn er vedvarende aktuelt i Egersund sentrum og 
dersom kommunens planmyndighet eller folkevalgte organ ønsket å endre reguleringsplanen, har 
det vært nok av muligheter til å gjøre dette. Omsøkt tiltak har i tillegg vært kjent i lengre tid 
gjennom lokalmedia og byggesakssjefen finner på slik bakgrunn ingen grunn til å tro at 
reguleringsplanen ikke gjenspeiler Eigersund kommunes ønske om aktivisering av området 
gjennom riving av eksisterende bebyggelse og oppføring av leilighetskompleks. Rogaland 
fylkeskommunes anmodning om å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak kan dermed ikke 
imøtekommes.
Det kan i forlengelsen av denne vurderingen ikke legges vekt på at reguleringsplanen og dermed 
også tiltaket i seg selv ikke favner om alle retningslinjer og veiledninger, herunder retningslinjer 
for barn og unge i planleggingen, som er utarbeidet etter at planen ble vedtatt.

Gjennom å vedta gjeldende reguleringsplan har en nødvendigvis godtatt en endring og 
modernisering av den bevaringsverdige bebyggelsen både på eiendommen og i området 
generelt. Det er likevel lagt klare linjer for hvordan bebyggelsen kan utformes og hvordan 
kulturminnemiljøet skal forvaltes. 

Tiltaket synes klart nok å være i samsvar med reguleringsplan når det gjelder forhold som høyde, 
utnyttelsesgrad og så videre. Det fremgår av reguleringsplankartet og bestemmelser at 
bebyggelsen skal være i 2 etasjer med loft. Det er ingenting i planen som taler for at begrepet 
”loft” skal være til hinder for at dette kan innredes til rom for varig opphold. Tiltaket samsvarer i 
tillegg med tillatte høyder for bebyggelsen.

Det er riktignok aspekter ved tiltaket som synes å ligge fjernt fra både eksisterende bebyggelse 
på eiendommen og planens intensjoner. Planmyndighetene ønsket klart nok at hele området 
skulle ses under ett – blant annet ved hjelp av illustrasjonsprosjektet som er vedlagt 
reguleringsplanbeskrivelsen. Omsøkt bygning fremstår tvert imot som isolert fra øvrig bebyggelse 
idet formspråket er iøynefallende mer moderne i forhold til omkringliggende bebyggelse. 

Eksempelvis fremstår de røde ”boksene” mot Vågen og de nedtonede vinduene som et 
fremmedelement i bygningsmiljøet. Disse elementene er likevel å foretrekke fremfor tilnærminger 
til kvasiautentisk ”gammel stil” som preger deler av bebyggelsen i området som er oppført i nyere 
tid. Omsøkt tiltak fremstår i motsetning til disse bygningene med et mer stilsikkert og gjennomført 
formspråk. Boksene kan dermed representere et brudd slik at de elementene av bygningen som 
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tar utgangspunkt i den lokale byggeskikken fremheves med styrke, om enn på en mer subtil 
måte.

Mot Strandgaten har bygningen en robust form og uttrykk som minner om eksisterende 
bebyggelse på eiendommen. Denne fasaden får en dempet fremtoning som i tilstrekkelig grad 
underordner seg omkringliggende bebyggelse.

Fordelene takopplettene medfører for bygningen i form av økt bokvalitet og brukbarhet overstiger 
etter byggesakssjefens syn de innrømmelsene man må gjøre i forhold til bevaringshensyn. 
Takopplettene kan dermed godkjennes.

Olaug Reinertsen, eier av gnr. 13 bnr. 1904 (Strandgaten 39) bemerker i sitt skriv av 12.06.13:
Jeg har tidligere blitt gjort oppmerksom på at eksisterende bygg på eiendommen er verneverdig. Dette 
gjelder vel fortsatt?

Høyde; Slik bygget er presentert vil det ”kvele” eksisterende bebyggelse på motsatt side av Strandgaten. 
Strandgaten representerer et unikt bygningshistorisk miljø, gjenoppbygget i sin helhet etter bybrannen i 
1844.

Forslaget omfatter 12 nye leiligheter, med parkering for 23 biler. Dette vil medføre en enorm fortetting av 
trafikken i en allerede høyt belastet Strandgate – MILJØGATE – noe som jeg som beboer på det sterkeste 
vil protestere mot. 

Deler av bebyggelsen i det aktuelle området ligger på ikke fast grunn, og jeg er sterkt bekymret for mitt hus 
Strandgaten 39 bygget i 1846 når grunnen/ fundament til Strandgaten 32 og 34 skal etableres.

Jeg forutsetter at utbygger og Eigersund kommune ved en eventuell utbygging av Strandgaten 32 og 34 
nøye følger vedtatte reguleringsplaner og forskrifter.

Møllegården Sameie, eier av gnr. 13 bnr. 1887 (Strandgaten 26), bemerker i sitt skriv av 
18.06.13:
Vi varsler med dette at vi anser at de varslede byggearbeider også vil berøre vår eiendom. Vi finner ikke 
grunn til å komme med merknader til byggets utforming. Det legger vi til grunn at andre organer tar seg av.

Strandgaten 26 – og som vi er kjent med også Strandgaten 30, er bygget på flåter. Grunnen under flåtene 
er stabile i dag, men vil bli ustabile under rystelser. Det er stor fare for at massene vil gli ut i mot havnen. Vi 
regner derfor med at byggearbeidene på Strandgaten 32 og 34 vil ødelegge fundamentene for byggene 
dersom det ikke gjøres forebyggende tiltak. Strandgaten 26 vil ødelegge fundamentene for byggene 
dersom det ikke gjøres forebyggende tiltak. Strandgaten 26 er en 4 etasjers murbygning (tidligere Mølle 
som er omgjort til 14 leiligheter). Konstruksjonen er ikke forberedt for de rystelser som følger av de 
forventede pele- og gravearbeider på varslet eiendom. Vi forventer derfor at det før arbeidene igangsettes 
må bli utført undersøkelser på vår eiendom som avklarer hvilke forebyggende tiltak som må gjøres slik at 
man kan forebygge og unngå skader. 

Til disse to merknadene bemerker søker:
Det er kommet en klage fra nabo Olaug Reinertsen i Strandgaten 39.
Naboen klager på høyde og mener at hus skal "kvele" eksisterende bebyggelse på motsatt side av 
Strandgaten.

Svar:
Å bo sentralt i en by, medfører at en bor "tett" og har naboer. Siden nybygg er prosjektert i tråd med
reguleringsbestemmelser og illustrasjonsprosjekt og høyder som er regulert gir utfordring mht.
leilighetsplanløsning, er det ikke mulig å vurdere senking av høyder.

Naboen også klager på antall parkeringsplasser og er bekymret for økt trafikk.

Svar:
I gjeldende reguleringsplan er det tegnet enda flere parkeringsplasser og antallet er i praksis gått ned. 
Dessuten, er det parkeringsnormen til Egersund kommune som gjelder for prosjektet. På nåværende 
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tidspunkt finnes det parkering på tomten i Strandgaten 32 og det blir ikke økning av betydning for 
nabolaget.
Naboen er bekymret for grunnforhold ved etablering av nye fundamenter i området med "ikke fast 
grunn".

Svar:
Dette må bli ivaretatt ved detaljprosjektering og søknad om igangsettingstillatelse.

Det er kommet en merknad fra Møllegården sameie som er naboen/eier i Strandgaten 30 og 30B.
Disse er også bekymret for grunnforhold og hvordan deres bygg kan bli påvirket ved arbeid med 
fundamentering av Strandgaten 32 og 34.

Svar: Samme som for nabo i Strandgaten 39.

Geotekniske forhold antas å bli ivaretatt av relevant ansvarlig foretak. Byggesakssjefen skal 
imidlertid påpeke for søker at dette fagområdet synes å havne i tiltaksklasse 3. En ber om at det 
ved søknad om igangsettingstillatelse vedlegges særskilt redegjørelse for fastsettelse av 
tiltaksklasse dersom søker vurderer dette forholdet annerledes.

Trafikale hensyn er behørig hensyntatt i planleggingen av både reguleringsplanen og 
Strandgaten for øvrig. Strandgaten er en fartsåre til Egersund sentrum for et forholdsvis stort 
område i tillegg til at det drives utstrakt næringsvirksomhet både i Strandgaten og Bruvik. 12 
leiligheter vil derfor utgjøre en minimal del av årlig døgntrafikk i Strandgaten.

Byggesakssjefen finner etter dette at nabomerknadene inntatt ovenfor ikke kan tillegges 
nevneverdig vekt.

Hans Brede Jacobsen, eier av gnr. 13 bnr. 1906 (Strandgaten 41), bemerker i sitt skriv av 
21.06.13:
Som eier av Fredet hus i umiddelbar nærhet til dette foreslåtte prosjekt vil jeg på det sterkeste råde 
Egersund Kommune til å avslå byggemeldingen. Dette skyldes flere elementer:

For å sette opp nytt bygg skal et verneverdig lagerbygg rives. Dette lagerbygget er en del av
Egersunds by bygningshistorie. Det bidrar i sterk grad til å skape det antikvariske uttrykk som gis ved 
innseiling til Egersund samt Egersund forøvrig. Å rive dette bygget vil være å betrakte som et overgrep 
for ettertiden.

Byggeprosjektet grenser opp til Bevaringsområde. 2 av 3 bygg som er totalfredet i Egersund ligger i 
umiddelbar nærhet. Selv om nybygget har saltak gir det på ingen måte et visuelt inntrykk som en bør 
prøve å skape i bevaringsområde. Bygget vil skape et sår i en ellers fredet vernet bygningsmasse. 
Dessverre ser en ofte ikke konsekvensene av slike inngrep før etter at de er utført. Er dette virkelig 
forenelig med kommunens planer for bevaring og forvaltning av de antikvariske områder i Egersund?

Strandgaten er i dag en allerede svært trafikkert gate. Det finnes ingen alternative traseer bla. For
utrykningskjøretøy og nødtrafikk. Undertegnede ikke foretatt trafikktelling i Strandgaten, men det er 
opplagt at den store fortettingen av trafikk vi allerede har i en miljøgate ikke vil være forenelig med et 
tilbygg på 16 nye boenheter.

De vernede og fredete hus i prosjektets umiddelbare nærhet står delvis på leirgrunn. Det har vært 
observert bevegelser i grunn til tidligere prosjekter her. Er det fortatt tilstrekkelig grunnanalyse av 
tomten og dets nærhet.

På bakgrunn av dette er undertegnede av den klare oppfatning av saken bør avslås.

Damgaard Fishing AS bemerker i sitt skriv av 17.06.13:
Vi er positive til tiltaket, men ønsker å forvisse oss om at det foretas tilstrekkelig sikring av våre 
eiendommer Strandgaten 30 og Strandgaten 31 ”Damgaarden”.
Vi er kjent med fra tidligere at det har forekommet større setningsskader ved pæling for bygging av 
”Åsebryggene”.
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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.

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

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart og skal utstikkes av 

oppmålingskontoret eller annet godkjent foretak.
3. Arbeidet kan ikke igangsettes før alle relevante fagområder er ansvarsbelagt.
4. Før igangsettingstillatelse kan gis må det innsendes miljøsaneringsrapport for 

rivingsarbeider samt samlet avfallsplan for alt arbeid på eiendommen.
5. Før igangsettingstillatelse kan gis må det dokumenteres at bygningen ikke overskrider 

eiendomsgrenser.
6. Før riving foretas må eventuell frakopling fra offentlig vann- og avløpsnett samt el-nett

meldes vann- og avløpsverket og el-leverandør via autorisert rørlegger og elektriker. Det 
gjøres spesielt oppmerksom på plan- og bygningslovens § 28-2 om sikringstiltak. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser å ta kontakt 
med Arbeidstilsynet for avklaring av eventuell fare for at asbestholdige byggematerialer 
forekommer i bygningen.

7. Høyde topp overkant gulv i hovedetasje godkjennes på kote + 1,85. 
8. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
9. Det må installeres vannmåler i bygningen før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest 

kan gis.
10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:
- Link Arkitektur AS godkjennes i henhold til søknad datert 24.06.13 som ansvarlig søker 
og for arkitekturprosjektering, tiltaksklasse 3.
- Multiconsult AS godkjennes i henhold til søknader datert 21.06.13 for vurdering av 
vannstand, tiltaksklasse 1, og prosjektering av brannkonsept, tiltaksklasse 3.
- BesQ AS godkjennes i henhold til søknad datert 21.06.13 for kontroll av prosjektering 
av brannkonsept, tiltaksklasse 3.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for del av området vest for Strandgaten.

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

Vedlagt følger godkjente tegninger og situasjonsplan.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-1 Andre 
boliger - pr. boenhet

70000 1 70000 Strandgaten 34 AS

Ved sentral 
godkjenning 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

1000 3 3000 Strandgaten 34 AS

Arealgebyr for tiltak 
etter pbl § 20-1

13 1308 17004 Strandgaten 34 AS

Sum 90.004,-

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Tilknytningsavgifter:
Gebyrregulativet forutsetter at det betales tilknytningsavgift ved utvidelse av bruksareal og 
når nye eiendommer tilknytes offentlig vann og avløpsanlegg. 

Type Pris Antall Beløp Mottaker
Tilknytning -  bygning inntil 
250 m² (minstebeløp)  - Vann

20.000,- 1 20.000,- Strandgaten 34 
AS

Tilknytning -  bygning inntil 
250m² (minstebeløp) - Avløp

20.000,- 1 20.000,- Strandgaten 34 
AS

Tillegg for hver påbegynt 50m² 
utover 250 m²  - Vann

2.300,- 5 11.500,- Strandgaten 34 
AS

Tillegg for hver påbegynt 50m² 
utover 250 m²  - Avløp

2.300,- 5 11.500,- Strandgaten 34 
AS

Sum 63.000,-

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

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef
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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

Kopi til:
Damgaard Fishing AS Strandgaten 30 4370 EGERSUND
Eiendom og Bedriftsutvikling 
AS

Postboks 373 4379 EGERSUND

JACOBSEN HANS BREDE Strandgaten 41 4370 EGERSUND
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
Møllegården sameie
Olaug og Reidar Reinertsen Strandgaten 39 4370 EGERSUND
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER
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Søknad om rammetillatelse
etter plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: 32757051 Utskriftstidsdato: 24.06.2013 Side 1 av 5

Søknaden gjelder

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting
eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen.

Eiendom/Byggested
Kommune
Eigersund

Gnr.
13

Bnr.
1896

Andre Gnr/bnr
13/1899

Adresse
Strandgaten 32 og 34, 4370 EGERSUND

Tiltakets art
Søknadstype
Rammetillatelse

Tiltakstype
Nytt bygg - Boligformål Parkeringsplass Riving av hele bygg

Næringsgruppekode
X Boliger

Anleggstype
brygger

Bygningstypekode
142

Formål
bolig

Tiltakshaver
Partstype
foretak

Navn
STRANDGATEN 34 AS

Adresse
Nedre Bekkegate 5, 4370 EGERSUND

Organisasjonsnummer
996283488

Telefon
51498090

e-postadresse
anders@eobas.no

Ansvarlig søker
Navn
LINK ARKITEKTUR AS

Organisasjonsnummer
975999726

Adresse
Kvitsøygata 10, 4014 Stavanger

Kontaktperson
Sanja Roknic-Kuic

Telefon
51601670

Mobiltelefon
47296072

e-postadresse
sark@linkarkitektur.no

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling
Det foreligger merknader fra naboer eller gjenboere

Antall
2
Søkers vurdering av merknader
Det er kommet en klage fra nabo Olaug Reinertsen i Strandgaten 39.
Naboen klager på høyde og mener at hus skal "kvele" eksisterende bebyggelse på motsatt side av Strandgaten.
Svar:
Å bo sentralt i en by, medfører at en bor "tett" og har naboer. Siden nybygg er prosjektert i tråd med
reguleringsbestemmelser og illustrasjonsprosjekt og høyder som er regulert gir utfordring mht.
leilighetsplanløsning, er det ikke mulig å vurdere senking av høyder.

Naboen også klager på antall parkeringsplasser og er bekymret for økt trafikk.
Svar:
I gjeldende reguleringsplan er det tegnet enda flere parkeringsplasser og antallet er i praksis gått ned. Dessuten,
er det parkeringsnormen til Egersund kommune som gjelder for prosjektet. På nåværende tidspunkt finnes det
parkering på tomten i Strandgaten 32 og det blir ikke økning av betydning for nabolaget.

Naboen er bekymret for grunnforhold ved etablering av nye fundamenter i området med "ikke fast grunn".
Svar:
Dette må bli ivaretatt ved detaljprosjektering og søknad om igangsettingstillatelse.

Det er kommet en merknad fra Møllegården sameie som er naboen/eier i Strandgaten 30 og 30B.

Disse er også bekymret for grunnforhold og hvordan deres bygg kan bli påvirket ved arbeid med fundamentering
av Strandgaten 32 og 34.
Svar: Samme som for nabo i Strandgaten 39.
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etter plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: 32757051 Utskriftstidsdato: 24.06.2013 Side 2 av 5

Følgebrev
Til berørte naboer
Nabovarsel for byggemelding- Strandgaten 32 og 34, gnr. 13, bnr. 1896 og 1899

På vegne av byggherren Strandgaten 34 AS varsler vi med dette om planlagt nybygg på ovennevnte eiendom.
Det er planlagt riving av eksisterende sjøbod og oppføring av nytt boligbygg med 12 leiligheter. På sørvest siden
av tomten er det planlagt parkering for 23 biler. Mot Vågen er det planlagt brygge.

Bygget er lagt til tiltaksklasse 3.

Bygget er på 2 etasjer og loft med bruksareal (BRA) på 1308,2 m2. Mønehøyde er 10,1 m over Strandgaten.
Bygget holder seg innenfor reguleringsbestemmelser definert i Plan: Reguleringsplan for del av området vest for
Strandgaten, samt rammene gitt i Plan- og bygningsloven.

Adkomst for gående, er planlagt fra Strandgaten, i midten av bygget (mellombygget) og er tenkt inntrukket i
forhold til gateliv. Adkomst til parkeringsareal er planlagt fra ca samme punkt der eksisterende innkjørsel til
parkering befinner seg. Det er tilrettelagt for adkomst fra parkeringsareal fra byggets langside.

Utformingsmessig, danner bygningskropp en ?U? form med atrium i midten. Mellom atrium og nabotomt i
Strandgaten 32 er det planlagt et gjerde, som skal sikre at privat areal på begge tomter blir skjermet. Ellers er
bygg utformet som to separate bygningskropp som er bundet sammen med et mellombygg/svalgang, med atriet i
midten.
Fasadene er utformet i henhold til illustrasjonsprosjekt til reguleringsplan i hovedgrep, men med ny tolkning.
Takflaten mot parkeringsareal er avbrutt med 2 takoppletter som markerer balkongposisjon i bygningskroppen og
for å dempe fasadens lengde. Regionantikvar var involvert i prosess med byggets utforming. Fasadene er tenkt
kledd i beiset trepanel i gul/oransje farge med mørke vindus- og dørkarmer og paneler for vindusavskjerming.
Fasade mot Vågen er tenkt utført som dobbelfasade der balkonger og terrasser er skjult bak ytre skallet som
danner en tradisjonell sjøhus fasade. Taket er tenkt tekket i mørk teglstein.
Link Arkitektur AS står som prosjekterende for bygningsutforming, samt ansvarlig søker.

Frist for uttalelser er satt til den 17.06.2013, og kan sendes til

Link Arkitektur AS
Kvitsøygata 10, 4014 Stavanger
eller
post
sark@linkarkitektur.no

(se også vedlagt original til nabovarsel, samt beskrivelse)

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er avholdt

Arealdisponering

Planstatus mv.
Type plan
Reguleringsplan

Navn på plan
Reguleringsplan for del av området vest for Strandgaten

Reguleringsformål
Bolig/forretning, parkering, lekeområde
Beregningsregel angitt i gjeldende plan
%BYA

Grad av utnytting iht. gjeldende plan
75%

Tomtearealet
Byggeområde/grunneiendom 1271,40 m²
- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler 0,00 m²
= Beregnet tomteareal 1271,40 m²
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Bebyggelsen
Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 953,55 m²
Areal eksisterende bebyggelse 500,60 m²
- Areal som skal rives 500,60 m²
+ Areal ny bebyggelse 607,20 m²
+ Parkeringsareal 298,00 m²
= Sum areal 905,20 m²

Grad av utnytting
Beregnet grad av utnytting 71,20

Plassering av tiltaket
Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket .
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.

Bygningsopplysninger

m² BYA

Bolig Annet I alt Bolig Annet I alt

Antall bruksenheterm² BRA

Eksisterende 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Ny 607,20 1308,20 0,00 1308,20 12 0 12

Åpne arealer/Enheter som
fjernes

171,60 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Sum 435,60 1308,20 0,00 1308,20 12 0 12

Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 3

Krav til byggegrunn

Flom
Byggverket skal plasseres i flomutsatt område, se vedlegg.
Sikkerhetsklasse: F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 år)

Skred
Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område

Andre natur- og miljøforhold (pbl § 28-1)
Ikke relevant

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.
Tomta har adkomst til kommunal veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.Avkjørselstillatelse er gitt.

Vannforsyning
Tomta er tilknyttet offentlig vannverk
Vanntilførsel krysser IKKE annens grunn.

Avløp
Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg

 

Side 613 av 1003



Søknad om rammetillatelse
etter plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: 32757051 Utskriftstidsdato: 24.06.2013 Side 4 av 5

Avløpsanlegg krysser IKKE annens grunn.

Overvann
Takvann/overvann føres til terreng

Løfteinnretninger

Løfteinnretninger
Det er løfteinnretninger som omfattes av TEK i bygningen
Det søkes installert :Heis

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes
vedlegget?

Nabomerknader C C-01 Naboklage Strandgaten 39 Vedlagt søknaden

Nabomerknader C C-02 Nabomerknad Strandgaten 30 Vedlagt søknaden

Gjenpart av nabovarsel C C-03 Kvittering for nabovarsel Vedlagt søknaden

Gjenpart av nabovarsel C C-04 Opplysninger gitt i nabovarsel Vedlagt søknaden

Situasjonsplan D D-01 Situsajonsplan Vedlagt søknaden

Tegning ny plan E E-01 Plan 1. etasje Vedlagt søknaden

Tegning ny plan E E-02 Plan 2. etasje Vedlagt søknaden

Tegning ny plan E E-03 Plan loft/3. etasje Vedlagt søknaden

Tegning ny plan E E-04 Takplan Vedlagt søknaden

Tegning ny fasade E E-05 Fasader mot Vågen, Strandgaten og
atrium, tversnitt

Vedlagt søknaden

Tegning ny fasade E E-06 Fasade mot parkering og nabo 36 Vedlagt søknaden

Situasjonskart F F-01 Situasjonskart fra kommunen Vedlagt søknaden

Redegjørelse - ras- og flomfare F F-02 Vurdering av vannstand Vedlagt søknaden

Beskrivelse F F-03 Beskrivelse av tiltaket Vedlagt søknaden

Søknad om ansvarsrett G G-01 Søknad om ansvarsrett kontroll
brann ResQ

Vedlagt søknaden

Søknad om ansvarsrett G G-02 Søknad om ansvarsrett vurdering av
vannstand MC

Vedlagt søknaden

Søknad om ansvarsrett G G-03 Søknad om ansvarstett brann MC Vedlagt søknaden

Annet Q Q-02 Illustrasjon fra Strandgaten Vedlagt søknaden

Annet Q Q-03 Illustrasjon fra Vågen Vedlagt søknaden

Annet Q Q-04 E-post fra kommunen angående
saksbehandling og kommuneplan

Vedlagt søknaden

Annet Q Q-01 Følgebrev og vedlegg til nabovarsel Vedlagt søknaden
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Annet Q Q-05 Branntekniske premisser Vedlagt søknaden

Annet Q Q-06 Branntegning plan 1 Vedlagt søknaden

Annet Q Q-07 Branntegning plan 2 Vedlagt søknaden

Annet Q Q-08 Branntegning plan 3 Vedlagt søknaden

Annet Q Q-09 Rammesøknad signert av
tiltakshaver

Vedlagt søknaden

Erklæring og signering

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og
bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl. Kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner
dersom det gis uriktige opplysninger
Ansvarlig søker

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

Dato                         24.06.2013                      .

Signatur   Søknaden er elektronisk signert     .
                 LINK ARKITEKTUR AS

Tiltakshaver

Dato                                                                 .

Signatur                                                           .

Gjentas med blokkbokstaver
.
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Vi forutsetter at det lages og presenteres en plan for sikring av nabobygg, og at denne er slik at vi kan 
godkjenne denne.
Den eldre bygningsmassen er ikke alltid tilstrekkelig forankret, og skader som følger av deres bygging må 
fullstendig unngås.

Vi forutsetter videre at alle bygningsmessige krav og forskrifter vedrørende nabobygg vil være ivaretatt.

Damgaard Fishing AS er ikke eier av gnr. 13 bnr. 1892 (Strandgaten 30 og 30 B), og er derfor 
ikke nabo eller part i saken. Merknaden belyser imidlertid forhold i byggesaken som kan være av 
betydning.

Til disse to merknadene kommenterer søker i skriv av 25.06.13:
Den ene er fra Hans Bredde Jacobsen, som klager på arkitektur og trafikk. En nabo kan gjerne komme 
med kommentarer angående arkitektonisk utrykk, men vi mener at myndigheter skal bedømme det som 
går på faglig vurdering. Siden regionantikvar var sterkt involvert i prosessen, synes vi at vi har ivaretatt 
denne problematikken.

Trafikk har vi kommentert i søknaden.

Den andre merknaden er fra Damgaard Fishing AS. Denne hovedsakelig gjelder grunnforhold som allerede 
er kommentert (kommentarer som er vedlagt søknaden).

Disse nabomerknadene omtaler ikke andre forhold enn det som er drøftet ovenfor. 
Byggesakssjefen finner derfor ikke grunn til å gå nærmere inn på disse nabomerknadene.

Det fremstår noe uklart hvordan bygget plasseres i forhold til eiendomsgrense mellom 
eiendommene gnr. 13 bnr. 1896 og 1899. Det kan se ut som om bygget plasseres i strid med 
eiendomsgrense. Det er ikke adgang i plan- og bygningslovens § 29-4 til å gi tillatelse til tiltak 
inntil, men ikke over eiendomsgrenser. 
Før igangsettingstillatelse kan gis må det dokumenteres at bygningen ikke overskrider 
eiendomsgrenser. Alternativt kan grensen justeres eller eiendommene sammenføyes etter 
nærmere vilkår. 

Link Arkitektur AS har i søknaden om ansvarsrett søkt om ansvarsrett for ansvarsområdet 
”arkitekturprosjektering og kontroll av prosjektering” i tiltaksklasse 3. Byggesakssjefen er noe 
usikker på hva dette ansvarsområdet er ment å omfatte. Dersom ”arkitekturprosjektering” er ment 
å omfatte også bygningsfysikk må kontrollen av slik fagområde forestås av et annet foretak.
En ber søker vedlegge redegjørelse for dette når det søkes om igangsettingstillatelse.

I henhold til kommunestyrevedtak KS-047/10 den 21.10.2010 skal alle nye bygninger installere 
vannmåler. Bygningen må derfor installere vannmåler.

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.
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________________________________________________________________ 

Fra:  Jarle Valle 

Sendt: 25.06.2013 
Til:  Tom Grøsfjell 
Kopi: 
Emne: VS: 
________________________________________________________________ 

Fra: Sanja Roknic-Kuic [mailto:sark@linkarkitektur.no] 
Sendt: 25. juni 2013 11:02
Til: Jarle Valle

Kopi: Anders Ouff; Henriette Sagland
Emne:

Hei!

Vi sendte rammesøknad elektronisk i går (den 24.06.13).

Etter at søknaden er pakket og kvalitetssikret fra vår side, kom det 2 nabomerknader til. Fristen for nabomerknader 
er satt til den 17.06.2013, 2 uker etter varselet er sendt (i samsvar med SAK10). Vi ha allikevel tatt med merknader 
som er kommet inn før fredag den 21.06.13, da vi fullførte kvalitetskontroll.

Disse 2 er, dessverre, ikke med i søknadspapirene, siden det ikke var tid å kjøre en ekstra runde på det, men vi 
sender disse over, slik at dere kan vurdere å ta de med i viderevurderingen av søknaden.

Den ene er fra Hans Bredde Jacobsen, som klager på arkitektur og trafikk. En nabo kan gjerne komme med 
kommentarer angående arkitektonisk utrykk, men vi mener at myndigheter skal bedømme det som går på faglig 

vurdering. Siden regionantikvar var sterkt involvert i prosessen, synes vi at vi har ivaretatt denne problematikken.

Trafikk har vi kommentert i søknaden.

Den andre merknaden er fra  Damgaard Fishing AS. Denne hovedsakelig gjelder grunnforhold som allerede er 
kommentert (kommentarer som er vedlagt søknaden).
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Ved arkivering har vi oppdaget liten uoverensstemmelse mellom gjennomføringsplan og samsvarserklaringer. Ved 
elektronisk signering er det av en eller annen grunn kommet dato for samsvarserklæring for brannteknisk 
prosjektering også, som ikke er riktig. Branntekniskprosjektering er ikke fullført ennå og når endelige 
brannsimuleringer blir fullført i forbindelse med IG-søknad, skal samsvarserklæring for brann også foreligge. Sender 
derfor korrigert gjennomføringsplan på nytt.

Håper at dere har forståelse for tekniske utfordringer og legger denne ved søknaden.

Kunne du bekrefte at dere har mottatt søknaden og at dere legger den korrigerte gjennomføringsplan ved?

Takk for hjelpen og god sommer.

Med vennlig hilsen

Sanja Roknic-Kuic

sivilarkitekt

LINK-logo-black-epost1 <http://www.linkarkitektur.no/>

LINK arkitektur AS, Kvitsøygata 10, NO-4014 Stavanger
sark@linkarkitektur.no <mailto:sark@linkarkitektur.no>

Telefon dir./mob. +47 472 96 072                        Telefon. +47 51 60 16 70

                       

www.linkarkitektur.no <http://www.linkarkitektur.no>
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Sanja Roknic-Kuic

Fra: Heidi Ratcliffe
Sendt: 24. juni 2013 15:19
Til: Sanja Roknic-Kuic
Emne: VS: SV: 

 
 
Med vennlig hilsen 
  
Heidi Ratcliffe 
Administrasjonssekretær 
  

 
  
 
LINK arkitektur AS, Kvitsøygata 10, NO-4014 Stavanger 
hr@linkarkitektur.no 
  
Sentralbord: +47 516 01 670 
Mobil: +47 911 300 69                                                  
                       
www.l inkark i tektur .no  
  
 

Fra: Hans Jacobsen [mailto:kuleventil@yahoo.no]  
Sendt: 21. juni 2013 11:41 
Til: Heidi Ratcliffe 
Emne: Re: SV:  
 

Hans Brede Jacobsen 
Strandgaten 41 
4370  Egersund 
  
Link Arkitektur AS 
Kvitsøygata 10 
4014  StavangerEgersund 19. Juni 2013 
  
  
Vedr. Klage på nabovarsel for byggemelding – Strandgaten 32 og 34, gnr. 13, bnr. 1896 og 1899 
  
Viser til mottatt nabovarsel. 
  
Som eier av Fredet hus i umiddelbar nærhet til dette foreslåtte prosjekt vil jeg på det sterkeste råde Egersund 
Kommune til å avlså byggemeldingen. Dette skyldes flere elementer: 
  
For å sette opp nytt bygg skal et verneverdig lagerbygg rives. Dette lagerbygget er endel av 
Egersunds by bygningshistorieDet bidrar i sterk grad til å skape det antikvariske uttrykk som gis ved 
innseiling til Egersund samt Egersund forøvrig. Å rive dette bygget vil være å betrakte som et overgrep for 
ettertiden. 
  
Byggeprosjektet grenser opp til Bevaringsområde. 2  av 3 bygg som er totalfredet i egersund ligger i 
umiddelbar nærhet. Selv om nybygget har saltak gir det på ingen måte et visuelt inntrykk som en bør prøve 
å skape i bevaringsområde. Bygget vil skape et sår i en ellers fredet vernet bygningsmasse.Desverre ser en 
ofte ikke konsekvensene av slike inngrep før etter at de er utført. Er dette virkelig forenelig med kommens 
planer for bevaring og forvaltning av de antikvariske områder i Egersund? 
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Strandgaten er idag en allerede svært trafikkert gate. Det finnes ingen alternative traseer bla. Annet for 
utrykningsskjøretøy og nødtrafikk. Undertegnede ikke  foretatt  trafikktelling i Strandgaten, men 
det er opplagt at den storefortettingen av trafikke vi allerede har i en miljøgate ikke vil være forenelig med 
et tilbygg på 16 nye boenheter. 
  
De vernede og fredete hus i prosjektets umiddelbare nærhet står delvis på leirgrunn. Det har vært observert 
bevegelser i grunn til tidligere  prosjekter her. Er det fortatt tilstrekkelig grunnanalyse av tomten og dets 
nærhet. 
  
På bakgrunn av dette er undertegnede av den klare oppfatning av saken bør avslås. 
  
Med Vennlig Hilsen 
  
  
Hans Brede Jacobsen 
Eier av Strandgaten 41. 
  
  
  
 
Sendt fra min iPhone 
 
Den 21. juni 2013 kl. 11:32 skrev Heidi Ratcliffe <hr@linkarkitektur.no>: 

E‐post er mottatt – venter på vedlegg. 
  
Med vennlig hilsen 
  
Heidi Ratcliffe 
Administrasjonssekretær 
  

<image001.jpg> 
  
 
LINK arkitektur AS, Kvitsøygata 10, NO-4014 Stavanger 
hr@linkarkitektur.no 
  
Sentralbord: +47 516 01 670 
Mobil: +47 911 300 69                                                  
                       
www.l inkark i tektur .no  
  
  

Fra: Hans Jacobsen [mailto:kuleventil@yahoo.no]  
Sendt: 21. juni 2013 11:31 
Til: Heidi Ratcliffe 
Emne: Re:  
  
Hei. Jeg klarer ikke å legge til vedlegget her. Men jeg kopierer nå adressen og sender den på nytt. 
Hans. 
 
Sendt fra min iPhone 
 
Den 21. juni 2013 kl. 11:07 skrev Heidi Ratcliffe <hr@linkarkitektur.no>: 

Prøv å svare på denne e‐posten – så får vi forhåpentligvis dette til snart;‐)! 
  
Med vennlig hilsen 
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Heidi Ratcliffe 
Administrasjonssekretær 
  

<image001.jpg> 
  
 
LINK arkitektur AS, Kvitsøygata 10, NO-4014 Stavanger 
hr@linkarkitektur.no 
  
Sentralbord: +47 516 01 670 
Mobil: +47 911 300 69                                                  
                       
www.l inkark i tektur .no  
  
  

 

Side 629 av 1003



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 01.10.2013
Arkiv: :GBR-5/186, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
10/747
Journalpostløpenr.:
13/25867

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
228/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013

Dispensasjon - Ny behandling - Tilbygg/overbygg og 
terrasse - gnr. 5 bnr. 186 - Magnar Grødeland, Maurholen

Sammendrag:
Planteknisk utvalg avslo den 22.11.11 søknad om dispensasjon/ tilbygg på ca. 20 m² til 
fritidsbolig. Fylkesmannen i Rogaland stadfestet dette vedtaket i skriv av 24.07.13.
Det er i skriv mottatt her 11.12.12 søkt om oppføring av tilbygg i form av overbygg på ca. 9
m² på eiendommen gnr. 5 bnr. 186. I tillegg søkes det om ettergodkjenning av allerede 
oppført terrasse på ca. 32 m² som også omfatter overbygget areal. 
Tiltakene forutsetter dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 2.12.2 om at 
fritidsbolig ikke skal overstige 75 m² bebygd areal. Omsøkt fritidsbolig vil med 
dispensasjonen få et bebygd areal på ca. 170 m².

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. Dersom dispensasjon anbefales, oversendes saken til 
Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune før endelig avgjørelse kan fattes.

Rådmannens forslag til vedtak 01.10.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 11.12.12 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av tilbygg/overbygg på ca. 9 m² og terrasse på ca. 32 m² på 
eiendommen gnr. 5 bnr. 183 i strid med kommune planens § 2.12.2 om at fritidsboliger ikke 
kan overstige 75 m² bebygd areal, og har kommet til at søknaden må avslås.

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak størrelsesbegrensningen i 
kommuneplanens bestemmelser da fritidsboligen allerede er betydelig større enn det 
kommuneplanen åpner for.

Da det ikke foreligger tillatelse til oppføring av den terrasse på ca. 32 m², skravert gult i 
søknad, varsles tiltakshaver at det vurderes å fattes vedtak om å pålegge ham å rive denne 
delen av terrassen senest 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.

Tiltakshaver ilegges et ulovlighetsgebyr på kr: 9.600,- for det merarbeid oppfølgning av det 
ulovlige tiltaket har påført kommunen. 
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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:
Omsøkt tiltak omtales av tiltakshaver som en revidert søknad. Revideringen består i å 
halvere tilbygget mot vest samtidig som allerede oppført terrasse er tatt med i søknaden.

Grødeland fikk den 22.11.11 som sak PTU-029/11 avslag på søknad og dispensasjon om 
oppføring av tilbygg på ca. 20 m². Det ble fattet følgende vedtak:
Planteknisk utvalg finner ikke, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2, at kan gis dispensasjon fra 
kommuneplanbestemmelse § 3-12 for oppføring av tilbygg til fritidsbolig med totalt bebygd areal på 
155 m2. Utvidelsen av taket og vegg ved terrasse som omsøkt medfører et bebygd areal over det 
dobbelte av øvre grense for bebygd areal fastlagt i kommuneplanen. Tiltaket bryter med hensynet bak 
kommuneplanbestemmelsen § 3-12.
Søknaden avslås derfor.  

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanbestemmelse § 3-12 og plan- og bygningsloven § 19-
2.

Vedtaket ble påklaget og Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 25.09.12 som sak 
PTU-149/12:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Magnar Grødeland i forbindelse med avslag på søknad 
/ dispensasjon for å forlenge taket på fritidsboligen med 2,6 m ut over eksisterende terrasse, og har 
etter en samlet vurdering kommet fram til at klager ikke gis medhold ettersom klagen ikke inneholder 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. Det faktum at 
det i 2007 ble gitt tillatelse til samlet BYA på om lag 184 m2 på en annen eiendom i samme 
reguleringsplan er i seg selv ikke en god nok grunn til at det må gis tillatelse til 180 m2 BYA på gnr. 5, 
bnr. 186. Betingelsene for å gi dispensasjon er skjerpet ved innføringen av plandelen i plan- og 
bygningsloven 2009, der dispensasjonsspørsmålet hører hjemme. En så omfattende dispensasjon fra 
bestemmelsene til kommuneplanen § 3-12 som det her gjelder, ville bety en vesentlig tilsidesette av 
denne bestemmelsen. Fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. 

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

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

Fylkesmannen i Rogaland stadfestet kommunens vedtak i skriv av 24.07.13.

Andre opplysninger / fakta i saken:
For eiendommen gjelder reguleringsplan Øvre Maurholen med tilhørende bestemmelser, 
vedtatt 1996. Eiendommen er regulert til byggeområde – fritidsbolig.

Siden størrelse ikke er uttrykkelig omtalt i reguleringsplan, gjelder kommuneplanens 
bestemmelser om størrelse. Det fremgår av kommuneplanens § 2.12.2:
I byggeområder merket HF, som er eldre til dels kystnære byggeområder, skal størrelsen fastsettes 
etter en vurdering av landskapstilpassing og lokal byggeskikk/omkringliggende bebyggelse. Øvre 
grense for BYA skal ikke overstige 75 m². Maksimal mønehøyde settes til 5,5 meter. Terrassen uten 

takoverbygg skal ikke overstige 20 m². Nærmere bestemmelser skal settes i regulerings‐ og 
bebyggelsesplan.

Eksisterende fritidsbolig er ca. 160 m² inklusiv terrasse oppført uten tillatelse. Det søkes med 
andre ord om ettergodkjenning av utført arbeid. Dersom det avslag må tiltaket tilbakeføres til 
tillatt bebyggelse.
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Tilbygget/ overbygget mot vest vil telle som bebygd areal. Arealet er skravert med ”Ikke BYA” 
i vedlagte tegninger, men dette medfører ikke riktighet. Overbygget areal innenfor 
bygningens fasadeliv skal alltid medregnes.

Adgangen til å gi dispensasjon følger av plan- og bygningslovens § 19-2:
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

       Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 

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

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

       Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker

I søknad av 02.07.12 om godkjenning av terrasse anføres det:
Under utgraving av hyttetomt kom det frem at det var 3-4 meter myr midt mellom to fjellknausar der 
plasseringa av hytta var planlagt. Då ein då såg at det vart mykje mei omfattande grunnarbeid enn det 
som var tenkt så gein etter alternativ løysing. Eigersund kommune vart kontakta, og rep frå kommunen 
var på synfaring. Det vert her diskutert alternative løysingar for å sleppa å køyra til store masser for å 
fylle holet mellom knausen. Eigersund kommune kom då fram til at det mest fornuftige var at ein ikkje 
gjor dette, men heller laga eit lager under hytta. Dette har ein også skissert i igangsettelsestillatelsen. 
Resultatet av dette vart diverre at inngangspartiet til hytta kom i lufta og ein måtte gjera forandringar 
på terrassen for å kunne kome inn. Eit anna aspekt som vart trekt fram er at ved å ha terrassen slik, 
ville ein dra ned høgda på hytta og skjule underetasjen. Dette kom fram gjennom dialog med Hellvik 
hus og Eigersund kommune. Det er derfor at denne delen samen med inngangspartiet er senka med 
25 cm i forhold til resten av hytta for å få et best mogleg visuelt inntrykk. Terrassen er også bygd i 
begge retningar for å sikre atkomst både vinter og sumar. Den eine sida er skråande fjellberg som det 
renn overflate vatn på og som frys lett om vinteren. Derfor er det også laga atkomst på andre sida.

Dispensasjonen er begrunnet med følgende i skriv av 01.12.12:
Søker herved om dispensasjon frå kommuneplanbestemmelsens maksimal tillate grunnflate for 
fritidsbebyggelse på 75 m² som norm.

Reguleringsbestemmelsene for Maurholen hyttefelt gir ingen retningslinjer på maks grunnflate, kun at 
all bebyggelse må ligge under eit tak.

Hytte er 160 m² bya.
På grunn av mykje vind og trekk vert terrassen mot vest mest ikke nytta, jamvel om det er her 
kveldsola kjem. Det har vorte planta ca. 100 furutre for 10 år sidan for å få det lunare, men det er 
fortsatt mykje vind frå skaret som ligg bak hytta.

Ynskjer difor å forlenge taket med 1,5 meter med ein valm slik at den dekkjer over meir av terrassen 
samt å tette att bakveggen. Fasademessig er ikke endringa stor og eg håper med å lage ein valm at 
det vil dra ned bygget i enden slik at det ikkje vil verka dominerande. Terrassen vert som han er og 
har vore sidan hytta vart bygd. Overbygget blir ca. 11 m².

Det ligg kun to hytter på denne sida av fjellet, og den andre ligg 75 m frå hytta. Trea mellom gjer at 
utviding av taket ikkje kan sjåast frå hytta hans. Bak meg ligg to hytter som er ca. 65 m frå hytta, men 
kun den eine kan sjå noko av hytta. Det vil derfor ikkje vera til noko sjenanse mot naboane.
Tomta er på 1664 m² og bebygd areal vert ikke meir enn 9,31 %.
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Håper på forståelse for å utvide taket over terrassen for å kunne nytta ho, og kveldsola nytast.

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.

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt 06.06.11. Det har vært en omfattende demokratisk
beslutningsprosess der en har funnet at fritidsboliger i omsøkte området ikke skal overstige
75 m² bebygd areal.

Maurholen er et pressområde der rådmannen har registrert mange søknader om 
dispensasjon fra blant annet størrelse. Det er derfor viktig å ha særlig fokus på hvilke 
forventninger og presedensvirkninger en eventuell dispensasjon vil ha. Det er Rådmannens 
oppfatning at kommunen har vært tilbakeholden med å gi dispensasjoner etter plan- og 
bygningsloven av 2008 trådte i kraft.

Fritidsboligen er med omsøkt tiltak ca. 170 m², det vil si 95 m² større enn tillatt i 
kommuneplanen. Den er dermed allerede vesentlig større enn det kommuneplanen tillater, 
og det må leggestil grunn at bruken av fritidsboligen må avpasses med det areal 
kommunestyret anses som tilstrekkelig i denne typen områder. En ytterligere utvidelse vil 
naturligvis medføre enda større konflikt med arealplanen. 

Selv om bygningsmyndighetene har signalisert at grop/søkk som oppstod etter utgraving 
kunne benyttes til lagringsplass, gir ikke dette føringer for å kunne bygge en så stor terrasse 
som omsøkt. En kan ikke se at tiltakshavers anførsler kan tillegges vekt.
Rådmannen finner at den fremskutte terrassen medfører at fritidsboligen stikker mer ut i 
terrenget og gir heller et inntrykk av at bebyggelsen brer seg utover eiendommen. Nedtoning 
av betongflatene på underetasjen bør søkes løst på andre måter, for eksempel ved 
beplantning.

Søker har anført at tilbygget skal virke som vindskjerm for uteareal.
Rådmannen kan ikke se at dette kan tillegges særlig vekt. Selv om eiendommen kan være 
værutsatt finnes det andre måter å utbedre dette på. Videre kan en vanskelig se at de
klimatiske forholdene ikke skulle være kjent da fritidsboligen ble oppført i 1998. Det bør være
særdeles høy terskel for å bruke ”mangler” ved sin egen prosjektering som brekkstang for 
ytterligere fravikelse av arealplaner.
Dessuten er begrunnelsen av så generell karakter at dette kan påberopes av veldig mange 
både i og utenfor planområdet.
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Rådmannen finner etter dette at dispensasjonen i vesentlig grad vil stride mot hensynene 
bak bestemmelsen om størrelsesbegrensning i kommuneplanens arealdel.

Skulle Planteknisk utvalg vurdere saken annerledes, må en så vurdere hvorvidt fordelene 
med dispensasjon er klart større enn ulempene. Ordlyden i lovteksten taler for at terskelen 
skal være høy.

Omsøkt tiltakts isolerte størrelse bør ikke tillegges selvstendig vekt. Tilbygget i seg selv er 
forholdsvis beskjedent, men en stadig dispensering og utvidelse er uheldig med tanke på 
arealplaners legitimitet som styringsverktøy, men også for en helhetlig og oversiktlig 
byggesaksbehandling.

Det må legges avgjørende vekt på at dispensasjonen vil skape forventning ikke bare i
planområdet, men hele Maurholen og andre lignende hyttefelt, om at
størrelsesbegrensningene i kommuneplanen skal tolkes ”mildt”. En slik praksis vil utvilsomt
føre til en undergraving av kommuneplanens arealdel som informasjons- og
beslutningsgrunnlag. Det er også vektlagt at kommuneplanen ble vedtatt nylig.

Det skal avslutningsvis påpekes at tiltakshaver nylig fikk avslag på en lignende søknad. 

Rådmannen finner etter dette at fordelene med dispensasjonen ikke er klart større enn 
ulempene.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at søknaden avslås.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Naturmangfoldloven:
Det er ikke registrert viktige artsfunn i nærområdet. Tiltaket strider ikke mot 
naturmangfoldslovens §§ 7-12.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 11.12.12 om oppføring av 
terrasse/overbygg og dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om tillatt størrelse 
på bebyggelse, og har funnet at dispensasjon kan anbefales etter plan- og bygningslovens § 
19-2.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad stride mot hensynene bak størrelsesbegrensningen i 
kommuneplanen da….

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da….

Søknaden oversendes Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland for uttalelse 
før endelig vedtak fattes.

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
258055 Revidert søknad hytte Maurholen gnr. 5 bnr. 186  - søknad om dispensasjon
294190 Klageavgjørelse i byggesak gnr. 5 bnr. 186 - Magnar Grødeland, Maurholen

234407
Utvidelse av tak over eksisterende terrasse og utegrill gnr. 5 bnr. 186 - Magnar 
Grødeland, Maurholen. Klagebehandling.

236876 Magnar terrasse.docx

195783
Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon for utvidelse av tak over eksisterende 
terrasse og utegrill gnr. 5 bnr. 186 - Magnar Grødeland, Maurholen

198304 Reguleringsplan og reg.bestemmelser
252562 Søknad om godkjenning av terrasse gnr. 5 bnr. 186 Magnar Grødeland,  Maurholen
237333 Underetasje, foto 1 Maurholen.pdf
302715 Oversiktskart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 23.03.2010 Magnar Grødeland
Melding om mindre byggearbeid - utvidelse av 
tak over eksisterende terrasse og utegrill gnr. 5 
bnr. 186, Maurholen

2 U 19.04.2010 Magnar Grødeland
Foreløpig svar - Utvidelse av tak over 
eksisterende terrasse og utegrill

4 X 31.10.2011 Reguleringsplan og reg.bestemmelser
5 X 31.10.2011 Kommuneplanbestemmelse § 3-12
6 X 31.10.2011 Kommunalt plankart

7 X 31.10.2011
Situasjonskart gnr. 5 bnr. 186 - Maurholen, 
Hellvik

8 U 07.12.2011 Magnar Grødeland
Oversendelse av politisk vedtak - Utvidelse av 
tak over eksisterende terrasse og utegrill gnr. 5 
bnr. 186 - Magnar Grødeland, Maurholen

9 I 29.12.2011 Magnar Grødeland Søknad om utsatt klagefrist gnr. 5 bnr. 186
10 U 02.01.2012 Magnar Grødeland Utsatt frist gnr. 5 bnr. 186

11 I 20.01.2012 Magnar Grødeland
Erklæring om klage på vedtak 029/11 - påbygg 
hytte Maurholen, gnr. 5 bnr. 186

13 U 15.06.2012 Magnar Grødeland
Gnr. 5 bnr. 186 - Magnar Grødeland, Maurholen. 
Møte.

15 I 02.07.2012 Roar Lima Grødeland
Søknad om godkjenning av terrasse gnr 5 bnr 
186 - Magnar Grødeland, Maurholen

14 I 02.07.2012 Roar Lima Grødeland
Vedlegg til klage gnr 5 bnr 186 - Magnar 
Grødeland, Maurholen

16 U 12.07.2012 Magnar Grødeland
Gnr. 5 bnr. 186 - Magnar Grødeland, Maurholen. 
Mangelfull søknad.

18 I 11.09.2012 Hellvik Hus AS Hellvik
Søknad om ferdigattest gnr. 5 bnr. 186, Øvre 
Maurholen

17 U 17.09.2012 Magnar Grødeland Varsel/informasjon om befaring

19 U 08.10.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av vedtak i planteknisk utvalg -
klage på avslag om utvidelse av tak over 
eksisterende terrasse og utegrill gnr. 5 bnr. 186 -
Magnar Grødeland, Maurholen

20 U 10.10.2012 Hellvik Hus Hellvik AS Gnr. 5 bnr. 186 - Magnar Grødeland, Maurholen. 
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Anmodning om ferdigattest.

21 I 18.10.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forhåndsvarsel - klage i byggesak gnr. 5 bnr. 
186

22 I 25.10.2012 Roar Lima Grødeland
Søknad om godkjenning av terrasse gnr. 5 bnr. 
186 Magnar Grødeland,  Maurholen

23 U 06.11.2012 Magnar Grødeland
Gnr. 5 bnr. 186 - Magnar Grødeland, Maurholen -
mangelfull søknad

24 I 11.12.2012 Roar Lima Grødeland
Revidert søknad hytte Maurholen gnr. 5 bnr. 186  
- søknad om dispensasjon

25 I 24.07.2013
Fylkesmannen i
Rogaland

Klageavgjørelse i byggesak gnr. 5 bnr. 186 -
Magnar Grødeland, Maurholen

27 X 30.09.2013 Oversiktskart

Parter i saken:
            

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

Hellvik Hus Hellvik AS Jærveien 1250 4375 HELLVIK
TIL Magnar Grødeland Grødelandsvei 294 4343 ORRE
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 04.07.2012
Arkiv: :GBR-5/186, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
10/747
Journalpostløpenr.:
12/17519

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
116/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012
149/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012

Utvidelse av tak over eksisterende terrasse og utegrill gnr. 
5 bnr. 186 - Magnar Grødeland, Maurholen. 
Klagebehandling.
  

Sammendrag:
Magnar Grødeland har klaget på avslaget på søknaden om tillatelse til å forlenge taket på 
fritidsboligen med 2,6 m ut over en eksisterende terrasse. I klagen påstår han at det er 
faktafeil i saksframstillingen, at kommunen har godkjent en enda større fritidsbolig i 
nærheten, og at allmenn ferdsel ikke blir skadelidende.

Det anbefales at klager ikke gis medhold ettersom klagen ikke inneholder vesentlige nye 
opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. 

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Dersom klager gis medhold, må saken sendes på 
høring til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune før endelig avgjørelse. 
Hvis klager ikke gis medhold, sendes klagen til Fylkesmannen i Rogaland til endelig 
avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 04.07.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Magnar Grødeland i forbindelse med avslag på 
søknad / dispensasjon for å forlenge taket på fritidsboligen med 2,6 m ut over eksisterende 
terrasse, og har etter en samlet vurdering kommet fram til at klager ikke gis medhold ettersom 
klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages 
over ble fattet. Det faktum at det i 2007 ble gitt tillatelse til samlet BYA på om lag 184 m2 på en 
annen eiendom i samme reguleringsplan er i seg selv ikke en god nok grunn til at det må gis 
tillatelse til 180 m2 BYA på gnr. 5, bnr. 186. Betingelsene for å gi dispensasjon er skjerpet ved 
innføringen av plandelen i plan- og bygningsloven 2009, der dispensasjonsspørsmålet hører 
hjemme. En så omfattende dispensasjon fra bestemmelsene til kommuneplanen § 3-12 som det 
her gjelder, ville bety en vesentlig tilsidesette av denne bestemmelsen. Fordelene ved å gi 
dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36.
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28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo slikt utsettelsesforslag:

”Saken utsettes for befaring.”

Votering utsettelsesforslag:
Nygårds forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-116/12 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.

25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-149/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Magnar Grødeland i forbindelse med 
avslag på søknad / dispensasjon for å forlenge taket på fritidsboligen med 2,6 m ut over 
eksisterende terrasse, og har etter en samlet vurdering kommet fram til at klager ikke gis 
medhold ettersom klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent 
da vedtaket det klages over ble fattet. Det faktum at det i 2007 ble gitt tillatelse til samlet 
BYA på om lag 184 m2 på en annen eiendom i samme reguleringsplan er i seg selv ikke 
en god nok grunn til at det må gis tillatelse til 180 m2 BYA på gnr. 5, bnr. 186. 
Betingelsene for å gi dispensasjon er skjerpet ved innføringen av plandelen i plan- og 
bygningsloven 2009, der dispensasjonsspørsmålet hører hjemme. En så omfattende 
dispensasjon fra bestemmelsene til kommuneplanen § 3-12 som det her gjelder, ville 
bety en vesentlig tilsidesette av denne bestemmelsen. Fordelene ved å gi dispensasjon 
er ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

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

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Planteknisk utvalg behandlet søknad om utvidelse av tak over eksisterende terrasse i møte 
22.11.11, og fattet følgende enstemmige vedtak:
PTU-029/11 Vedtak:

Planteknisk utvalg finner ikke, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2, at kan gis 
dispensasjon fra kommuneplanbestemmelse § 3-12 for oppføring av tilbygg til 
fritidsbolig med totalt bebygd areal på 155 m2. Utvidelsen av taket og vegg ved 
terrasse som omsøkt medfører et bebygd areal over det dobbelte av øvre grense for 
bebygd areal fastlagt i kommuneplanen. Tiltaket bryter med hensynet bak 
kommuneplanbestemmelsen § 3-12.
Søknaden avslås derfor.  

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanbestemmelse § 3-12 og plan- og 
bygningsloven § 19-2. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Vedtaket i saken ble sendt ut til partene med brev av 07.12.11. 20.01.12 klaget Magnar 
Grødeland over vedtaket. Grødeland hadde etter søknad fått forlenget klagefristen til
21.01.12.

I klagen skriver Grødeland at det er flere faktafeil i saksbehandlingen. Han skriver at 
søknaden gjelder forlengelse av tak med 16 m2 nytt tak, og ikke 20 m2. BYA blir da 151 m2, 
ikke 155 m2 som beskrevet. Grødeland skriver videre at kommunen tidligere har godkjent 
hytter over 150 m2, bl.a. i Vassvik den 13.02.07, med 165 m2 BYA. Han viser også til 
nabohytte som er beskrevet med 140 m2 netto, ikke BYA. Denne er minimum 170 m2 ifølge 
eier, skriver klager. Denne hytta var i utgangspunktet større enn deres, og fikk godkjent et 
tilbygg på 40 m2 pluss utstikk, altså totalt 170 m2 BYA. Søknaden fra klager var på 16 m2 tak 
over eksisterende terrasse til totalt 151 m2. De kan være villige til å redusere noe, slik at de 
kommer under 150 m2 BYA dersom dette skulle være utslagsgivende for søknaden, skriver 
klager. 
Klager viser også til konsekvenser for allmenn ferdsel. Denne påstanden er feil skriver 
klager, da stien går 15 m fra hytta og med skog imellom. Det søkes om utvidelse av tak over 
eksisterende terrasse, en terrasse som har vært der siden hytta var ny. Påstanden om at 
tiltaket vil hindre allmenn ferdsel synes derfor drøy for klager, og han mener at den ikke kan 
brukes som argument i saken. 
Det er på det tidspunktet klagen skrives 20 måneder siden søknaden ble levert, og det er 
frustrerende for klager at når saken først nå blir behandlet, inneholder den flere faktafeil som 
gjør at Planteknisk utvalg ikke hadde god nok innsikt i saken til å ta en rettferdig avgjørelse. 
Han føler seg forhåndsdømt før Planteknisk utvalg skal behandle saken. Han understreker at 
alle innenfor gjeldende reguleringsplan skal behandles likt, også med tanke på 
dispensasjoner som blir gitt. 
Han minner om at hytta er bygget av klager og faren, og blir benyttet av begge generasjoner 
slik at hytta er i bruk hver helg samt i noen av ukedagene. Dette gjør at man har behov for 
større plass enn der det vanligvis er en eier. De stortrives i Maurholen og benytter derfor 
hytta så ofte de kan. De håper på en snarlig positiv avgjørelse. 

I forbindelse med saksbehandlingen av klagen ble saksbehandler oppmerksom på at det 
kunne være avvik mellom gitte tillatelser og eksisterende hytte. Det ble da etter tillatelse fra 
eier gjennomført en befaring på eiendommen, som resulterte i at det ble skrevet et brev til 
Grødeland 15.06.12 og bedt om et møte 22.06.12.

I dette møtet kom det bl.a. fram at det ikke var søkt om eller gitt midlertidig brukstillatelse 
eller ferdigattest for fritidsboligen. Når det gjelder den underetasjen / lageret som er bygget, 
viste Grødeland til igangsettingstillatelsen datert 20.08.98, der det fremkommer følgende 
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formulering: ”Etter utgraving av byggegrop viste det seg at det oppsto et stort søkk under der 
hytta skal plasseres. Tiltakshaver spurte om det var mulig å sette opp murer / vegger i søkket 
slik at det hulrommet under her kunne brukes til lagerplass. Saksbehandler var ute på 
befaring med tiltakshaver og kom da fram til at det var en praktisk løsning å sette opp murer / 
vegger og siden en allikevel får et rom her kunne det benyttes til lagringsplass. Hytta blir lagt 
på samme nivå som tidligere i terrenget og det vil bli fylt opp på murene / veggene slik at det 
eneste som blir synlig er dør inn til dette kjellerrommet.”

I et nytt brev av 02.07.12 skriver Magnar Grødeland bl.a. at under utgraving av hyttetomten 
kom det fram at det var 3-4 meter myr mellom to fjellknauser der plasseringen av hytta var 
planlagt. Da man så at det var mye mer omfattende grunnarbeider enn det som var tenkt, så 
man etter alternative løsninger. En representant fra kommunen var på befaring. Det ble 
diskutert flere alternative løsninger for å slippe å kjøre til store mengder masse for å fylle 
hullet.  Kommunen kom ifølge Grødeland fram til at det mest fornuftige var å lage en kjeller / 
lager under hytta. Dette har man skissert i igangsettingstillatelsen. Resultatet av dette ble 
ifølge Grødeland at inngangspartiet til hytta ”kom i lufta”, og man måtte gjøre forandringer på 
terrassen for å kunne komme inn. Med denne løsningen ville terrassen ”dra ned høyden på 
hytta og skjule underetasjen”, ifølge Grødeland. Dette kom fram i dialog med Hellvik Hus og 
Eigersund kommune. Det er derfor denne delen av terrassen er senket 25 cm i forhold til 
resten av hytta, for å få et best mulig visuelt inntrykk. Terrassen er også ifølge Grødeland 
bygget i begge retninger for å sikre atkomst både sommer og vinter. Den ene siden er 
skrånende fjell og det renner overflatevann der som fryser om vinteren. Det er derfor også 
laget atkomst fra den andre siden. Dette kan ifølge Grødeland ikke regnes som terrasse, 
men atkomst til hytta, og han mener at dette derfor ikke bør regnes med i BYA. Alternativt 
bør man kunne akseptere en høyere BYA av den grunn ifølge Grødeland.

Når det gjelder BYA forklarer Grødeland at ved søknad om påbygg av hytta ble det oppgitt 
at BYA var 135 m2, og det ble søkt om 20 m2 påbygg. Dette var beregnet ut fra godkjente 
tegninger. Etter befaring fra, og møte med, kommunen, viser det seg at utrekningen var feil. 
Hytta har i dag et BYA på 160 m2. 

Grødeland viser til at gnr. 5, bnr. 197 har fått godkjent 140 m2 hytte og 50 m2 terrasse, som 
det ble søkt om sammen med hytta. Det finnes ifølge Grødeland ikke noen øvre grense for 
fritidsboligenes grunnflate / tomteutnyttelse i Øvre Maurholen hyttefelt.

Saksbehandlers vurderinger:
Klagen er innkommet innen klagefristen og klager er part i saken. Klagen tas derfor opp til 
behandling.

Påstand om faktafeil.
Klager påstår at det er faktafeil når det i saken der det klages over vedtaket fremkommer at 
søknaden om forlengelse av taket gjelder 20 m2. Det riktige skal være 16 m2, skriver klager. 
På vedlegg til søknaden er det tegnet på at taket ønskes forlenget 2,6 m. Bredden på taket 
her er 7,6 m. Dette gir en økning i takflate på 19,76 m2. Hele det nye taket kommer som 
økning i BYA. Klagers påstand om at taket skal økes kun med 16 m2, ansees dermed som 
feil, mens det som fremkommer i saksforelegget er korrekt. Det vises her også til ”Melding 
om tiltak” som er undertegnet av klager 23.03.10. Her står det bl.a.: ”Bebygd areal (NS 
3940)”: Eksisterende bebyggelse: 135 m2, og Ny bebyggelse: 20 m2. Også på vedlagt 
plantegning til ”Melding om tiltak” er det skrevet på: ”Nytt tak, ca 20 m2”. Saksbehandler 
konkluderer med at opplysningen om at nytt omsøkt tak er 20 m2 ikke er en faktafeil. 

Henvisning til andre saker.
Like saker skal behandles likt. Det er imidlertid sjelden at to saker er så like at man kan kreve 
et bestemt vedtak ut fra likhetsprinsippet. Når det henvises til saker i Vassvik, så er det så 
langt unna at det ikke har noe relevans ut fra likhetsprinsippet selv om det er en 
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bestemmelse i kommuneplanen som det kan dispenseres fra. Den naboen det vises til, som 
har BYA på minst 170 m2, er ifølge klager gnr. 5, bnr. 197. I 2007 fikk eier av denne 
eiendommen dispensasjon for å bygge et ca. 40 m2 stort tak over utegrill på en fritidsbolig 
med bebygd areal 100 m2. I søknaden om tillatelse til å bygge fritidsbolig i 2003 er ”isolert 
flate” oppgitt til 99,6 m2 og terrasse på 50 m2. Beregninger utført av saksbehandler viser at 
det 40 m2 av terrassen som skal regnes med i BYA. I 2007 ble det søkt om tillatelse til å 
bygge tak over utegrill, ca. 40 m2. På tegning vedlagt søknaden står det bl.a.: ”Overbygg 
uteplass uten vegger”. Dette ble det gitt tillatelse til av Miljøutvalget i sak 159/07 den 
13.09.07. Etter søknad fikk eier 06.10.10 tillatelse til å sette inn skyvedører av glass i stedet 
for rekkverk i fasade mot sør, under taket på utegrillen. Det er ikke søkt om tillatelse til vegg 
på nordfasaden.

Etter saksbehandlers vurdering er det på gnr. 5, bnr. 197, gitt tillatelse til en fritidsbolig med
100 m2 BYA, en terrasse med 40 m2 BYA, et takutstikk over den delen av terrassen som ikke 
inngår i BYA på 4 m2 BYA, og et tak over utegrill (som nå er innebygget) på ca. 40 m2 BYA. 
Til sammen blir det om lag 184 m2 BYA. 

Da det ble gitt dispensasjon for BYA på bnr. 197 gjaldt plan- og bygningsloven 1985. I § 7 
fremgikk det at for å kunne gi dispensasjon måtte det foreligge særlige grunner. Søknaden 
som ble avslått er innlevert 23.03.10, må behandles etter plan- og bygningsloven 2009 når 
det gjelder dispensasjonsspørsmålet. I denne loven er kravene for at det skal kunne gis 
dispensasjon skjerpet, jf. § 19-2, i forhold til plan- og bygningsloven 1985.

Allmenn ferdsel.
I klagen skriver klager bl.a.: ”Påstanden om at tiltaket vil hindre allmenn ferdsel synes derfor 
ganske drøy, og kan ikkje brukast som argument i saka.” Det som står under 
”Saksbehandlers vurderinger” om dette er følgende: ”Det må også tas hensyn til at 
fritidseiendommene grenser til / er flettet inn i område som i reguleringsplanen er avsatt til 
friluftsområde med formålet blant annet å sikre allmenn ferdsel. Med bakgrunn i dette 
anbefales ikke dispensasjon til utvidelse av tak som medfører bebygd areal over det 
dobbelte av øvre grense for bebygd areal fastlagt i kommuneplanen.”

Det står altså ikke noe i verken saksforelegget eller vedtaket om at det omsøkte tiltaket vil 
hindre allmenn ferdsel.

Saksbehandlingstiden.
Det er beklagelig at dispensasjonssaker har så lang saksbehandlingstid i Eigersund 
kommune. Dette har med et misforhold mellom saksmengde og saksbehandlingskapasitet å 
gjøre.

Bebygd areal (BYA).
I søknaden om rammetillatelse til oppføring av fritidsboligen i 1998, er BYA oppgitt til 111,6 
m2. I ”Melding om tiltak” i forbindelse med utvidelse av taket, datert 23.03.19, er BYA på 
eksisterende bebyggelse oppgitt til 135 m2. Dette kan skyldes at terrassen er bygget atskillig 
større enn det som ble godkjent i 1998. Et vedlegg til saksforelegget som er utarbeidet av 
saksbehandler viser med grønn farge hvor stor den terrassen som ble godkjent i 1998 var, 
og med rosa farge hvor mye ut over det godkjente som er blitt bebygget med terrasse. Den 
ekstra terrassen utgjør ca. 45 m2. Ikke hele denne terrassen regnes med i BYA, ettersom 
deler av terrassen ligger mindre enn 0,5 m over planert terreng. Slik bygningen fremstår i 
dag med terrasser, er BYA om lag 160 m2. Dersom klager får medhold, og tillatelse til å 
forlenge taket som omsøkt, vil BYA øke med ytterligere 20 m2, til om lag 180 m2.

Påstanden fra Grødeland i brev av 02.07.12: ”.. det foreligger ingen øvre grense 
fritidsboligens grunnflate / tomteutnyttelse for Øvre Maurholen hyttefelt” er ikke riktig. Selv 
om det i reguleringsbestemmelsene ikke finnes noen slik grense, gjelder også 
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bestemmelsene til kommuneplanen også for disse fritidsboligene. I § 3-12 fremkommer det 
at maksimalt BYA er 75 m2.

Feil på vedlegg til søknad.
På vedlagt plantegning til ”Melding om tiltak” i 2010 er det gjort en påtegning på tegningen 
som ble godkjent i 1998 for å vise hvordan omsøt tiltak ville bli. På denne plantegningen er 
det skrevet på ”Terrasse i dag”.  På denne tegningen er ikke den vesentlige utvidelsen av 
terrassen foran fritidsboligen tatt med, slik at bygningsmyndighetene ville hatt et helt feil 
inntrykk av bygningen dersom man ikke hadde foretatt en befaring i forbindelse med 
klagebehandlingen. På fasadetegningen mot sørvest som var vedlagt ”Melding om tiltak” i 
2010 er den fasadetegningen som ble godkjent i 1998 påtegnet ønsket forlenget tak. Det er 
ikke vist at bygningen nå også inneholder en underetasje, noe som ble avdekket under 
nevnte befaring. Byggesakssjefen er meget kritisk til at tiltakshaver leverer inn tegninger som 
gir bygningsmyndighetene et helt feil inntrykk av bygningen. Byggesaksbehandling i dag er i 
stor grad basert på gjennomgang av dokumenter før skriving av vedtak. Befaring på det 
aktuelle byggeprosjektet er unntakene. Man er derfor helt avhengig av at bygnings-
myndighetene får tilsendt riktige opplysninger. Ovennevnte befaring ble foretatt på grunnlag 
av at innsendte tegninger over ”terrasse i dag” ikke samsvarer med den terrassen som 
fremkommer på kommunens kart.

Oppfølging av avvik mellom godkjente tegninger og dagens bygning, samt atkomst til 
fritidsboligen.
Uavhengig av denne klagesaken følger byggesakssjefen opp de avvik som er observert 
mellom godkjente tegninger og eksisterende bygning. Her vil bl.a. den store terrassen, det 
forhold at det i igangsettingstillatelsen fra 1998 står bl.a. ”det vil bli fylt opp på murene / 
veggene slik at det eneste som vil bli synlig er en dør inn til dette kjellerrommet” bli tatt opp.
Saksforelegget vedlegges to fotografier av hvordan underetasjen ser ut fra sør i dag. I tillegg 
er det bygget en asfaltert kjøreveg nesten helt opp til hytta. Denne vegen er stengt mot 
parkeringsplassen med kjetting og hengelås. Det ble i Miljøstyret den 25.02.02, sak 21/02,
gitt tillatelse til å opparbeide en 1,5 m bred sti.  

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Magnar Grødeland i forbindelse med avslag 
på søknad / dispensasjon for å forlenge taket på fritidsboligen med 2,6 m ut over 
eksisterende terrasse, og har etter en samlet vurdering kommet fram til at klager gis medhold 
ettersom klagen inneholder følgende vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da 
vedtaket det klages over ble fattet:
1.
2.

Planteknisk utvalg anbefaler at det gis dispensasjon fra bestemmelser til kommuneplanen, § 
3-12 om at øvre grense for bebygd areal (BYA) i byggeområde for fritidsbebyggelse ikke skal 
overstige 75 m2.

En dispensasjon vil ikke sette verken den bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens 
formålsparagraf vesentlig til side. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering.

Fordeler ved å gi dispensasjon:
1. Eier får en mer avskjermet uteplass når det gjelder vind.
2. Tiltaket vil ikke være særlig synlig fra naboer eller sjenere dem eller allmennheten.
3. Det er gitt dispensasjon til andre eiendommer innen samme reguleringsplan.

Ulemper ved dispensasjon.
1. Dispensasjonen kan medføre presedens i lignende saker.

Før endelig avgjørelse sendes søknaden på høring til Fylkesmannen i Rogaland og 
Rogaland fylkeskommune.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. Plan- og bygningsloven § 
19-2 og bestemmelser til kommuneplan for Eigersund, § 3-12.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

116939
Melding om mindre byggearbeid - utvidelse av tak over eksisterende terrasse og 
utegrill gnr. 5 bnr. 186, Maurholen

116941 Dispensasjonssøknad
116942 Situasjonskart
116943 Plantegning
116944 Fasadetegninger
210374 Erklæring om klage på vedtak 029/11 - påbygg hytte Maurholen, gnr. 5 bnr. 186
210373 Utfyllende opplysninger til klage
236871 Magnar Grødelandvedlegg.docx
236872 plantegning
236873 Fasadetegning
198304 Reguleringsplan og reg.bestemmelser
237333 Underetasje, foto 1 Maurholen.pdf
237334 Terrasse Maurholen.pdf
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 23.03.2010 Magnar Grødeland
Melding om mindre byggearbeid - utvidelse av 
tak over eksisterende terrasse og utegrill gnr. 5 
bnr. 186, Maurholen

2 U 19.04.2010 Magnar Grødeland
Foreløpig svar - Utvidelse av tak over 
eksisterende terrasse og utegrill

4 X 31.10.2011 Reguleringsplan og reg.bestemmelser
5 X 31.10.2011 Kommuneplanbestemmelse § 3-12
6 X 31.10.2011 Kommunalt plankart

7 X 31.10.2011
Situasjonskart gnr. 5 bnr. 186 - Maurholen, 
Hellvik

8 U 07.12.2011 Magnar Grødeland
Oversendelse av politisk vedtak - Utvidelse av 
tak over eksisterende terrasse og utegrill gnr. 5 
bnr. 186 - Magnar Grødeland, Maurholen

9 I 29.12.2011 Magnar Grødeland Søknad om utsatt klagefrist gnr. 5 bnr. 186
10 U 02.01.2012 Magnar Grødeland Utsatt frist gnr. 5 bnr. 186

11 I 20.01.2012 Magnar Grødeland
Erklæring om klage på vedtak 029/11 - påbygg 
hytte Maurholen, gnr. 5 bnr. 186

13 U 15.06.2012 Magnar Grødeland
Gnr. 5 bnr. 186 - Magnar Grødeland, Maurholen. 
Møte.

15 I 02.07.2012 Roar Lima Grødeland
Søknad om godkjenning av terrasse gnr 5 bnr 
186 - Magnar Grødeland, Maurholen

14 I 02.07.2012 Roar Lima Grødeland
Vedlegg til klage gnr 5 bnr 186 - Magnar 
Grødeland, Maurholen

16 U 12.07.2012 Magnar Grødeland
Gnr. 5 bnr. 186 - Magnar Grødeland, Maurholen. 
Mangelfull søknad.

Parter i saken:
            
TIL Magnar Grødeland Grødelandsvei 294 4343 ORRE
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Magnar Grødeland Orre 02.07.2012
Grødelandsvegen 294
4343 Orre

Eigersund Kommune 
Seksjon Byggesak
V/Magne Eikanger

Søknad om godkjenning av terrasse på hytte Maurholen Gnr.5 bnr 186

Viser til møte den 220612 der det kom fram manglande godkjenning av terrasse ved inngangsparti 
som er oppført ved bygging av hytte i 1999. 26 m2 ligger over 0,5 m over bakken og skulle vore søkt 
om. 

Bakgrunn:
Under utgraving av hyttetomt kom det frem at det var 3-4 meter myr midt mellom to 

fjellknausar der plasseringa av hytta var planlagt. Då ein då såg at det vart mykje meir omfattande 
grunnarbeid enn det som var tenkt såg ein etter alternativ løysing. Eigersund kommune vart 
kontakta, og rep frå kommunen var på synfaring. Det vert har diskutert alternative  løysingar for å 
sleppa å køyra til store masser for å fylle holet mellom knausen. Eigersund kommune kom då fram til 
at det mest fornuftige var at ein ikkje gjor dette, men heller laga eit lager under hytta. Dette har ein 
også skissert i igangsettelsestillatelsen. Resultatet av dette vart diverre at inngangspartiet til hytta 
kom i lufta og ein måtte gjera forandringar på terrassen for å kunne kome inn. Eit anna aspekt som 
vart trekt fram er at ved å ha terrassen slik, ville ein dra ned høgda på hytta og skjule underetasjen. 
Dette kom fram gjennom dialog med Hellvik hus og Eigersund kommune. Det er derfor at denne 
delen samen med inngangspartiet er senka med 25 cm i forhold til resten av hytta for å få et best 
mogleg visuelt inntrykk. Terrassen er også bygd i begge retningar for å sikre atkomst både vinter og 
sumar. Den eine sida er skråande fjellberg som det renn overflate vatn på og som frys lett om 
vinteren. Derfor er det også laga atkomst på andre sida.

Søker dermed av godkjenning av denne terrassen med bakgrunn i forhold som er nemt over.

Mvh

Magnar Grødeland

Vedlegg: planteikning 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 07.11.2011
Arkiv: :GBR-5/186, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
10/747
Journalpostløpenr.:
11/27567

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Anne Greibrok
Rådgiver
51 46 83 06
anne.greibrok@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
029/11 Planteknisk utvalg 22.11.2011

Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon for utvidelse av 
tak over eksisterende terrasse og utegrill gnr. 5 bnr. 186 -
Magnar Grødeland, Maurholen
  

Sammendrag:
Magnar Grødeland har den 23.03.2010 søkt om tillatelse til å utvide tak over eksisterende 
terrasse og utegrill på eiendommen gnr. 5 bnr. 186, Maurholen. Omsøkte utvidelse gjelder et 
areal på ca. 20 m2 og vil medføre at fritidsboligen får et bebygd areal (BYA) på ca. 155 m2. 
Det er søkt om dispensasjon. 

Søknaden er sendt inn som Melding. Da tiltaket er avhengig av dispensasjon kan søknaden 
ikke behandles som Melding om tiltak. Søknaden må behandles som søknad om tiltak etter 
plan- og bygningsloven § 20-1. 

Naboer er varslet og det er ikke mottatt merknader til tiltaket.

Søknaden er mottatt 31.03.2010 og behandles etter plan- og bygningsloven 2008 og TEK 
10.

Tiltaket forutsetter dispensasjon fra kommuneplanbestemmelse § 3-12 med hensyn til 
bebygd areal (BYA) da reguleringsplanen ikke har særskilte bestemmelser om 
tomteutnyttelse. Kommuneplanbestemmelse § 3-12 forutsetter at øvre grense for bebygd 
areal for byggeområder for fritidsbebyggelse merket HF ikke skal overstige 75 m2. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. Dersom planteknisk utvalg anbefaler dispensasjon  
oversendes søknaden fylkesmannen i Rogaland for uttalelse. Dersom planteknisk utvalg 
avslår søknaden har Magnar Grødeland klagerett. 

Rådmannens forslag til vedtak 07.11.2011:
Planteknisk utvalg finner ikke, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2, at kan gis dispensasjon fra 
kommuneplanbestemmelse § 3-12 for oppføring av tilbygg til fritidsbolig med totalt bebygd areal 
på 155 m2. Utvidelsen av taket og vegg ved terrasse som omsøkt medfører et bebygd areal 
over det dobbelte av øvre grense for bebygd areal fastlagt i kommuneplanen. Tiltaket bryter 
med hensynet bak kommuneplanbestemmelsen § 3-12.
Søknaden avslås derfor.  
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Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanbestemmelse § 3-12 og plan- og bygningsloven 
§ 19-2. 

22.11.2011 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
MAY HELEN H. ERVIK (FRP) foreslo:

”Planteknisk utvalg finner, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2, at det foreligger en 
overvekt av hensyn som tilsier at det kan anbefales dispensasjon fra 
kommuneplanbestemmelse § 3-12 om at øvre grense for bebygd areal (BYA) i 
byggeområde for fritidsbebyggelse ikke skal overstige 75 m2.

Forlengelsen av taket vil være lite synlig fra nabohyttene og vil ikke sjenere naboer. 
Søknad om forlengelse av tak og vegg ved terrasse på nord-øst fasade godkjennes. 

Søknaden oversendes fylkesmannen i Rogaland for uttalelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanbestemmelse § 3-12 og plan- og 
bygningsloven § 19-2.”

Trukket før votering.

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-029/11 Vedtak:

Planteknisk utvalg finner ikke, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2, at kan gis dispensasjon 
fra kommuneplanbestemmelse § 3-12 for oppføring av tilbygg til fritidsbolig med totalt 
bebygd areal på 155 m2. Utvidelsen av taket og vegg ved terrasse som omsøkt 
medfører et bebygd areal over det dobbelte av øvre grense for bebygd areal fastlagt i 
kommuneplanen. Tiltaket bryter med hensynet bak kommuneplanbestemmelsen § 3-12.
Søknaden avslås derfor.  

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanbestemmelse § 3-12 og plan- og 
bygningsloven § 19-2. 

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:
Kommuneplan 
Kommuneplan for kystdel 2007-2018, vedtatt av kommunestyret i 2007.
På kommuneplanens arealdel er det aktuelle området er avsatt til byggeområde for 
fritidsbebyggelse og avmerket HF. Maks bebygd areal (BYA) for områder merket HF er 75 
m2. 

 

Side 660 av 1003



3

Gjeldende reguleringsplan
For eiendommen gjelder reguleringsplan for Øvre Maurholen med tilhørende bestemmelser, 
vedtatt 1996. Eiendommen er regulert til byggeområde for hytte. Reguleringsplanen har 
ingen tydelig øvre grense for tomteutnyttelse utover at gesimshøyde kan være maks 2,4 
meter over topp grunnmur. Kommuneplanens bestemmelse § 3-12 om øvre grense for 
bebygd areal (BYA) ikke skal oversige 75 m2 kommer derfor til anvendelse.

Plan- og bygningsloven § 19-2

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket

       Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold 
av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

       Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 

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

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

       Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker

Tiltakshaver opplyser om dispensasjonen i skriv datert 23.03.10:
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Saksbehandlers vurderinger:
Det ble den 30.06.98 gitt rammetillatelse for oppføring av fritidsbolig med bebygd areal ca. 
111,6 m2. Det søkes nå om forlengelse av tak over eksisterende terrasse og utegrill på 
eiendommen gnr. 5 bnr. 186, Maurholen. Taket søkes forlenget med ca. 2,6 meter. I følge 
tegningene inngår også en tett vegg ved terrasse i forlengelse av nordøst fasaden. 
Forlengelsen av taket medfører at bebygd areal utvides med ca. 20 m2. Fritidsboligens 
samlede bebygde areal blir da ca. 155 m2. Fritidsboligen har fra før et bebygd areal på ca. 
135 m2. 

I bebygd areal (BYA) medregnes areal til bygninger, konstruksjoner og åpent, overbygd areal
som opptar areal på/over bakken.

I reguleringsplaner der det ikke er gitt særskilte bestemmelser om tomteutnyttelse benyttes 
kommuneplanens bestemmelse § 3-12. Bestemmelsen sier at: For byggeområder merket HF 
skal øvre grense for BYA ikke overstige 75 m2. 

Innenfor planområdet er det regulert 17 hyttetomter. I følge kartinnsynsløsningen er 16 
bebygget. Tiltakshaver opplyser i dispensasjonsskriv datert 23.03.10 at miljøutvalget tidligere 
innenfor planområdet har gitt dispensasjon for utvidelse av bebygd areal. Miljøutvalget 
godkjente i 2007 godkjente en utvidelse av hyttetak på eiendommen gnr. 5 bnr. 197 der 
bebygd areal etter utvidelsen er ca. 140 m2. 
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Eiendommen gnr. 5 bnr. 186 har allerede et bebygd areal (BYA) på ca. 135 m2. En utvidelse 
av hyttetaket og forlengelse av vegg øker hyttestørrelsen slik at fritidsboligen vil få et bebygd 
areal på ca. 155 m2, over dobbelt så mye som øvre grense for BYA i kommuneplanen.
En er kjent med at det innenfor samme reguleringsplan er godkjent/gitt dispensasjon til  
fritidsboliger der bebygd areal overskrider 75 m2. Rådmannen mener likevel at det er uheldig 
å dispensere fra bestemmelsen som blant annet skal sikre at hyttefeltet ikke fremstår med for 
store og volumiøse bygninger. Det må også tas hensyn til at fritidseiendommene grenser 
til/er flettet inn i område som i reguleringsplanen er avsatt til friluftsområde ded formålet blant 
annet å sikre allmenn ferdsel. Med bakgrunn i dette anbefales ikke dispensasjon til utvidelse 
av tak som medfører et bebygd areal over det dobbelte av øvre grense for bebygd areal 
fastlagt i kommuneplanen.

Tiltakshaver oppgir bl.a. klima med mye trekk og vind som begrunnelse for forlengelse av 
taket. Tiltakshaver mener at hensynet til nabofritidseiendommer er ivaretatt ved at tiltaket 
ikke vil påvirke utsiktsforholdene til naboeiendommene. Rådmannen mener at tiltakshavers 
grunner for dispensasjonen er generelle grunner som kan påberopes av mange og kan 
derfor ikke tillegges vekt. 

Konklusjon
Med henvisning til ovenstående finner Rådmannen ikke å kunne anbefale at det dispenseres 
fra kommuneplanbestemmelse § 3-12. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente for kommunen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg finner, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2, at det foreligger en overvekt av 
hensyn som tilsier at det kan anbefales dispensasjon fra kommuneplanbestemmelse § 3-12 
om at øvre grense for bebygd areal (BYA) i byggeområde for fritidsbebyggelse ikke skal 
overstige 75 m2.

Forlengelsen av taket vil være lite synlig fra nabohyttene og vil ikke sjenere naboer. Søknad 
om forlengelse av tak og vegg ved terrasse på nord-øst fasade godkjennes.

Søknaden oversendes fylkesmannen i Rogaland for uttalelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanbestemmelse § 3-12 og plan- og 
bygningsloven § 19-2. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
116945 Kopi av tidl. godkjent, lignende byggesak
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116939
Melding om mindre byggearbeid - utvidelse av tak over eksisterende terrasse og 
utegrill gnr. 5 bnr. 186, Maurholen

116940 Gjenpart av nabovarsel
116941 Dispensasjonssøknad
116942 Situasjonskart
116943 Plantegning
116944 Fasadetegninger
198307 Kommuneplanbestemmelse § 3-12
198304 Reguleringsplan og reg.bestemmelser
198334 Kommunalt plankart
198339 Situasjonskart gnr. 5 bnr. 186 - Maurholen, Hellvik

Journalposter i arkivsaken - uttrykte vedlegg

Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 23.03.2010 Magnar Grødeland
Melding om mindre byggearbeid - utvidelse av 
tak over eksisterende terrasse og utegrill gnr. 5 
bnr. 186, Maurholen

2 U 19.04.2010 Magnar Grødeland
Foreløpig svar - Utvidelse av tak over 
eksisterende terrasse og utegrill

4 X 31.10.2011 Reguleringsplan og reg.bestemmelser
5 X 31.10.2011 Kommuneplanbestemmelse § 3-12
6 X 31.10.2011 Kommunalt plankart

7 X 31.10.2011
Situasjonskart gnr. 5 bnr. 186 - Maurholen, 
Hellvik

Parter i saken:
            
TIL Magnar Grødeland Grødelandsvei 294 4343 ORRE
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.09.2013
Arkiv: :GBR-47/948/1, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
13/1677
Journalpostløpenr.:
13/25444

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
229/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013

Søknad om dispensasjon - Terrasse/gjerdehøyde mot 
veg/krav til frisikt gnr. 47 bnr. 948 - Gunnar Østebø, 
Hjortveien 26A, Litla Langevatnet
  

Sammendrag:
Gunnar Østebø søker den 14.08.13 om tillatelse og dispensasjon for oppføring av terrasse 
og levegg mot veg. 

Etter reguleringsplan for Litla Langevatnet skal gjerdehøyden mot veg/gate ikke overstige 1 
meter, inklusiv eventuell sokkel. Levegg/gjerde vil mot Hjortveien ha en høyde på ca. 2,25 
meter i sør og 1,40 meter i nord. Leveggens lengde mot vegen er på 6,60 meter. 

Søknaden har sin bakgrunn i melding om byggearbeider fra nabo Bodil Wigdel eier av 
eiendommen gnr. 47 bnr. 947, Hjortveien 24. Søknadspliktig levegg er allerede oppført. Det 
er nå søkt om tiltaket. Det foreligger nabomerknad fra Bodil Wigdel. I nabomerknad 
etterlyses det om kravene til høyde på gjerde og frisikt mot veg i reguleringsbestemmelsenes 
§§ 15 og 16, er oppfulgt.

En tillatelse og dispensasjon i byggegrense mot veg og gjerde med høyde fra 2,25 meter 
høyde til ca. 1,40 meter – fra 125 % til 40 % høyere enn plan - er et vesentlig avvik fra 
reguleringsplanen. Hensynene bak reguleringsplanen vil dermed bli ”vesentlig tilsidesatt”.

Et spørsmål som må vurderes er hvorvidt kravene til frisikt i reguleringsbestemmelsenes § 
16 skal vurderes opp mot kravet 2 x 5 meter, eller etter den nylig vedtatte kommunale 
vegnormen den 16.04.13 som sak PTU 080/13 med krav om 3 x 20 meter. Rådmannen
anser tiltaket til å ikke være i strid med kravene til frisikt i § 16, da de krav til frisikt som er 
etablert tidligere i feltet må legges til grunn. Den nye, kommunale vegnormen gjaldt ikke ved 
vedtakelsen av gjeldende reguleringsplan. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. Dersom Planteknisk utvalg anbefaler dispensasjon, sendes 
saken på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune før endelig vedtak 
fattes. Dersom Planteknisk utvalg avslår søknad om dispensasjon, er det klagerett på 
vedtaket. 
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Rådmannens forslag til vedtak 27.09.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Gunnar Østebø om dispensasjon for 
oppføring av gjerde/levegg til terrasse på eiendommen gnr. 47 bnr. 948, nabomerknad fra 
Bodil Wigdel, reguleringsplan for Litla Langevatnet med tilhørende bestemmelser for 
området, og finner etter en konkret vurdering at eldre vegnorm må legges til grunn. 
Søknaden må likevel avslås.

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra blir ”vesentlig tilsidesatt” og at fordelene med tiltaket ikke er ”klart større” enn ulempene 
ved å gi dispensasjon. Det er lagt særlig og avgjørende vekt på at bestemmelsene i plan er 
konkrete og vurdert nøye gjennom demokratiske prosesser. Det er også vektlagt at tiltaket 
forutsetter et vesentlig avvik fra reguleringsplanen. Det er i tillegg lagt vekt på de følgene en 
dispensasjon kan ha for andre eiendommer i planen. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Litla Langevatnet og plan- og 
bygningsloven § 12-4.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Litla Langevatnet, vedtatt av kommunestyret 
24.11.97 og mindre vesentlig reguleringsendring 13.02.07. Området er i planen regulert til 
Byggeområder – boliger.

Tillatt gjerdehøyde fremgår av reguleringsbestemmelsenes § 15:
Gjerdehøyden mot veg/gate må ikke overstige 1 meter, inklusiv eventuell sokkel.

Krav til frisikt fremgår av reguleringsbestemmelsenes § 16:
I området mellom frisiktlinjer og veikanter i kryss og avkjørsler skal det være fri sikt i en 
høyde av 0,5 meter over de tilstøtende vegers planum.

Av reguleringsplankartet fremgår det en byggegrense på 7,5 meter mot veimidt. Østebøs 
søknad forstås også som en søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan. 
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Gunnar Østebø har i skriv datert 15.07.13 begrunnet dispensasjonssøknaden med 
følgende:
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Bodil Wigdel har i skriv datert 18.07.13 kommet med følgende nabomerknad:
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Gunnar Østebø har kommet med følgende tilleggsopplysninger i skriv datert 13.08.13:
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Saksbehandlers vurderinger:

Vedrørende spørsmål om unntak etter pbl. § 29-4 for plassering av mindre tiltak nærmere 
nabogrensen enn 4 meter

Gjerde til terrasse må anses som et ”mindre tiltak” etter pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b), da 
det har liten betydning for smitte av brann.

Vedrørende krav til frisikt – reguleringsbestemmelsenes § 16:

Etter reguleringsplanen skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 meter i avkjørsler. 

Planteknisk utvalg har den 16.04.13 som sak PTU 080/13 vedtatt en kommunal vegnorm, 
hvor det fremgår at det skal være frisikt i en sone 3 meter inn i avkjørsel og 20 meter til hver 
kjørebane. Det er ved tidligere byggetillatelser i reguleringsplanen lagt til grunn at det skal 
være fri sikt i en sone 2 meter inn i avkjørsel og 5 meter til hver kjørebane. Dette er imidlertid 
ikke gjort for de aktuelle eiendommen gnr. 47 bnr. 948 og 947.

Spørsmålet er om en skal legge til grunn tidligere praksis eller legge til grunn kravene etter 
den nye vegnormen. Dersom en legger til grunn den nye vegnormen, vil gjerdehøyden mot 
veg og nabo komme i konflikt med kravene til frisikt.

Vegnormene er normer, og dermed ikke juridisk bindende. Kommunen står fritt til å velge 
hvilken løsning som er mest hensiktsmessig.

Rådmannen anser den nye kommunale vegnormen for å gi en bedre løsning med tanke på 
trafikksikkerheten i området. De krav til fri sikt som er stilt tidligere, er relativt lave. 

Ved utbygging av boligområder ved Litla Langevatnet er imidlertid vegnormen med 2 x 5 
meter lagt til grunn. Det kan fort oppfattes som urimelig dersom en stiller strengere krav i 
tilfeller der det er unnlatt i byggetillatelsene for de aktuelle eiendommer å opplyse om krav til 
frisikt. Det er klart at en frisiktsone på 2 x 5 meter er lagt til grunn ellers i planområdet. Å 
legge til grunn den nye vegnormen vil også ha stor betydning for hvilke tiltak som kan gjøres 
på naboeiendommer, siden disse kan komme i frisiktsoner. Med hensyn til likebehandling 
bør den eldre vegnormen legges til grunn.

Gjerde mot nabo og veg er dermed ikke til hinder for frisiktsonen, og er ikke avhengig av 
søknad om dispensasjon.

Vedrørende gjerdehøyde mot veg og byggegrense mot veg

Det fremgår av plankartet at det er en byggegrense på 7,5 meter til veimidt. 

Tett gjerde/levegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1. Byggegrensen mot 
veg innebærer at gjerde mot veg og store deler av gjerde mot nabo i sør, ikke er tillatt etter 
reguleringsplanen. I tillegg fremgår det av reguleringsbestemmelsenes § 15 at gjerde mot 
veg ”må ikke overstige 1 meter, inklusive sokkel”. 

Vilkårene for dispensasjon fremgår av plan- og bygningsloven § 19-2.
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Etter plan- og bygningsloven § 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.

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

Søker har begrunnet søknaden om dispensasjon med at gjerdet/leveggen ikke er til sjenanse 
for andre ved at den bare stenger for innsyn, og gir en god løsning for søker. Dette er 
relevante fordeler. Det vises imidlertid til at det må foretas en helhetsvurdering.

Byggegrense mot veg og gjerde mot veg er begrunnet i at bebyggelse mot veg skal være 
åpen. Det foreligger en byggegrense mot veg i reguleringsplanen fra 1997. Denne 
byggegrensen er videreført i mindre vesentlig reguleringsendring, vedtatt i 2007. Hensynet 
bak planen er dermed klart at området skal holdes fri for bebyggelse. 

Reguleringsplanen har sitt grunnlag i en omfattende, bred og offentlig prosess der 
hensynene bak byggegrense og gjerdehøy mot veg er vurdert nøye. Når planen er relativt ny 
– som i dette tilfellet – har hensynet til planens legitimitet særlig vekt. 

Rådmannen legger til grunn at en tillatelse og dispensasjon for oppføring av gjerde/levegg 
med høyde fra 2,25 meter til ca. 1,40 meter vil ”vesentlig tilsidesette” hensynene bak 
reguleringsplanen. Fra maksimalt tillatt høyde i plan, er det et avvik på 125 % og 40 %. Dette 
må sies å være vesentlig høyere enn det som fremgår av reguleringsplanen. Det kan dermed 
ikke gis dispensasjon, da ett av vilkårene for dispensasjon ikke er oppfulgt. Det har derfor 
ikke betydning om det eventuelt er tillatt lignende høyder tidligere på andre eiendommer i 
området.

Dersom Planteknisk utvalg kommer til at hensynene bak regulert byggegrense og 
gjerdehøyde mot veg ikke blir ”vesentlig tilsidesatt”, må det vurderes om fordelene med 
tiltaket er ”klart større” enn ulempene.

Adgangen til dispensasjon er begrunnet i et hensyn til fleksibilitet. Dette gjør seg ikke 
gjeldende her, da søker er eller burde være klar over de begrensninger planen medfører når 
en velger å bosette seg i det aktuelle området. En tillatelse vil også kunne føre til uønskede 
presedensvirkninger. 

Fordelene med tiltaket er dermed ikke ”klart større” enn ulempene etter en samlet vurdering.

Konklusjon:

Rådmannen anbefaler at eldre vegnormen legges til grunn, med hensyn til konsekvent 
praksis i et etablert boligområde. Ved oppføring av eventuelle nye boliger bør imidlertid den 
nye vegnormen legges til grunn.

Rådmannen legger til grunn at hensynene bak regulert byggegrense og gjerdehøyde mot 
veg, blir ”vesentlig tilsidesatt” ved tillatelse og dispensasjon for oppføring av gjerde/levegg 
med høyde ca. 2,25 meter til 1,40 meter. Fordelene med tiltaket er heller ikke ”klart større” 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 
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Rådmannen anbefaler at Planteknisk utvalg ikke gir dispensasjon fra reguleringsplanen, jf. 
pbl. § 19-2. Søknaden fra Gunnar Østebø må sees i en større sammenheng og løses 
gjennom en eventuell reguleringsendring.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Gunnar Østebø om dispensasjon for 
oppføring av gjerde/levegg til terrasse på eiendommen gnr. 47 bnr. 948, nabomerknad fra 
Bodil Wigdel, reguleringsplan for Litla Langevatnet med tilhørende bestemmelser for 
området, og finner etter en konkret vurdering at eldre vegnorm må legges til grunn. 
Planteknisk utvalg har etter en konkret vurdering funnet å kunne anbefale at det gis 
dispensasjon.

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

Fordelene med tiltaket er ”klart større” enn ulempene, fordi:
1.
2.
3.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Litla Langevatnet og plan- og 
bygningsloven §§ 12-4 og 19-2.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
296429 Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Terrasse gnr. 47 bnr. 948, seksjonsnr. 1 -
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Hjorteveien 26A
296431 Søknad om dispensasjon fra plan og bygningsloven og reguleringsbestemmelser
296436 Klage på nabovarsel
296430 Redegjørelse og info.
296433 Situasjonskart
296435 Foto
296434 Tegning - terasse
296437 Vedlegg- regler
302190 Reguleringsplan for Litla Langevatnet- plankartpdf
302223 Reguleringsplan for Litla Langevatnet - plankart - utsnitt.pdf
302192 Reguleringsplan for Litla Langevatnet - planbestemmelser.pdf
302200 Ny kommunal vegnorm - 30 sone.pdf
302210 Oversiktskart.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 14.08.2013 Gunnar Østebø
Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Terrasse gnr. 
47 bnr. 948, seksjonsnr. 1 - Hjorteveien 26A

2 U 26.08.2013 Gunnar Østebø
Foreløpig svar - Terrasse gnr. 47 bnr. 948 -
Gunnar Østebø, Hjorteveien 26A

Parter i saken:
            

Bodil Wigdel Hjortveien 24B 4373 EGERSUND
Gunnar Østebø Hjorteveien 26A 4373 EGERSUND
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opprinnelig terreng.

§5 I feltene B1-B20 tillates ekstra boenhet i underetasje så fremt parkeringskravet kan 
løses på egen tomt.
I tillegg skal det være egnet uteoppholdsareal.

§6 Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplan som følger byggemelding for 
bolighuset, selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig.
Frittliggende garasje skal oppføres i 1 etasje med grunnflate ikke over 40 m2 og skal 
være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form, og farge.
Garasje kan innenfor bestemmelsene i byggeforskriftene, oppføres inntil 1 meter fra 
nabogrense.
Garasje kan plasseres i konflikt med byggegrense langs veg inntil 2 meter fra regulert 
vegkant dersom den ligger parallelt med veien.

§7 I tillegg til garasje skal det være oppstillingsplass på egen grunn for 1 bil.
Ved ekstra boenhet i underetasje gjelder tilsvarende krav til garasje og oppstillingsplass.

b) BYGGEOMRÅDE FOR OFFENTLIG FORMÅL 

§8 Området skal benyttes til skoletomt.

II. TRAFIKKOMRÅDER

§9 Langs feltets gjennomgående samleveg er det ikke tillatt med avkjørsler til de 
enkelte eiendommer.

§10 På de interne vegene er det forutsatt kjørehastighet 30 km/t. Fartsreduserende tiltak 
skal iversettes slik planen viser.

III FRIOMRÅDER

§11 Friområder skal opparbeides og behandles etter særskilte planer, godkjent av 
kommunen.

§12 Lekeplasser skal ferdigstilles i takt med utbyggingen av boliger etter planer godkjent av 
kommunen.

III. SPESIALOMRÅDER

§13 Friluftsområde kan opparbeides etter planer godkjent av kommunen.
Innenfor friluftsområdet kan grunneierne drive vanlig utmarksdrift.
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FELLES BESTEMMELSER.

§14 Kommunen skal ved behandlingen av byggemeldinger påse at bebyggelsen får en god 
form og materialbehandling, både i forhold til seg selv og sine omgivelser. 
Skjemmende farger er ikke tillatt.

§15 De ubebygde områder må gis en tiltalende form og behandling.
Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som kan virke sjenerende for den 
offentlige ferdsel.
Gjerdehøyden mot veg/gate må ikke overstige 1 meter, inklusiv eventuell sokkel.

§16 I området mellom frisiktlinjer og veikanter i kryss og avkjørsler skal det være fri sikt i 
en høyde av 0,5 meter over de tilstøtende vegers planum.

Vedtatt av kommunestyret 24.11.97, sak 126/97. 

Planavdelingen den 02.01.98

Per S. Berentsen
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.09.2013
Arkiv: :GBR-7/81, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
12/379
Journalpostløpenr.:
13/24797

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
230/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013

Klagebehandling - Søknad om dispensasjon for deling av 
grunneiendom gnr. 7 bnr. 81 - Helge Kåda Høiland, 
Raudestadveien 2, Leidland - Eigerøy
  

Sammendrag:
Det ble den 20.02.13 som sak BMD 084/13 administrativt gitt avslag på søknad om tillatelse 
og dispensasjon fra eiendomsgrenser i reguleringsplan for deling av grunneiendommen gnr. 
7 bnr. 81. Søknaden gjelder fradeling av parsell med areal ca. 705m2. Gjeldende 
reguleringsplan er vedtatt i 2010.

Tiltakshaver Helge Kåda Høiland har i skriv datert 20.03.13 klaget på vedtak fattet den 
20.02.13 som sak BMD 084/13.

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

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 27.09.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Helge Kåda Høiland på byggesakssjefens 
delegerte avslag i sak BMD 084/13, sammen med reguleringsplan for Leidland gnr. 7 bnr. 65 
m.fl., 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 084/13 opprettholdes.

Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven §§ 
12-4 og 19-2.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Leidland gnr. 7 bnr. 65 m.fl., vedtatt av 
kommunestyret 12.03.10. Omsøkt areal er i planen regulert til Bebyggelse og anlegg - bolig

Reguleringsplankartet er vist med juridisk bindende eiendomsgrenser. Ønsker en annen 
tomteinndeling, forutsetter dette søknad om dispensasjon.

Det ble i vedtak om avslag henvist til bestemmelsen i § 26-1 om at deling ikke kan skje 
dersom det oppstår forhold som strider mot lov, forskrift eller plan. 

Av plan- og bygningsloven § 28-7 fremgår det at det skal være forsvarlig uteareal på 
tomtene. 

Det fremgår av avslaget:

En tillatelse vil etter byggesakssjefens vurdering medføre at det dannes tomt som er uegnet 
til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form og plassering, jamfør plan- og bygningslovens 
§ 26-1. Videre oppfyller ikke utearealet på tomta kravene i plan- og bygningslovens § 28-7 i 
tilstrekkelig grad. 

Det er i tillegg gitt følgende begrunnelse for avslaget: 

Det aktuelle området er vist med eiendomsgrense i reguleringsplan for gnr. 7 bnr. 65 m.fl.. 
Det følger av plan- og bygningsloven § 12-4 at reguleringsplan er bindende for alle former for 
fradeling. Dette innebærer at fradeling i strid med reguleringsplanen er forbudt. Etter pbl. § 
19-2 kan det gis dispensasjon. Vilkårene er imidlertid at hensynene bak plan ikke må bli 
”vesentlig tilsidesatt”, samt at fordelene med tiltaket er ”klart større” enn ulempene. Det 
bemerkes fra Byggesakssjefen at den omsøkte tomten vil være lite gunstig for oppføring av 
bolighus med tilhørende fellesareal. Det er her tale om en nylig vedtatt reguleringsplan. 
Reguleringsplanen har grunnlag i en omfattende, bred og offentlig høringsprosess der 
hensynene bak reguleringsplanen er vurdert nøye. Reguleringsplanen er kommet til gjennom 
en demokratisk prosess. Hensynene bak vedtakelsen av reguleringsplanen vil dermed bli 
”vesentlig tilsidesatt”, hvis det gis dispensasjon. Fordelene med tiltaket er ikke ”klart større” 
enn ulempene. Reguleringsplanen må derfor følges.

Det forelå nabomerknad fra nabo Alf Inge Bjørløw eier av gnr. 7 bnr. 183. Merknaden gjelder 
at fradelt tomt vil bli liten i forhold til resten av byggefeltet, at tomten er bratt, og at en deling 
vil kunne føre til presedens i lignende saker, samt vil kunne være i strid med privatrettslige 
avtaler mellom eierne av gnr. 7 bnr. 81 og gnr. 7 bnr. 183 vedrørende avstand mellom 
bebyggelse på tomtene. 

Tiltakshaver Høiland har kommentert Bjørløws merknad, og anser privatrettslige avtaler som 
uhindret for utskilling av tomt og bebyggelse. 
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Høiland har i klagen datert 20.03.13, kommet med følgende redegjørelse:
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Saksbehandlers vurderinger:
Det følger av plan- og bygningsloven § 12-4 at en reguleringsplan er bindende for fremtidige 
tiltak. Dette innebærer at en deling i strid med reguleringsplanen ikke er tillatt, og forutsetter 
enten at det søkes om og dis dispensasjon eller det blir gitt forslag om reguleringsendring.

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 aktuelle regel det dispenseres fra, ta 
utgangspunkt i den aktuelle regelen sammenholdt med plan- og bygningslovens § 1-1.

Når det gjelder antatt bebyggbart område, viser en undersøkelse at dette er på ca. 240m2. 
En har da tatt hensyn til byggegrenser på 4 meter til naboeiendom og 8 meter mellom 
bebyggelsen mot nabogrense i vest og øst. Tomten er dermed stor nok til at den kan 
bebygges med bolighus og garasje. Utearealet er også større enn 150m2 og i samsvar med 
kommuneplanbestemmelsene om utearealer. Tomten er videre av de største i området. 
Dette er forhold som kan tale for at det gis dispensasjon.

Gjeldende reguleringsplan har imidlertid grunnlag i en omfattende, bred og offentlig 
høringsprosess der hensynene bak fastsatte eiendomsgrenser er nøye vurdert. Ett 
hovedformål bak plan- og bygningsloven er etter § 1-1 å ”sikre åpenhet, forutsigbarhet og 
medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter”. Dersom en ønsker fastsatt andre 
tomtegrenser i reguleringsplan, bør dette skje gjennom en planprosess og ikke gjennom en 
dispensasjonssak. 

Det vises til saksfremlegg i forbindelse med vedtakelse av gjeldende reguleringsplan:

I og med at området fremstår som delvis utbygd er det viktig at hovedelementer fra 
eksisterende bebyggelse blir videreført i den nye reguleringsplanen for området. 

Videre fremgår det at eksisterende tomtegrenser er videreført i ny reguleringsplan for 
området. 

Det er i planprosessen konkret tatt stilling til tomtestørrelsene, og at disse skal søkes bevart. 
Enkelte tomter i gjeldende plan er av mindre størrelse, men hovedtrekket er store tomter 
med mye lys, rom og luft mellom bebyggelsen. Rådmannen anbefaler at ett spørsmål om 
fortetting i gjeldende reguleringsplan er så omfattende at det krever reguleringsendring. 
Saken må da på uttale til grunneiere og berørte offentlige myndigheter. 

En dispensasjon i dette tilfellet vil også kunne føre til at saken danner presedens, slik at 
andre grunneiere med grunnlag i prinsippet mot usaklig forskjellsbehandling ønsker å dele 
opp sine tomter i strid med gjeldende reguleringsplan. Reguleringsplanen vil da undergraves 
og hensynene den bygger på bli ”vesentlig tilsidesatt”. 

Ettersom dette gjelder en nylig vedtatt reguleringsplan, er det viktig at planen følges.
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Fordelene med dispensasjon er heller ikke større enn ulempene, ved at det blir tettere 
bebyggelse og at saken kan danne presedens ved en nylig vedtatt reguleringsplan. 

Konklusjon:

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

Rådmannen anbefaler at Planteknisk utvalg ikke gir dispensasjon fra reguleringsplanen, jf. 
pbl. § 19-2. 

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 Helge Kåda Høiland på vedtak i sak BMD 
084/13 sammen med reguleringsplan for Leidland gnr. 7 bnr. 65 m.fl., og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen tas til følge ettersom klagen inneholder følgende vesentlige 
opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. Planteknisk utvalg 
finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale dispensasjon.

Formålet bak fastsatte eiendomsgrenser i gjeldende reguleringsplan blir ikke ”vesentlig 
tilsidesatt”, fordi…
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Fordelene ved å gi dispensasjon er ”klart større” enn ulempene, ettersom:
1.
2.
3.

Vedtaket i sak BMD 084/13 oppheves.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningslovens §§ 
12-4 og 19-2.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

219172
Søknad om deling av grunneiendom gnr. 7 bnr. 81 - Helge Kåda Høiland, 
Raudestadveien 2

219175 Kart
219177 Kart med vedlegg
219178 Kart - avkjøring med vedlegg

256087
Søknad om dispensasjon fra eiendomsgrenser gnr. 7 bnr. 81, Helge Kåda Høiland, 
Raudestadveien 2

227772 Nabomerknader til nytt nabovarsel - utskilling av tomt gnr. 7 bnr. 81, Raudestadveien

268939
Avslag dispensasjon - eiendomsgrenser i reguleringsplan - deling av grunneiendom 
gnr. 7 bnr. 81 - Helge Kåda Høiland, Raudestadveien 2

275761
Erklæring om klage, deling av grunneiendom gnr. 7 bnr. 81 - Helge Kåda Høiland, 
Raudestadveien 2

275763 Redegjørelse
275764 Påfølgelse
302361 Utsnitt - reguleringsplan.pdf
302347 Reguleringsbestemmelser.pdf
302364 Oversiktskart.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 01.02.2012 Alf Inge Bjørløw
Nabomerknader - utskilling av tomt gnr. 7 bnr. 
81, Raudestadveien

2 I 26.02.2012 Helge Kåda Høiland
Søknad om deling av grunneiendom gnr. 7 bnr. 
81 - Helge Kåda Høiland, Raudestadveien 2

3 U 27.03.2012 Helge Kåda Høiland
Foreløpig svar - Deling av grunneiendom gnr. 7 
bnr. 81 - Helge Kåda Høiland, Raudestadveien 2

4 I 26.04.2012 Alf Inge Bjørløw
Nabomerknader til nytt nabovarsel - utskilling av 
tomt gnr. 7 bnr. 81, Raudestadveien

5 I 22.11.2012 Helge Kåda Høiland
Søknad om dispensasjon fra eiendomsgrenser 
gnr. 7 bnr. 81, Helge Kåda Høiland, 
Raudestadveien 2

6 U 20.02.2013 Helge Kåda Høiland
Avslag dispensasjon - eiendomsgrenser i 
reguleringsplan - deling av grunneiendom gnr. 7 
bnr. 81 - Helge Kåda Høiland, Raudestadveien 2

7 I 10.03.2013 Helge Kåda Høiland Vedrørende avslag gnr. 7 bnr. 81
8 U 12.03.2013 Helge Kåda Høiland Vedrørende avslag
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9 I 20.03.2013 Helge Kåda Høiland
Erklæring om klage, deling av grunneiendom gnr. 
7 bnr. 81 - Helge Kåda Høiland, Raudestadveien 
2

10 U 16.08.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ber om uttalelse - søknad om dispensasjon fra 
eiendomsgrenser i plan - gnr. 7 bnr. 81, 
Eigersund kommune

11 U 20.08.2013 Allan McGilvray Informasjon om saksbehandling / saksgang

Parter i saken:
            

Alf Inge Bjørløw Raudestadveien 4 4374 EGERSUND
Helge Kåda Høiland Raudestadveien 2 4374 EGERSUND
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Helge Kåda Høiland

Raudestadveien 2
4370 EGERSUND

Vår ref.: 13/5412 / 12/379 / GBR-7/81, FA-L33 Dato: 20.02.2013

Saksbehandler: Asbjørn Herredsvela Direkte telefon: 51 46 83 06 /   

E-post: asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 22.11.2012

Avslag dispensasjon - eiendomsgrenser i reguleringsplan - deling av 
grunneiendom gnr. 7 bnr. 81 - Helge Kåda Høiland, Raudestadveien 2

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4. Søknaden gjelder 
arealoverføring på ca. 705m2 fra eiendommen gnr. 7 bnr. 81 til ny grunneiendom. Det er søkt om 
dispensasjon fra eiendomsgrenser i gjeldende reguleringsplan. 
Naboene er varslet og det foreligger nabomerknader til søknaden fra eier av eiendommen gnr. 7 
bnr. 183 - Alf Inge Bjørlow

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Leidland gnr. 7 bnr. 65 m.fl., vedtatt av kommunestyret 
12.03.10. Omsøkt areal er i planen regulert til Bebyggelse og anlegg - bolig.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD
Saksnummer Vedtaksdato
084/13 Byggesakssjefen delegert 20.02.2013

Tiltakshaver Helge Kåda Høiland har i skriv mottatt av kommunen 22.11.12, kommet med 
med følgende redegjørelse om dispensasjonssøknaden:
Omsøkt eiendom med ønsket tiltak på utskilling av tomt for bebyggelse, fra eksisterende 
grunneiendom gbr-7/81, er vist som boligområde i gjeldende reguleringsplan for Leidland gbr-
7/65 mfl.

Søker herved om fradeling med bebyggelse iflg. vedlagte påfølgende dokumenter i saken. Viser 
for øvrig til tidligere innsendte søknad med diverse dokumenter, hvorav fremgår også at 
gjenværende del av tomt ønskes oppmålt, om blir positivt utfall i saken.
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Vil også tilføye at jeg var innom hos dere i forkant av første søknad, den 8.11.11, og forhørte meg 
om ønsket tiltak var mulig. Fikk da opplyst at ingen hindring forelå, og heller ingen nødvendighet 
av dispensasjon ble nevnt. Forannevnte reguleringsplan ble vedtatt 3.10.11. Men ser i mottatt 
”Foreløpig svar”, at fradelingen forutsetter dispensasjon, og håper da at det vil ende greit 
allikevel. 

Alf Inge Bjørlow, eier av gnr. 7 bnr. 183 har i skriv til Eigersund kommune datert 26.04.12, 
kommet med følgende merknader:
Undertegnede mottok et nytt nabovarsel den 21/4-2012, fra nabo Helge K. Høiland, 
Raudestaveien 2.

I dette nabovarslet så kommer det frem et ønske om dispensasjon fra reguleringsplanen, for å 
skille ut et lite stykke fra tomten, som ligger mellom huset til Helge K. Høiland og undertegnede, i 
Raudestaveien 4.

Undertegnede har varslet nabo og søker, at undertegnede er negativ til også denne søknaden.

Utnyttelsesgraden av tomten vil bli liten, og vil skille seg meget ut og bli unaturlig liten i fra det 
som byggefeltet er regulert for.
Det lille stykke det forsøkes å skille ut er, meget bratt og ulet. 
Å regulere inn en innkjørsel/utkjørsel til denne tomte vil komme midt i en bratt bakke.
Det ligger også noen gamle avtaler mellom våre tomter som sier noe om avstander mellom våre 
eneboliger og nabogrenser.

Undertegnede som er beboer i Raudestaveien 4, mener en utskilling vil gi negative 
konsekvenser.

En må også vurdere om en positiv innstilling til dispensasjonssøknad vil skape en negativ 
presidens i dette byggefeltet. 

Merknadene fremsatt i skriv 26.04.12 er i helhet like merknadene fremsatt av Bjørlow i skriv til 
Eigersund kommune datert 01.02.12. 

Tiltakshaver har i skriv mottatt av kommunen 22.11.12, kommet med følgende 
kommentarer til nabomerknadene:
Anser her nevnte bemerkninger, og hensyntatt vedlagt gammel tinglyst avtale, som uhindret for 
utskilling av tomt og bebyggelse. Dette utfra at min eiendom ligger innenfor området til 
reguleringsplan vedtatt 3.10.11, med bestemmelser datert 29.12.10. 

Vil tilføye at Bjørlow muntlig, ytret ønske om å kjøpe ca. 300m2 utfra sin nåværende grense, som 
ble avslått grunnet gjenværende del ville da kun være 400m2, og lite egnet for plassering av 
bebyggelse.

Jeg har blitt kjent med fra min tilkommende nye nabo, som grenser til meg og Bjørlow, at han 
også har mottatt lignende merknader fra Bjørlow.

Viser for øvrig til vedlagte situasjonsplan/avkjøringsplan. 

Kommentarene til nabomerknadene er i helhet like kommentarene fremsatt ved søknad datert 
26.02.12.

Tiltakshaver har ved søknad datert 26.02.12 kommet med følgende bemerkning:
Iflg. vedlagte skjema, tidligere benyttet i.f.m. søknad om garasje, som ble innvilget med 
vedtaksdato 30.8.11 og saksnr. 344/11, vil gjenværende del på ca. 895m2 beregnede grad av 
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utnytting være 18,4 %. Hensyntatt bestemmelser om BYA, vil da ikke overskride 30% av tomtens 
størrelse. 

Vurderinger:
Plankartet viser inntegnede eiendomsgrenser. Eiendomsgrensene er bindende for fremtidige 
tiltak, jf. plan- og bygningsloven § 12-4:

En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets 
vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6. Planen 
gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken skal avgjøres av departementet etter 
§ 12-13.

Tiltak etter § 1-6 første ledd, herunder bruksendring etter § 31-2, jf. også § 1-6 andre ledd, 
må ikke være i strid med planens arealformål og bestemmelser.

Reguleringsplan skal følges ved avgjørelse av søknad om tillatelse eller ved forståelsen av 
tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav a til m, jf. §§ 20-2 og 20-3.

Det omsøkte tiltaket er avhengig av dispensasjon fra eiendomsgrenser fastsatt i 
reguleringsplan, jf. pbl. §§ 19-1 og 19-2:

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

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

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler. 

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

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

17.01.12 PTU-004/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker i henhold til 
plan- og bygningsloven til rådmannen:

1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker i henhold til plan- og 
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon.

1. I saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå søknader om 
dispensasjon.
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2. Klager behandles av planteknisk utvalg.
3. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges frem for politisk behandling.
4. Delegeringen gjelder inneværende periode til 31.12.15.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1 og pkt. 2.

Vedtaket er truffet i henhold til delegasjonsvedtak 17.01.12 gjort av Planteknisk utvalg i sak PTU-
004/12.

Vedrørende omsøkt tomt
Det er i søknaden opplyst at fradelt tomt blir ca 705 kvadratmeter. Eiendomsgrensen mot 
nord (lengden på tomten) er ca 45 meter. I sør er omsøkt eiendomsgrense ca 23 meter. 
Bredden på tomten variere mellom ca 16 meter, 30 meter og 7 meter. Formen på tomten er 
således ikke rektangulær men har form av en ”kotelett” med en relativt lang hals mot vest. 
Reel bebyggbar tomt anslås til ca 400 kvadratmeter.

Ved delingen må det ikke oppstå forhold som strider mot plan- og bygningsloven eller 
bestemmelser gitt i medhold av loven. Ved søknad om fradeling for en ekstra boligtomt i 
hagen, må kommunen ta stilling til om den nye parsellen lar seg bebygge med et bolighus av 
normal størrelse og standard.
Et vanlig krav kommunen stiller for å gi slik dispensasjon/vedta mindre endringer er at tomten 
tilfredsstiller de kvalitetskrav som er gitt for deling og bygging i uregulert område samt plan-
og bygningslovens § 28-7 (Den ubebygde del av tomta. Fellesareal)

§ 26-1. Opprettelse og endring av eiendom
Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse 
av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, jf. lov om 
eiendomsregistrering, eller endring av eksisterende eiendomsgrenser, må ikke gjøres på en 
slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller plan. Opprettelse 
eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke gjøres slik at det dannes tomter som 
er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i denne 
lov.

§ 28-7. Den ubebygde del av tomta. Fellesareal
Uteareal skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar med forskrifter gitt av 
departementet. Uteareal for arbeidsbygg skal være universelt utformet i samsvar med 
forskrift gitt av departementet.
Uteareal på tomta skal gjennom størrelse, utforming og beliggenhet mv. sikre forsvarlig 
oppholdssted i det fri for beboerne og i nødvendig utstrekning muliggjøre lek, rekreasjon, 
avkjørsel og parkering av biler, motorsykler, sykler o.l. Opparbeidet uteareal på tomta skal 
kunne brukes av alle innenfor tillatelsens formål. Kommunen kan godta at fellesareal 
avsettes for flere eiendommer.
Det kan bestemmes i kommuneplanen at kommunen kan samtykke i at det i stedet for 
parkeringsplass på egen grunn eller på fellesareal blir innbetalt et beløp for hver manglende 
plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke 
satser som til enhver tid skal gjelde. Innbetalte beløp kan bare benyttes til opparbeiding av 
offentlige parkeringsanlegg.
Bestemmelsen i første til tredje ledd gjelder tilsvarende ved bruksendring.
Departementet kan gi forskrifter om rammene for anvendelse av denne bestemmelsen, 
herunder bruk av midler innbetalt etter tredje ledd.

En tillatelse vil etter byggesakssjefens vurdering medføre at det dannes tomt som er uegnet 
til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form og plassering. Jamfør plan- og bygningslovens 
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§ 26-1. Videre oppfyller ikke utearealet på tomta kravene i plan- og bygningslovens § 28-7 i 
tilstrekkelig grad.

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, avslås søknaden med følgende begrunnelse:
Den aktuelle området er vist med eiendomsgrense i reguleringsplan for gnr. 7 bnr. 65 m.fl.. 
Det følger av plan- og bygningsloven § 12-4 at reguleringsplan er bindende for alle former for 
fradeling. Dette innebærer at fradeling i strid med reguleringsplanen er forbudt. Etter pbl. § 
19-2 kan det gis dispensasjon. Vilkårene er imidlertid at hensynene bak vedtatt plan ikke må 
blir ”vesentlig tilsidesatt”, samt at fordelene med tiltaket er ”klart større” enn ulempene. Det 
bemerkes fra Byggesakssjefen at den omsøkte tomten vil være lite gunstig for oppføring av 
bolighus med tilhørende fellesareal. Det er her tale om en nylig vedtatt reguleringsplan. 
Reguleringsplanen har grunnlag i en omfattende, bred og offentlig høringsprosess der 
hensynene bak reguleringsplanen er vurdert nøye. Reguleringsplanen er kommet til gjennom 
en demokratisk prosess. Hensynene bak vedtakelsen av reguleringsplanen vil dermed bli 
”vesentlig tilsidesatt”, hvis det gis dispensasjon. Fordelene med tiltaket er ikke ”klart større” 
enn ulempene. Reguleringsplanen må derfor følges.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for Leidland gnr. 7 bnr. 65 m.fl..

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

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-1 m) 
Deling av eiendom 
(pr. tillatelse)

3335 1 3335

- 50 % ved avslag 
på søknad om 
tillatelse

1667,50

Dispensasjon 
plassering 
(byggelinje/byggegr
ense)

4669 1 4669

SUM 6.336,50

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

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

§ 6A Avslag
Ved avslag på søknad ilegges et gebyr på 50 % av gebyret ved en eventuell tillatelse.
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- 6 -

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Alf Inge Bjørløw Raudestadveien 4 4370 EGERSUND
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EIGERSUND KOMMUNE
Reguleringsbestemmelser for boligområde på Leidland 

nord for riksveg 502.

§ 1 .

Det regulerte område er på planen vist med reguleringscrrense. In
nenfor denne begrensingslinjen skal bebyggelsen plasseres med mø- 
neretning som vist oå planen. Møneretningen regnes i husets 
lengderetning.

§ 2 .

I området kan oppføres bolighus med 1 etasje med tilhørende ga r a s 
jer. Der terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette 
for det, kan det tillates innredet underetasje i samsvar med b e 
stemmelsene i byggeforskriftene. I særlige tilfeller kan bygnings
rådet tillate oppført boliger i inntil 2 etg.

§ 3 -

Bygningenes grunnflate inklusiv garasje må ikke overstige 30 2 
av tomtens nettoareal (eventuelt angis utnyttingsgrad).

§ 4.

Bygningenes høyde må ikke overstige 7 meter for 1 etasjes hus og 
9 meter for 2 etasjes hus over ferdig planert terreng.

§ 5.

Garasjer skal fortrinnsvis oppføres som tilbygg til bolighuset, 
tilpasses dette med hensyn til materialvalg, form og farge. Byg
ningsrådet kan, hvor forholdene tilsier det, tillate oppført fritt
liggende garasje. Garasjen kan bare oppføres i 1 etasje med urunn- 
flate ikke over 35 m2 og skal være tilpasset bolighuset med hensyn 
til materialvalg, form og farge.
Garasje kan innenfor bestemmelsene i byggeforskriftene, onnføres 
i nabogrense.
Garasjens endelige plassering fastsettes av bygningsrådet.
Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplan som felger 
byggemeldingen for bolighuset, selv om garasjen ikke skal oppføres 
samtidig med dette.
I tillegg til garasje skal det være oppstillingsplass på eoer 
grunn for 1 bil.

 

Side 757 av 1003



-  2 -

§ 7 .

Bygningsrådet skal ved behandlingen av byggemeldingen ha for øyet 
at bebyggelsen får en god forin og materialbehandling og at bvg- 
ninger i samme byggefelt får en harmonisk utforming.

§ 8 .

Gjerdehøyden må ikke overstige i meter inklusiv eventuell 
s o k k e l .

§ 9.
I området mellom frisiktlinjer og vegkanter i kryss og avkjørsler 
skal være fri sikt i en høyde av 0,5 m over de tilstøtende vegers 
planum.

§ 10.

Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som etter bygnings
rådets skjønn, kan virke sjenerende for den offentlige ferdsel.
De ubebygde områder må gis en tiltalende form og behandling.

§ 11.
Mindre vesentlig unntak fra disse reguleringsbestemmelser ka;T hvor 
særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor 
rammen av bygningslovgivningen og bygningsvedtektene for Eigersund 
ko m m u n e .

For areal for friområder:
§ 12.

Friområder skal opparbeides og behandles etter særskilt plan, 
godkjent av park- og friluftsnemnda.

J.nr.

estet den 2 £  ^
| ' '•■'•fckfv// .-.-'NEN I ROGALAND

 

Side 758 av 1003



 

Side 759 av 1003



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.09.2013
Arkiv: :GBR-46/781, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
13/971
Journalpostløpenr.:
13/25184

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
231/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013

Søknad om dispensasjon fra bevaringsplan - Carport gnr. 
46 bnr. 781 - Karl Arthur Havsø, Nyeveien 7, Egersund
  

Sammendrag:
Karl Arthur Havsø søker den 30.04.13 om dispensasjon fra bevaringsformål i Egersund 
sentrum for oppføring av carport på eiendommen gnr. 46 bnr. 781.

Rogaland fylkeskommunen har som antikvarisk myndighet gitt uttale i saken den 29.08.13. 
Fylkeskommunen fraråder at det gis dispensasjon, med den begrunnet at en carport mellom 
en dobbel garasje og bolighus gir en uheldig sammenbygging og foretning innenfor 
spesialområdet.

Rådmannen anbefaler at det ikke gis dispensasjon, da hensynene bak sentrumsplanen blir 
”vesentlig tilsidesatt”. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. 

Rådmannens forslag til vedtak 27.09.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Karl Arthur Havsø om dispensasjon for 
oppføring av carport på eiendommen gnr. 46 bnr. 781, reguleringsplan for Deler av Egersund 
sentrum med tilhørende bestemmelser for området og uttale fra Rogaland fylkeskommune, 
og finner etter en konkret vurdering å måtte avslå søknaden.

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak formålet spesialområde bevaring 
blir ”vesentlig tilsidesatt”. Det er lagt særlig og avgjørende vekt på Rogaland 
fylkeskommunes fraråding av dispensasjon, som antikvarisk myndighet for sentrumsplanen. 
Tiltaket medfører en uheldig sammenbygging og fortetning innenfor spesialområdet. 
Fordelene med tiltaket er videre ikke ”klart større” enn ulempene, da tiltakshaver allerede har 
dobbel garasje på eksisterende eiendom. En dispensasjon vil medføre kunne medføre 
presedensvirkninger. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Deler av Egersund sentrum og plan- og 
bygningsloven § 12-4.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.
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Andre opplysninger / fakta i saken:
Eiendommen gnr. 46 bnr. 781 inngår i reguleringsplan for Deler av Egersund sentrum. 
Området er regulert til Byggeområder – boliger kombinert med Spesialområde – bevaring. 

Det er søkt om dispensasjon fra bevaringsformål i gjeldende reguleringsplan. Det vises til 
formålsbestemmelsen i reguleringsplanbestemmelsenes § 1.1 og videre § 2.5 om at 
eksisterende bygninger inngår i planen.  

Det er videre søkt om dispensasjon fra avstandsregelen på 4 meter i plan- og bygningsloven 
§ 29-4. Carporten har en minsteavstand til nabogrense i øst på ca. 2,9 meter. Carport er søkt 
oppført som tilbygg til bolig.
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Det foreligger følgende uttale fra Rogaland fylkeskommune datert 29.08.13:

Fylkesrådmannen v/ seksjon for kulturarv har nå vurdert saken som antikvarisk myndighet 
med henblikk på nyere tids kulturminner.

Tiltak
Bygging av carport innenfor spesialområde i Egersund.

Vurdering
Fylkesrådmannen v/ seksjon for kulturarv er av den oppfatning av at en carport som vist på 
tegningen mellom den doble garasjen og bolighuset gir en uheldig sammenbygging og 
fortetning innenfor spesialområdet.

Behovet for carport begrunnes i behov for lagringsplass. Det er allerede en dobbel garasje 
på eiendommen, og begrunnelsen synes svak målt opp mot formålet med planen.
Fylkesrådmannen v/ seksjon for kulturarv er av den oppfatning av at behovet bør løses på en 
annen måte. Tiltaket må også vurderes opp mot faren for en negativ presedens innenfor 
området. Fylkesrådmannen v/ seksjon for kulturarv fraråder derfor at det gis tillatelse til 
tiltaket.

Saksbehandlers vurderinger:

Vedrørende dispensasjon fra pbl. § 29-4

Rådmannen anser søknad om dispensasjon fra avstandsregelen i pbl. § 29-4, som ikke bli 
”vesentlig tilsidesatt” ettersom det finnes en avstand på nesten 3 meter til naboeiendommen 
og at det ikke foreligger nabomerknader. Fordelene med tiltaket er også ”klart større” enn 
ulempene, da tiltaket dekker tiltakshavers behov.

Vedrørende dispensasjon fra bevaringsplan for Egersund sentrum

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.

Ordlyden innebærer at det skal særlig mye til for å gi dispensasjon, og er i følge 
lovforarbeidene ment som en skjerpelse i forhold til dispensasjonsadgangen etter plan- og 
bygningsloven av 1985.

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

Som fordel med tiltaket nevnes at en får mulighet til å parkere bil under tak, og at 
eksisterende garasje brukes til lagring. Det kan til tider være høy vannføring i elven. Det 
foreligger heller ikke nabomerknader.

Det må ved vurdering foretas en konkret helhetsvurdering.

Bevaringsplanen for Deler av Egersund sentrum har som formål å bevare eksisterende 
bebyggelse og miljø. For å sikre at formålet med planen blir overholdt, sendes 
dispensasjonssaker på uttale til Rogaland fylkeskommune for faglig vurdering som 
antikvarisk myndighet.
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Sentralt vil være Rogaland fylkeskommunes faglige vurdering. Det vises også til formålet 
med plan- og bygningsloven om å sikre en bærekraftig utvikling for ”den enkelte, samfunnet 
og fremtidige generasjoner”. 

Det vises til at fylkeskommunens uttale om at tiltaket vil føre til en uheldig sammenbygning 
og fortetning innenfor spesialområdet. En dispensasjon vil også kunne føre til forventninger 
hos andre innenfor verneområdet og spørsmål om manglende likebehandling kan oppstå. 

Det er Rådmannens vurdering særlig viktig å legge vekt på hensynet til samfunnet og 
fremtidige generasjoner ved en bevaringsplan. Hensynet til tiltakshaver har dermed mindre 
vekt. Målt opp mot ulempene med tiltaket, synes dispensasjonssøknaden ikke tilstrekkelig 
begrunnet. Det vises til at det eksisterende en dobbel garasje i dag og at tiltakshaver er eller 
bør være klar over de føringer og begrensninger planen angir når en velger å bo i det 
aktuelle området.

Konklusjon:

Rådmannen anbefaler at Planteknisk utvalg avslår søknaden. Hensynene bak formålet 
spesialområde bevaring blir ved en tillatelse og dispensasjon ”vesentlig tilsidesatt”.

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 fra Karl Arthur Havsø om dispensasjon for 
oppføring av carport på eiendommen gnr. 46 bnr. 781, reguleringsplan for Deler av Egersund 
sentrum med tilhørende bestemmelser for området og uttale fra Rogaland fylkeskommune, 
og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale søknaden.

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak spesialområde bevaring ikke blir 
”vesentlig tilsidesatt”, ettersom…

Fordelene med tiltaket er ”klart større” enn ulempene, fordi:
1.
2.
3.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Deler av Egersund sentrum og plan- og 
bygningsloven §§ 12-4 og 19-2.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
283000 Søknad oppføring av carport gnr. 46 bnr. 781 - Nyeveien 7
283003 Situasjonskart
283004 Fasadetegninger
283005 Plantegning
293176 Dispensasjonsøknad
293178 Foto
292582 130000134415.DOC
302236 Utsnitt - bevaringsplan for Egersund sentrum.pdf
302235 Bevaringsplan for Egersund sentrum - tittelfelt.pdf
284599 Egersund sentrum-bestemmelser.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 29.04.2013 Karl Arthur Havsø
Søknad oppføring av carport gnr. 46 bnr. 781 -
Nyeveien 7

3 U 24.05.2013 Karl Arthur Havsø
Foreløpig svar/mangelfull søknad - Carport gnr. 
46 bnr. 781 - Nyeveien 7

2 U 24.05.2013
Rogaland 
fylkeskommune

Oversendelse av sak til uttale - carport gnr. 46 
bnr. 781 - Eigersund kommune

7 I 20.06.2013 Karl Arthur Havsø Opplysninger gitt i nabovarsel gnr. 46 bnr. 781
4 U 27.06.2013 PAD Tre AS Søknad om carport på eiendom 46 bnr 781
5 I 02.07.2013 PAD Tre AS Vedr. søknad om carport på eiendom 46 bnr 781

6 I 08.07.2013
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse carport gnr. 46 bnr. 781 - Nyeveien 7

8 U 22.07.2013
Rogaland 
fylkeskommune

Oversendelse av sak til uttale

9 I 29.08.2013
Rogaland 
fylkeskommune

Søknad om carport i bevaringsområde grn. 46 
bnr. 781 - uttalelse
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10 U 02.09.2013 Karl Arthur Havsø
Oversendelse av uttale fra Rogaland 
fylkeskommune - Carport gnr. 46 bnr. 781 - Karl 
Arthur Havsø, Nyeveien 7

Parter i saken:
            
TIL Karl Arthur Havsø Nyeveien 12 4370 EGERSUND

PAD Tre AS Kvellurveien 1 4373 EGERSUND
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FYLKESRÅDMANNEN
 Kulturavdelingen

POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON TELEFAKS BANKGIRO: 3201.05.50520
Postboks 130 Sentrum Arkitekt Eckhoffsgt. 1 51 51 66 00 51 51 68 90
4010 STAVANGER STAVANGER    

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

Eigersund kommune
Postboks  580

4379 EGERSUND 08.07.2013

Deres ref.: Saksbehandler: Inger Koa Saksnr. 13/10666-4
Direkte innvalg: 51 51 66 06 Løpenr. 44139/13

Arkivnr. C52

EIGERSUND KOMMUNE - GNR.46 BNR. 781 - SØKNAD OM CARPORT I 
BEVARINGSOMRÅDE - UTTALELSE

Viser til brev av 24.5.2013 hvor søknad om dispensasjon for bygging av carport på gnr 46 
bnr 781 innenfor spesialområde bevaring i Egersund sentrum oversendes for uttalelse, og 
beklager den lange saksbehandlingstiden grunnet stor saksmengde.

Fylkesrådmannen v/ seksjon for kulturarv har nå vurdert saksen som regional 
kulturminnemyndighet med henblikk på nyere tids kulturminner. 

Reguleringsstatus

Tiltaket ligger innenfor sone to i reguleringsplan for Egersund sentrum. Formålet med 
planen er å:
- bevare og aktivisere Egersund sentrums kulturhistorisk verdifulle bebyggelse
- bevare og aktivisere den kulturhistoriske og antikvarisk verdifulle bebyggelse og 
særpregede miljø på Haugen og ved kirken
- legge til rette for utvikling av et bymiljø innenfor en ramme der bebyggelsens form og 
dimensjon blir opprettholdt. 

Vurdering

Eiendommen består i dag av ett bolighus registrert i SEFRAK, og en dobbel garasje. Det 
er nå ønske om en carport mellom eksisterende garasje og bolighus. 

For å kunne bevilge dispensasjon etter plan – og bygningslovens § 19 -2 kan dispensasjon 
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. 

I saken foreligger det ingen begrunnelse for ønske om carport. Tiltaket kan også skape en 
uheldig presedens innenfor område om tiltaket tillates uten at det foreligger en ordentlig 
begrunnelse for behov av en carport i tillegg til eksisterende garasje. Fylkesrådmannen v/ 
seksjon for kulturarv kan derfor i denne omgangen ikke se at fordelene ved å gi 
dispensasjon er større enn fordelene, og gir faglig råd om å avslå søknaden. 
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Med hilsen
 Seksjon for kulturarv

Kate I. Jellestad Syvertsen
seksjonssjef

Inger Koa
rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.09.2013
Arkiv: :GBR-60/630, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
13/785
Journalpostløpenr.:
13/25586

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
232/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013

Klagebehandling - søknad om redusert gebyr  gnr. 60 bnr. 
630 - Fv44 Hellvik
  

Sammendrag:
Seksjon byggesak ga den 29.04.13 tillatelse og dispensasjon for arealoverføring på 
eiendommen gnr. 60 bnr. 630. Et areal på ca. 130m2 ble overført fra eiendommen gnr. 60 
bnr. 41 og ca. 140m2 fra eiendommen gnr. 60 bnr. 112, til Rogaland fylkeskommune ved 
Statens vegvesen eiendom gnr. 60 bnr. 630.

Tiltaket forutsatte at det ble gitt dispensasjon fra formål næringsvirksomhet og LNF-formål i 
kommuneplanens arealdel, forbudet mot deling i 100-metersbeltet etter plan- og 
bygningsloven § 1-8 samt plankravsbestemmelsen i kommuneplanbestemmelsenes § 1.2. 
Søknaden ble forstått som en søknad om dispensasjon, selv om det konkret ikke var søkt om 
dette.

Det ble i alt ilagt gebyr på kr. 61.580 i samsvar med gebyrregulativet.

Statens vegvesen har den 16.05.13 søkt om redusert behandlingsgebyr, da de mener at ilagt 
gebyr er åpenbart urimelig etter selvkostprinsippet og er åpenbart urimelig ettersom arealet 
er brukt som veg siden 1984.

§ 7 i forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, åpner for at Planteknisk utvalg kan 
fastsette passende gebyr i tilfeller hvor gebyret anses å bli ”åpenbart urimelig”.

Planteknisk utvalg vedtok i møte den 27.08.13 som sak PTU 181/13 at ilagt gebyr ikke er 
”åpenbart urimelig”. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. Dersom det ikke gis medhold i klagen, sendes saken over 
for endelig behandling hos Fylkesmannen i Rogaland.

Rådmannens forslag til vedtak 27.09.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Statens vegvesen i sak PTU 181/13, og har 
etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge ettersom klagen ikke 
inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over 
ble fattet.

Vedtaket i sak PTU 181/13 opprettholdes.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og Regulativ for plan- og 
byggesaker § 7. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Planteknisk utvalg behandlet søknad om redusert gebyr for arealoverføring og 
dispensasjoner i møte den 27.08.13 som sak PTU 181/13:

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.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gebyr i saken ble ilagt etter gebyrregulativet som gjaldt før det nye kom i juni 2013. Søknad 
om redusert gebyr må vurderes etter tidligere gebyrregulativ. Det bør likevel ses hen til det 
nye gebyrregulativet vedtatt i juni 2013, som har reduserte satser for denne typene saker.  
Dette gir uttrykk for hvilke faktiske kostnader ulike typer tiltak og dispensasjoner påfører 
kommunen.

Statens vegvesen har i skriv datert 16.05.13 søkt om redusert gebyr med følgende 
begrunnelse:

Statens vegvesen anmoder dere om å redusere gebyret vesentlig da størrelsen etter vårt syn 
må være åpenbart for stort:
- Ut fra prinsippet om selvkost.
- Sett i forhold til denne konkrete saken.

 

Side 792 av 1003



3

Det spesielle i denne saken er at de aktuelle arealene/grensene som skal oppmåles ble 
etablert allerede i 1984 (arealet har altså vært vegareal siden den gang).

Det kan derfor spørres om hvor omfattende arbeid som bør gjøres i en slik sak (som egentlig 
bare fastslår det som allerede er en realitet).

I tillegg kan det spørres om hvor omfattende arbeidet faktisk har vært.

Etter vårt syn er det åpenbart at størrelsen på saksbehandlingsgebyret ikke på noen måte 
står i forhold til det arbeidet som har vært nødvendig. Heller ikke i forhold til størrelsen på det 
aktuelle arealet er det rett proporsjon.

Vi mener derfor at bruk av gebyrregulativet slik det er gjort i denne saken slår
uforholdsmessig skjevt ut. Vi ber Eigersund kommune om å foreta en vesentlig reduksjon av 
størrelsen på saksbehandlingsgebyret, for eksempel ved å legge selvkost til grunn ved å ta 
utgangspunkt i medgått tid.

Statens vegvesen har i skriv datert 20.09.13 begrunnet klagen med følgende:

Vi viser til vårt brev datert 16. mai 2013 hvor det framgår at vi anmoder dere om å redusere 
behandlingsgebyret vesentlig da størrelsen etter vårt syn åpenbart må være for stort i denne 
saken. 

Denne saken gjelder oppmåling av grenser som ble etablert allerede i 1984. Aktuelt areal 
som behandlingsgebyret er knyttet til har altså siden 1984 vært en del av vegarealet til 
fylkesveg 44. 

Statens vegvesen ønsker at grensene langs våre veger skal ligge med så god nøyaktige 
som mulig i matrikkelen. Som kjent ligger det grenser i matrikkelen med forskjellig kvalitet. 
Når matrikkelen (tidligere digitalt eiendomskart (DEK)) ble etablert ble grensene langs veg 
lagt inn med forskjellig kvalitet. Hensikten med denne oppmålingen er å få inn rett grense 
(den grense som ble etablert i 1984) i matrikkelen. I et samfunnsmessig perspektiv vil en 
best mulig matrikkel som viser de faktiske grensene med god kvalitet være et gode for alle. 

Dersom enhver oppmålingsforretning av slike grenser som allerede er et etablert faktum og 
har vært det over lang tid skal utløse behandlingsgebyrer av en slik størrelse er dette en sak 
som Statens vegvesen må vurdere om det er forsvarlig å gjennomføre. Det må spørres om 
det ikke er mulig å behandle slike saker mer lempelig enn andre saker (hvor kommunen 
faktisk skal ta stilling til om det skal dispenseres eller ikke). Det er i alle fall åpenbart at det 
ikke bør medgå noe særlig tid til å vurdere slike saker. 

Vi opprettholder derfor vårt standpunkt at det i denne saken er ilagt et behandlingsgebyr som 
åpenbart bryter med prinsippet om selvkost og sett i forhold til denne konkrete saken (som 
gjelder en allerede etablert grense).

Vi viser videre til Rådmannens forslag til vedtak og til saksbehandlers vurderinger som etter 
vårt syn fullt ut bekrefter at ilagt behandlingsgebyr i denne saken åpenbart er urimelig. 
Størrelsen på behandlingsgebyret tilsvarer i overkant av 92 timers arbeid, noe det selvsagt 
ikke er brukt. Statens vegvesen hadde nok ikke klaget dersom Rådmannens forslag til 
vedtak hadde blitt vedtatt, men nå det ikke er tilfelle vil vi mene at selv kroner 40 200,- ikke 
står i forhold til det arbeid som kreves i slike saker. 
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Saksbehandlers vurderinger:
Statens vegvesen har sektoransvar for veg og vegtrafikk i Norge. Vegvesenet tilbyr tjenester 
som hele befolkningen er avhengige av og tar samfunnsansvar. Selve tiltaket var så spesielt 
at det utløste flere dispensasjoner. Men selve tillatelsen/dispensasjonen gir ingen økonomisk 
vinning for vegvesenet. Søknaden gjaldt formalisering av etablert forhold hvor arealet i følge 
vegvesenet var benyttet som veggrunn siden 1984.    
I nytt gebyrregulativ vedtatt av PTU 28.05.13 reduseres gebyret med 50 % når tiltaket 
forutsetter dispensasjon fra både 100-metersbeltet og formål i plan.
Dette er etter byggesakssjefens vurdering momenter som taler for at man kan se på gebyret 
på nytt. 

Deling/arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd 
bokstav m. Omsøkt areal ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er vist med 
formål Bebyggelse og anlegg – industriområde, LNF-område. I tillegg ligger området ved 
vegen nærmere sjøen enn 100 meter, jf. pbl. § 1-8. Etter kommuneplanbestemmelsene § 1.2 
er arealoverføring også et tiltak som forutsetter at det gis dispensasjon fra kravet om 
reguleringsplan før tiltaket kan utføres.

Det ble ilagt to gebyrer for hver av arealoverføringene på kr. 3.335, samlet kr. 6.670. Det ble i 
tillegg ilagt gebyr for på kr. 16.747 x 3 for henholdsvis dispensasjon fra industriformål i plan, 
LNF-formål i plan og deling i 100-metersbeltet til sjø, samlet kr. 50.241. Det ble også ilagt 
gebyr for dispensasjon fra kravet om reguleringsplan på kr. 4.669. 

I alt ble det ilagt gebyr på kr. 61.580. 

Det fremgår av kommunens gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret og kommunens 
praksis, at det skal ilegges gebyr for hver dispensasjon. Det er så opp til Planteknisk utvalg å 
vurdere om ilagt gebyr er åpenbart urimelig og dermed kan reduseres, se gebyrregulativets 
§§ 8 og 9.

Planteknisk utvalg har i møte den 27.08.13 som sak PTU 181/13 vurdert og vedtatt at ilagt 
gebyr på kr. 61.580 ikke er ”åpenbart urimelig”.

Statens vegvesen anfører at gebyret åpenbart er urimelig ettersom det aktuelle området har 
vært vegareal siden 1984. Det kan fremstå som åpenbart urimelig, da spørsmålet om 
dispensasjon for arealoverføring var forholdsvis kurant. Det vises til at saken har vært 
behandlet administrativt og ikke behandlet mer omstendelig i saksfremlegg til Planteknisk 
utvalg.

Det er i klagen fremholdt at Statens vegvesen ønsker så gode og nøyaktige grenser som 
mulig i matrikkelen, og at dette vil være et gode for samfunnet. Dersom det i alle saker 
ilegges dispensasjonsgebyrer, vil dette kunne medføre at en velger å ikke søke om 
arealoverføring/grensejustering. Dette er forhold som det er tatt hensyn til i vurderingene ved 
søknad om redusert gebyr. Det vises til at Statens vegvesen tilbyr tjenester som hele 
befolkningen er avhengige av og at vegvesenet tar samfunnsansvar. Selve 
tillatelsen/dispensasjonen gir ingen økonomisk vinning for vegvesenet.

Ifølge det tidligere gebyrregulativet for Eigersund kommune, er timesatsen for saker som 
behandles etter medgått tid kr. 675,-. Ilagt gebyr på kr. 61.580 tilsvarer arbeid i overkant av 
92 timer for 1 saksbehandler. Søknaden har vært lest og drøftet med byggesakssjefen. 
Saken har også vært forelagt Fylkesmannen i Rogaland i møte. 

Alle gebyrene som ikke er fastsatt etter medgått tid, er gebyrer basert på gjennomsnittlig 
ressursbruk. Det vil si at alle tilsvarende søknader gis samme gebyr, selv om noen saker 
medfører mer eller mindre tidsbruk enn andre. Dersom alle saker som etter en nøyaktig 
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timeregistrering hadde lavere tidsbruk enn gjennomsnittet for denne type saker skulle betale 
under fastsatt gebyr, mens alle saker som førte til mer tidsbruk enn gjennomsnittet skulle 
betale det fastsatte gebyret, ville man måtte heve standardgebyrene for å få dekket 
seksjonens kostnader. 

Etter det nye gebyrregulativet som tok til å gjelde i juni 2013, fremgår det av kapittel 3.7 at 
det for tilfeller hvor det tiltaket forutsetter dispensasjon fra byggeforbudet i pbl. § 1-8 og 
formål i plan, skal ilegges 50% av hvert gebyr. I lagt gebyr for industriformål og LNF-formål i 
plan samt forbudet i pbl. § 1-8, skulle da være kr. 8.400 x 3, samlet kr. 25.200 Det tilkommer 
også gebyr på kr. 4000 per delingstillatelse, samlet kr.8.000,- og dispensasjon fra plankravet 
på kr. 7.000. Etter det nye gebyrregulativet som er basert på selvkostprinsippet, ville korrekt 
gebyr vært på kr. 40.200,-. Med en timesats på kr. 900,- tilsvarer dette arbeid for 1 
saksbehandler i underkant av 45 timer. 

Ettersom det nye gebyrregulativet skal være en riktigere måte å ilegge gebyr basert på 
selvkost, bør en ta med dette i vurdering også etter det eldre regulativet. Spørsmålet er om 
ilagt gebyr er ”åpenbart urimelig” ut fra det arbeid kommunen påføres eller er ”åpenbart 
urimelig” av andre grunner”.

Ordvalget ”åpenbart urimelig” tilsier at det bare er adgang til å sette ned gebyret der forholdet 
mellom ilagt gebyr og utført arbeid for seksjon byggesak er markant. Det er følgelig tillatt 
med både en viss urimelighet og en stor grad av urimelighet.

Fastsatte gebyrer er basert på selvkost, det vil si at det arbeid kommunen påføres ved 
behandling av saker skal dekkes gjennom gebyrer. Til selvkost går lønns- og driftsutgifter til 
behandling av enkle søknader, dispensasjoner, klagesaker og tilsyn. Enkelte saker 
behandles grundigere av Planteknisk utvalg. Det tilkommer også utgifter ved registrering i 
eiendomsregister og kartløsning, kurs og behandling av økonomiske sider ved driften. 
Selvkost baseres på en 5-årsperiode.

Det må ved behandling av søknad om redusert gebyr ses hen til prinsippet om 
likebehandling, basert på tidligere praksis i denne typen saker gjort av Planteknisk utvalg. 

På denne bakgrunn anså Rådmannen ved tidligere politisk behandling at et gebyr på kr. 
40.200,- i samsvar med det nye gebyrregulativet, medfører at gebyret ikke er ”åpenbart 
urimelig”. 

Statens vegvesen har også fremholdt at også et slikt gebyr vil være ”åpenbart urimelig” ut i 
fra selvkostprinsippet og saken for øvrig. 

Rådmannen anser etter saksfremlegg til søknad om redusert gebyr, at et gebyr på kr. 40.200 
medfører at ilagt gebyr ikke er ”åpenbart urimelig”.

Konklusjon:

Rådmannen anser et ilagt gebyr på kr. 61.580,- til å være ”åpenbart urimelig” og at gebyr på 
kr. 40.200 medfører at ilagt gebyr ikke er ”åpenbart urimelig”. Det vises til saksfremlegg i sak 
PTU 181/13.

Det fremkommer ikke vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det 
klages over ble fattet. For å være lojal mot Planteknisk utvalgs vedtak den 27.08.13 i sak 
PTU 181/13, legges saken frem med negativ innstilling.
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Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Redusert gebyr vil medføre reduserte inntekter for seksjon byggesak. Dette forholdet er ikke 
vektlagt i saksforelegget.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Statens vegvesen i sak PTU 181/13, og har 
etter en samlet vurdering kommet til at klagen tas til følge ettersom klagen inneholder 
følgende vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble 
fattet:
1.
2.
3.

Vedtaket i sak PTU 181/13 oppheves.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og Regulativ for plan- og 
byggesaker § 7. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
277572 Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 60 bnr. 630 - FV44 Hellvik
277574 Kopi av kjøpekontrakt
277576 Situasjonskart
278007 Tillatelse og dispensasjon for arealoverføring gnr. 60 bnr. 630 - FV44 Hellvik
295230 Utdrag kommuneplanen.pdf
295228 Kommuneplanbestemmelsene.pdf

283300
Fv44 Hellvik - anmodning om reduksjon av gebyr i sak om tillatelse og dispensasjon 
for arealoverføring gnr. 60 bnr. 630

294837 Søknad om redusert gebyr - Arealoverføring gnr. 60 bnr. 630 - Fv44 Hellvik
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301366
Fv44 - Klage på gebyr i sak om tillatelse og dispensasjon for arealoverføring gnr. 60, 
bnr. 630 i Eigersund kommune

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 08.04.2013 Statens vegvesen
Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 60 bnr. 
630 - FV44 Hellvik

2 U 28.04.2013 Statens vegvesen
Tillatelse og dispensasjon for arealoverføring gnr. 
60 bnr. 630 - FV44 Hellvik

3 I 16.05.2013 Statens vegvesen
Fv44 Hellvik - anmodning om reduksjon av gebyr 
i sak om tillatelse og dispensasjon for 
arealoverføring gnr. 60 bnr. 630

5 U 02.09.2013 Statens vegvesen
Oversendelse av politisk vedtak - Søknad om 
redusert gebyr gnr. 60 bnr. 630 - Fv44 Hellvik

6 U 19.09.2013

BRATTELIE BJØRG; 
EGELAND MALLY 
BEATRIS; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
SANNARNES 
GUDMUND; 
BORGSTRØM MONA 
HELLAND; 
HELLAND HEIDI; 
HELLAND MAGNUS; 
HELLAND SIGMUND; 
KLOSTER TORHILD; 
ROTT TORFRID ANNA; 
Statens vegvesen

Varsel om oppmålingsforretning

7 I 20.09.2013 Statens vegvesen
Fv44 - klage på gebyr i sak om tillatelse og 
dispensasjon for arealoverføring gnr. 60 bnr. 630

Parter i saken:
            

BORGSTRØM MONA 
HELLAND

GJERDEVEIEN 61 A 4028 STAVANGER

BRATTELIE BJØRG JØNNINGSHEIVEIEN 
26 A

4316 SANDNES

EGELAND MALLY 
BEATRIS

SKJERPEVEIEN 3 4376 HELLELAND

EIGERSUND 
KOMMUNE

PB 580 4379 EGERSUND

HELLAND HEIDI KUNSTLØPVEIEN 15 
A

4021 STAVANGER

HELLAND MAGNUS FJELLIEN 11 5019 BERGEN
HELLAND SIGMUND FLAT 4, 36 HORNTON 

STREET,W8 4NT 
LONDON

KLOSTER TORHILD POSTBOKS 566 4379 EGERSUND
ROTT TORFRID ANNA LEILIGHET 6, NEDRE 

PORSVEG 8
4056 TANANGER

 

Side 797 av 1003



8

SANNARNES 
GUDMUND

JÆRVEIEN 1319 4375 HELLVIK

Statens vegvesen Region vest 6863 LEIKANGER
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EIGERSUND KOMMUNE

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak

  
  

Statens vegvesen

Region vest Askedalen 4
6863 LEIKANGER

Vår ref.: 13/11003 / 13/785 / GBR-60/630, FA-L33 Dato: 29.04.2013

Saksbehandler: Asbjørn Herredsvela Direkte telefon: 51 46 83 26 /   

E-post: asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 08.04.2013

Tillatelse og dispensasjon for arealoverføring gnr. 60 bnr. 630 - FV44 Hellvik

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4. Søknaden gjelder 
arealoverføring på ca. 270m2. Ca. 130m2 søkes overført fra eiendommen gnr. 60 bnr. 41 og ca. 
140m2 fra eiendommen gnr. 60 bnr. 112, til Rogaland fylkeskommune ved Statens vegvesen gnr. 
60 bnr. 630.   

Tiltaket forutsetter dispensasjon fra næringsvirksomhetsformål og LNF-formål i plan, forbudet mot 
tiltak i 100-metersbeltet etter plan- og bygningsloven § 1-8 samt plankravbestemmelsen i 
kommuneplanbestemmelsenes § 1.2. Det er ikke søkt konkret om dispensasjon, men søknaden 
forstås som en søknad om dispensasjon.

Naboene er ikke varslet og det anses heller ikke nødvendig da naboene i liten grad blir berørt av 
tiltaket ettersom areal ble ervervet allerede i 1984.

Gjeldende plangrunnlag:
Det aktuelle området er ikke regulert ved reguleringsplan. For området gjelder kommuneplanens 
arealdel, vedtatt av kommunestyret 06.06.11. Omsøkt areal er i planen vist med formål 
Bebyggelse og anlegg – næringsvirksomhet og LNF-område.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD
Saksnummer Vedtaksdato
181/13 Byggesakssjefen delegert 29.04.2013

Vurderinger:
Omsøkt tiltak er plassert i LNF-område i 100-metersbeltet langs sjø samt i område med formål 
næringsvirksomhet i kommuneplanens arealdel. Tiltaket forutsetter også dispensasjon fra 
plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1-2. Vilkårene for dispensasjon fremgår av plan- og 
bygningsloven §§ 19-1 og 19-2:
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§ 19-1 – Søknad om dispensasjon:
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som 
nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes 
samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører 
naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal 
få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. 

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

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler. 

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

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

17.01.12 PTU-004/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker i henhold til 
plan- og bygningsloven til rådmannen:

1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker i henhold til plan- og 
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon.

1. I saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå søknader om 
dispensasjon.

2. Klager behandles av planteknisk utvalg.
3. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges frem for politisk behandling.
4. Delegeringen gjelder inneværende periode til 31.12.15.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1 og pkt. 2.

Vedtaket er truffet i henhold til delegasjonsvedtak 17.01.12 gjort av Planteknisk utvalg i sak PTU-
004/12.

Det er fattet følgende vedtak om dispensasjon for arealoverføring fra eiendommene gnr. 60 
bnr. 41 og gnr. 60 bnr. 112 til eiendommen gnr. 60 bnr. 630:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og med henvisning til Planteknisk utvalgs vedtak 
den 17.01.12 PTU 004/12 dispenseres det fra LNF-formål og formål næringsvirksomhet i 
kommuneplanens arealdel. Det dispenseres også fra forbudet mot deling i 100-metersbeltet samt 
plankravet etter kommuneplanbestemmelsenes § 1.2, slik at tiltaket kan utføres som omsøkt. 

Etter en konkret vurdering og med henvisning til at Fylkesmannen ikke har spesielle merknader 
er det funnet at hensynet bak formålet LNF-område og næringsvirksomhet ikke blir ”vesentlig 
tilsidesatt”, da delingen kun gjelder et mindre område. Hensynet bak forbudet i 100-metersbeltet 
og plankravet blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, da Fylkesmannen ikke har innsigelser og det gjelder 
formål av stor viktighet for samfunnet. 
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Fordelene med dispensasjonen synes ”klart større” enn ulempene ved at en muliggjør en 
hensiktsmessig utnyttelse av eiendom til veiformål. Det vektlegges også at arealet allerede er 
ervervet i 1984. Det legges særlig vekt på at delingen er av stor betydning for infrastrukturen.. 
Fylkesmannen har videre ingen spesielle merknader til tiltaket, hvilket også peker i retning av å gi 
dispensasjon. Byggesakssjefen er i tillegg positiv til dispensasjonssøknaden. 

Ut i fra dette kan søknad om dispensasjon godkjennes, slik at tiltaket kan utføres som omsøkt.

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort, jamfør

plan- og bygningslovens § 21-9.
 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 

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

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

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden om arealoverføring fra eiendommene gnr. 60 bnr. 41 
og gnr. 60 bnr. 112 til eiendommen gnr. 60 bnr. 630 på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart.
3. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.

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

Oppmålingssjefen vil foreta den videre forføyning i saken. De vil bli kontaktet når 
kartforretning skal avholdes/målebrev utarbeides. 

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

Vedlagt følger godkjente situasjonsplan.
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Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-1 m) 
Deling av eiendom 
(pr. tillatelse)

3335 2 6670

Dispensasjon pbl § 
1-8 og formål i 
vedtatt plan

16747 3 50241

Dispensasjon andre 
forhold i 
planbestemmelser

4669 1 4669

SUM 61.580,-

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER
Johnny Monsen Oppmålingssjef
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER
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Statens vegvesen

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Telefaks: 57 65 59 86 Lagårdsveien 80 Statens vegvesen

Region vest firmapost-vest@vegvesen.no 4010 STAVANGER Regnskap

Askedalen 4 Båtsfjordveien 18

6863 Leikanger Org.nr: 971032081 9815 VADSØ

Telefon: 78 94 15 50

Telefaks: 78 95 33 52

Eigersund kommune
Postboks 580
4379 EGERSUND
Att: Asbjørn Herredsvela

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Region vest Leif Lauvås  - 51911470 2013/037572-003 13/11003 16.05.2013

Fv44 Hellvik - Anmodning om reduksjon av gebyr i sak om tillatelse og 

dispensasjon for arealoverføring gnr. 60, bnr. 630 i Eigersund kommune

Vi viser til telefonsamtale om saken i dag og til deres brev datert 29. april 2013 (deres 
referanse: 13/11003 / 13/785 / GBR-60/630, FA-L33) hvor det framgår at behandlingsgebyret 
er satt til kroner 61 580,-.

Hva som er grunnlaget for behandlingsgebyret framgår av oversikten på side 4 i deres brev.

Statens vegvesen anmoder dere om å redusere gebyret vesentlig da størrelsen etter vårt syn 
må være åpenbart for stort:

- Ut fra prinsippet om selvkost.
- Sett i forhold til denne konkrete saken.

Det spesielle i denne saken er at de aktuelle arealene/grensene som skal oppmåles ble etablert 
allerede i 1984 (arealet har altså vært vegareal siden den gang). 

Det kan derfor spørres om hvor omfattende arbeid som bør gjøres i en slik sak (som egentlig 
bare fastslår det som allerede er en realitet). 

I tillegg kan det spørres om hvor omfattende arbeidet faktisk har vært. 

Etter vårt syn er det åpenbart at størrelsen på saksbehandlingsgebyret ikke på noen måte står i 
forhold til det arbeidet som har vært nødvendig. Heller ikke i forhold til størrelsen på det 
aktuelle arealet er det rett proporsjon.

Vi mener derfor at bruk av gebyrregulativet slik det er gjort i denne saken slår 
uforholdsmessig skjevt u. Vi ber Eigersund kommune om å foreta en vesentlig reduksjon av 
størrelsen på saksbehandlingsgebyret, for eksempel ved å legge selvkost til grunn ved å ta 
utgangspunkt i medgått tid.
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Dersom det er spørsmål kan undertegnede kontaktes.

Eiendomsseksjonen
Med hilsen

Leif Lauvås
seksjonsleder
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 09.08.2013
Arkiv: :GBR-60/630, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
13/785
Journalpostløpenr.:
13/21440

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Asbjørn Herredsvela
Rådgiver
51 46 83 26
asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
181/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

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

Sammendrag:
Seksjon byggesak ga den 29.04.13 tillatelse og dispensasjon for arealoverføring på 
eiendommen gnr. 60 bnr. 630. Et areal på ca. 130m2 ble overført fra eiendommen gnr. 60 
bnr. 41 og ca. 140m2 fra eiendommen gnr. 60 bnr. 112, til Rogaland fylkeskommune ved 
Statens vegvesen eiendom gnr. 60 bnr. 630.

Tiltaket forutsatte at det ble gitt dispensasjon fra formål næringsvirksomhet og LNF-formål i 
kommuneplanens arealdel, forbudet mot deling i 100-metersbeltet etter plan- og 
bygningsloven § 1-8 samt plankravsbestemmelsen i kommuneplanbestemmelsenes § 1.2. 
Søknaden ble forstått som en søknad om dispensasjon, selv om det konkret ikke var søkt om 
dette.

Det ble i alt ilagt gebyr på kr. 61.580 i samsvar med gebyrregulativet.

Statens vegvesen har den 16.05.13 søkt om redusert behandlingsgebyr, da de mener at ilagt 
gebyr er åpenbart urimelig etter selvkostprinsippet og er åpenbart urimelig ettersom arealet 
er brukt som veg siden 1984.

§ 7 i forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, åpner for at Planteknisk utvalg kan 
fastsette passende gebyr i tilfeller hvor gebyret anses å bli ”åpenbart urimelig”.

Saksgang:
Søknaden behandles av Planteknisk utvalg. Det er klagerett på vedtaket. 

Rådmannens forslag til vedtak 09.08.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert behandlingsgebyr fra Statens 
vegvesen, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt gebyr på kr. 61.580, er 
åpenbart urimelig i forhold til det arbeids seksjon byggesak har hatt i denne saken.

Det ilegges et gebyr på kr. 40.200,-. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund 
kommune § 7.

27.08.2013 Planteknisk utvalg
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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.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gebyr i saken ble ilagt etter gebyrregulativet som gjaldt før det nye kom i juni 2013. Søknad 
om redusert gebyr må vurderes etter tidligere gebyrregulativ. Det bør likevel ses hen til det 
nye gebyrregulativet vedtatt i juni 2013, som har reduserte satser for denne typene saker. 
Dette gir uttrykk for hvilke faktiske kostnader ulike typer tiltak og dispensasjoner påfører 
kommunen.

Statens vegvesen har i skriv datert 16.05.13 søkt om redusert gebyr med følgende 
begrunnelse:

Statens vegvesen anmoder dere om å redusere gebyret vesentlig da størrelsen etter vårt syn
må være åpenbart for stort:
- Ut fra prinsippet om selvkost.
- Sett i forhold til denne konkrete saken.

Det spesielle i denne saken er at de aktuelle arealene/grensene som skal oppmåles ble 
etablert allerede i 1984 (arealet har altså vært vegareal siden den gang).

Det kan derfor spørres om hvor omfattende arbeid som bør gjøres i en slik sak (som egentlig
bare fastslår det som allerede er en realitet).

I tillegg kan det spørres om hvor omfattende arbeidet faktisk har vært.
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Etter vårt syn er det åpenbart at størrelsen på saksbehandlingsgebyret ikke på noen måte 
står i forhold til det arbeidet som har vært nødvendig. Heller ikke i forhold til størrelsen på det
aktuelle arealet er det rett proporsjon.

Vi mener derfor at bruk av gebyrregulativet slik det er gjort i denne saken slår
uforholdsmessig skjevt ut. Vi ber Eigersund kommune om å foreta en vesentlig reduksjon av
størrelsen på saksbehandlingsgebyret, for eksempel ved å legge selvkost til grunn ved å ta
utgangspunkt i medgått tid.

Saksbehandlers vurderinger:

Statens vegvesen har sektoransvar for veg og vegtrafikk i Norge. Vegvesenet tilbyr tjenester 
som hele befolkningen er avhengige av og tar samfunnsansvar. Selve tiltaket var så spesielt 
at det utløste flere dispensasjoner. Men selve tillatelsen/dispensasjonen gir ingen økonomisk 
vinning for vegvesenet. Søknaden gjaldt formalisering av etablert forhold hvor arealet i følge 
vegvesenet var benyttet som veggrunn siden 1984.    
I nytt gebyrregulativ vedtatt av PTU 28.05.13 reduseres gebyret med 50 % når tiltaket 
forutsetter dispensasjon fra både 100-metersbeltet og formål i plan.
Dette er etter byggesakssjefens vurdering momenter som taler for at man kan se på gebyret 
på nytt. 

Deling/arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd 
bokstav m. Omsøkt areal ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er vist med 
formål Bebyggelse og anlegg – industriområde, LNF-område. I tillegg ligger området ved 
vegen nærmere sjøen enn 100 meter, jf. pbl. § 1-8. Etter kommuneplanbestemmelsene § 1.2 
er arealoverføring også et tiltak som forutsetter at det gis dispensasjon fra kravet om 
reguleringsplan før tiltaket kan utføres.

Det ble ilagt to gebyrer for hver av arealoverføringene på kr. 3.335, samlet kr. 6.670. Det ble i 
tillegg ilagt gebyr for på kr. 16.747 x 3 for henholdsvis dispensasjon fra industriformål i plan, 
LNF-formål i plan og deling i 100-metersbeltet til sjø, samlet kr. 50.241. Det ble også ilagt 
gebyr for dispensasjon fra kravet om reguleringsplan på kr. 4.669. 

I alt ble det ilagt gebyr på kr. 61.580. 

Det fremgår av kommunens gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret og kommunens 
praksis, at det skal ilegges gebyr for hver dispensasjon. Det er så opp til Planteknisk utvalg å 
vurdere om ilagt gebyr er åpenbart urimelig og dermed kan reduseres, se gebyrregulativets 
§§ 8 og 9.

Statens vegvesen anfører at gebyret åpenbart er urimelig ettersom det aktuelle området har 
vært vegareal siden 1984. Det kan fremstå som åpenbart urimelig, da spørsmålet om 
dispensasjon for arealoverføring var forholdsvis kurant. Det vises til at saken har vært 
behandlet administrativt og ikke behandlet mer omstendelig i saksfremlegg til Planteknisk 
utvalg.

Ifølge det tidligere gebyrregulativet for Eigersund kommune, er timesatsen for saker som 
behandles etter medgått tid kr. 675,-. Ilagt gebyr på kr. 61.580 tilsvarer arbeid i overkant av 
92 timer for 1 saksbehandler. Søknaden har vært lest og drøftet med byggesakssjefen. 
Saken har også vært forelagt Fylkesmannen i Rogaland i møte. 

Alle gebyrene som ikke er fastsatt etter medgått tid, er gebyrer basert på gjennomsnittlig 
ressursbruk. Det vil si at alle tilsvarende søknader gis samme gebyr, selv om noen saker 
medfører mer eller mindre tidsbruk enn andre. Dersom alle saker som etter en nøyaktig 
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timeregistrering hadde lavere tidsbruk enn gjennomsnittet for denne type saker skulle betale 
under fastsatt gebyr, mens alle saker som førte til mer tidsbruk enn gjennomsnittet skulle 
betale det fastsatte gebyret, ville man måtte heve standardgebyrene for å få dekket 
seksjonens kostnader.

Etter det nye gebyrregulativet som tok til å gjelde i juni 2013, fremgår det av kapittel 3.7 at 
det for tilfeller hvor det tiltaket forutsetter dispensasjon fra byggeforbudet i pbl. § 1-8 og 
formål i plan, skal ilegges 50% av hvert gebyr. I lagt gebyr for industriformål og LNF-formål i 
plan samt forbudet i pbl. § 1-8, skulle da være kr. 8.400 x 3, samlet kr. 25.200 Det tilkommer 
også gebyr på kr. 4000 per delingstillatelse, samlet kr.8.000,- og dispensasjon fra plankravet 
på kr. 7.000. Etter det nye gebyrregulativet som er basert på selvkostprinsippet, ville korrekt 
gebyr vært på kr. 40.200,-. Med en timesats på kr. 900,- tilsvarer dette arbeid for 1 
saksbehandler i underkant av 45 timer. 

Ettersom det nye gebyrregulativet skal være en riktigere måte å ilegge gebyr basert på 
selvkost, bør en ta med dette i vurdering også etter det eldre regulativet. Spørsmålet er om 
ilagt gebyr er ”åpenbart urimelig” ut fra det arbeid kommunen påføres eller er ”åpenbart 
urimelig” av andre grunner”.

Ordvalget ”åpenbart urimelig” tilsier at det bare er adgang til å sette ned gebyret der forholdet 
mellom ilagt gebyr og utført arbeid for seksjon byggesak er markant. Det er følgelig tillatt 
med både en viss urimelighet og en stor grad av urimelighet.

Fastsatte gebyrer er basert på selvkost, det vil si at det arbeid kommunen påføres ved 
behandling av saker skal dekkes gjennom gebyrer. Til selvkost går lønns- og driftsutgifter til 
behandling av enkle søknader, dispensasjoner, klagesaker og tilsyn. Enkelte saker 
behandles grundigere av Planteknisk utvalg. Det tilkommer også utgifter ved registrering i 
eiendomsregister og kartløsning, kurs og behandling av økonomiske sider ved driften.
Selvkost baseres på en 5-årsperiode.

Det må ved behandling av søknad om redusert gebyr ses hen til prinsippet om 
likebehandling, basert på tidligere praksis i denne typen saker gjort av Planteknisk utvalg.

En anser at et gebyr på kr. 40.200,- i samsvar med det nye gebyrregulativet, medfører at 
gebyret ikke er ”åpenbart urimelig”. 

Konklusjon:

Grunnet gebyret som er ilagt og det arbeid seksjonen er påført, anbefaler Rådmannen i 
samsvar med nytt gebyrregulativ at ilagt gebyr settes ned fra kr. 61.580,-  til kr. 40.200,-.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Redusert gebyr vil medføre reduserte inntekter for seksjon byggesak. Dette forholdet er ikke 
vektlagt i saksforelegget.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3
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Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert behandlingsgebyr fra Statens 
vegvesen, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt gebyr på kr. 61.580,-, ikke er 
åpenbart urimelig i forhold til det arbeid seksjon byggesak har hatt i denne saken eller er 
åpenbart urimelig av andre grunner. Ilagt gebyr opprettholdes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund 
kommune § 7.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
277572 Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 60 bnr. 630 - FV44 Hellvik
277576 Situasjonskart
277574 Kopi av kjøpekontrakt
278007 Tillatelse og dispensasjon for arealoverføring gnr. 60 bnr. 630 - FV44 Hellvik

283300
Fv44 Hellvik - anmodning om reduksjon av gebyr i sak om tillatelse og dispensasjon 
for arealoverføring gnr. 60 bnr. 630

295230 Utdrag kommuneplanen.pdf
295228 Kommuneplanbestemmelsene.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 08.04.2013 Statens vegvesen
Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 60 bnr. 
630 - FV44 Hellvik

2 U 28.04.2013 Statens vegvesen
Tillatelse og dispensasjon for arealoverføring gnr. 
60 bnr. 630 - FV44 Hellvik

3 I 16.05.2013 Statens vegvesen
Fv44 Hellvik - anmodning om reduksjon av gebyr 
i sak om tillatelse og dispensasjon for 
arealoverføring gnr. 60 bnr. 630

Parter i saken:
            

Statens vegvesen Region vest 6863 LEIKANGER
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Statens vegvesen

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Telefaks: 57 65 59 86 Lagårdsveien 80 Statens vegvesen

Region vest firmapost-vest@vegvesen.no 4010 STAVANGER Regnskap

Askedalen 4 Båtsfjordveien 18

6863 Leikanger Org.nr: 971032081 9815 VADSØ

Telefon: 78 94 15 50

Telefaks: 78 95 33 52

Eigersund kommune
Postboks 580
4379 EGERSUND

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Region vest Leif Lauvås  - 51911470 2013/037572-005 13/785/5 20.09.2013

Fv44 - Klage på gebyr i sak om tillatelse og dispensasjon for 

arealoverføring gnr. 60, bnr. 630 i Eigersund kommune

Vi viser til deres vedtak (PTU-181/13) i denne saken som ble oversendt i deres brev datert 2. 
september 2013 (deres referanse 13/785/5/GBR-60/630, FA-L33) hvor det framgår at vår 
anmodning om å redusere behandlingsgebyret ikke er tatt til følge.

Vi påklager herved deres vedtak. Klagen sendes i samsvar med deres brev til Eigersund 
kommune og vi legger til grunn at klagen blir videresendt til rett klageinstans for en endelig 
avgjørelse.

Begrunnelse for klagen:

Vi viser til vårt brev datert 16. mai 2013 hvor det framgår at vi anmoder dere om å redusere 
behandlingsgebyret vesentlig da størrelsen etter vårt syn åpenbart må være for stort i denne 
saken. 

Denne saken gjelder oppmåling av grenser som ble etablert allerede i 1984. Aktuelt areal som 
behandlingsgebyret er knyttet til har altså siden 1984 vært en del av vegarealet til fylkesveg 
44. 

Statens vegvesen ønsker at grensene langs våre veger skal ligge med så god nøyaktige som 
mulig i matrikkelen. Som kjent ligger det grenser i matrikkelen med forskjellig kvalitet. Når 
matrikkelen (tidligere digitalt eiendomskart (DEK)) ble etablert ble grensene langs veg lagt 
inn med forskjellig kvalitet. Hensikten med denne oppmålingen er å få inn rett grense (den 
grense som ble etablert i 1984) i matrikkelen. I et samfunnsmessig perspektiv vil en best 
mulig matrikkel som viser de faktiske grensene med god kvalitet være et gode for alle. 

Dersom enhver oppmålingsforretning av slike grenser som allerede er et etablert faktum og 
har vært det over lang tid skal utløse behandlingsgebyrer av en slik størrelse er dette en sak 
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som Statens vegvesen må vurdere om det er forsvarlig å gjennomføre. Det må spørres om det 
ikke er mulig å behandle slike saker mer lempelig enn andre saker (hvor kommunen faktisk 
skal ta stilling til om det skal dispenseres eller ikke). Det er i alle fall åpenbart at det ikke bør 
medgå noe særlig tid til å vurdere slike saker. 

Vi opprettholder derfor vårt standpunkt at det i denne saken er ilagt et behandlingsgebyr som 
åpenbart bryter med prinsippet om selvkost og sett i forhold til denne konkrete saken (som 
gjelder en allerede etablert grense).

Vi viser videre til Rådmannens forslag til vedtak og til saksbehandlers vurderinger som etter 
vårt syn fullt ut bekrefter at ilagt behandlingsgebyr i denne saken åpenbart er urimelig. 
Størrelsen på behandlingsgebyret tilsvarer i overkant av 92 timers arbeid, noe det selvsagt 
ikke er brukt. Statens vegvesen hadde nok ikke klaget dersom Rådmannens forslag til vedtak 
hadde blitt vedtatt, men nå det ikke er tilfelle vil vi mene at selv kroner 40 200,- ikke står i 
forhold til det arbeid som kreves i slike saker. 

Eiendomsseksjonen
Med hilsen

Leif Lauvås
seksjonsleder
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.09.2013
Arkiv: :GBR-25/16, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
13/438
Journalpostløpenr.:
13/25542

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
233/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013

Søknad om dispensasjon fra LNF-formål, byggeforbudet i 
pbl. § 1-8 og plankrav -Tilbygg bolig gnr. 25 bnr. 16 - Mong
  

Sammendrag:
Kystbygg AS søker på vegne av Karoline Mong om tillatelse og dispensasjon for oppføring 
av tilbygg på eiendommen gnr. 25 bnr. 16. 

Området inngår i kommuneplanens arealdel som Landbruk- natur- og friluftsområde (LNF-
område, med bevaringssone naturmiljø), og er plassert ca. 60 meter fra sjøen. Tiltaket 
forutsetter at det gis dispensasjon fra LNF-formål i kommuneplanens arealdel, byggeforbudet 
i strandsonen etter pbl. § 1-8 og kravet om reguleringsplan etter 
kommuneplanbestemmelsenes § 1.2. 

Tiltakshavers bolig og garasje har i dag et bebygd areal (BYA) på ca. 180m2. Etter omsøkt 
tilbygg vil eiendommen ha et areal for samlet bebyggelse på 230m2 BYA. Dette er mer enn 
det som tillates utenfor 100-meterssonen for bebyggelse i LNF-områder, hvor det etter 
kommuneplanbestemmelsenes § 5.2 er tillatt med BYA 225m2. Et tilbygg til bolighus på 
eiendommen gnr. 25 bnr. 16 vil dermed vesentlig tilsidesette de hensyn som ligger bak 
forbudet mot bygging i LNF-områder i 100-meterssonen. Tiltaket er også uheldig estetisk 
både i seg selv og i forholdet til landskapet. Området er i kommuneplanen vist som 
bevaringssone naturmiljø. Rådmannen kan dermed ikke anbefale dispensasjon.

Naboene er varslet om dispensasjonssøknaden og det foreligger ikke nabomerknader.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. Dersom Planteknisk utvalg anbefaler at det gis 
dispensasjon, sendes saken på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland 
fylkeskommune før endelig vedtak fattes. Dersom Planteknisk utvalg avslår søknaden, er det 
klagerett på vedtaket. 

Rådmannens forslag til vedtak 24.09.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Karoline Mong om dispensasjon for oppføring 
av tilbygg til bolig på eiendommen gnr. 25 bnr. 16, kommuneplanens arealdel med tilhørende 
bestemmelser for området, plan- og bygningsloven § 1-8, og finner etter en konkret vurdering 
å måtte avslå søknaden.

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra 
blir ”vesentlig tilsidesatt” og videre at fordelene med tiltaket ikke er ”klart større” enn 
ulempene ved å gi dispensasjon. Det er lagt særlig og avgjørende vekt på at arealformål 
LNF, plankravet og forbudet i pbl. § 1-8 er nøye vurdert gjennom demokratiske prosesser og 
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føringer. Det er lagt særlig vekt på at kommuneplanen er relativt ny og de følgene en 
dispensasjon kan ha for andre boliger i området. I tillegg er det lagt særlig vekt på at tiltaket 
er uheldig estetisk både i seg selv og i forhold til landskapet. Området er i kommuneplanen 
vist som bevaringssone naturmiljø. Fordelene med tiltaket anses av liten betydning sett i 
forhold til ulempene med tiltaket.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens areadel og plan- og bygningsloven §§ 1-
8 og 11-6.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Gjeldende plangrunnlag:
Det gjelder ikke reguleringsplan for området. Isteden gjelder kommuneplanens arealdel, 
vedtatt av kommunestyret 06.06.11. Området er i kommuneplanen vist som LNF-område, 
med bevaringssone naturmiljø.

Tiltaket forutsetter dispensasjon fra LNF-formål i kommuneplanens arealdel, byggeforbudet i 
strandsonen etter pbl. § 1-8 og kravet om reguleringsplan etter 
kommuneplanbestemmelsenes § 1.2:

Kommuneplanbestemmelsenes § 1.2:
Tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og m 
kan ikke finne sted før det foreligger reguleringsplan.

Plan- og bygningsloven § 1-8 første og andre ledd:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen 
enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er 
likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova.

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

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold 
av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler. 

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

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 
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Etter kommuneplanbestemmelsenes § 5.2 er det en størrelsesbegrensning på 225m2 BYA for 
samlet bebyggelse i LNF-område utenfor strandsonen:
Max tillatt BYA for sum bebyggelse (bolig, garasje, uthus og lignende) per enhet er 225m2.
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Advokatene Stokkeland, Sørensen, Skjefrås DA har i skriv datert 26.04.13 på vegne av 
Karoline Mong begrunnet dispensasjonssøknaden med følgende:
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Saksbehandlers vurderinger:
Etter pbl. § 19-2 kan kommunen ikke gi dispensasjon dersom hensynene det dispenseres fra 
blir ”vesentlig tilsidesatt”. Videre må fordelene med tiltaket være ”klart større” enn ulempene.

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 eller formål det dispenseres fra, 
ta utgangspunkt i den aktuelle bestemmelse eller formål sammenholdt med 
formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-1.

Søker har blant annet begrunnet søknaden om dispensasjon for tilbygg med et behov for å 
”oppgradere et mer enn 30 år gammelt bygg til tidsmessig standard for en nyetablert familie”. 
Dette forstås som et ønske om tilbygg ut fra plassbehov og sosiale behov, da det er mulig å 
oppgradere en bolig til tidsmessig standard uten å utvide det. Dette er en relevant fordel ved 
spørsmålet om det skal gis dispensasjon. Det har imidlertid liten eller ingen vekt ved 
spørsmålet om dispensasjoner i LNF-områder i strandsonen. Det vises til at terskelen for å gi 
dispensasjon er særlig høy, og at det må foretas en helhetsvurdering ut fra de hensyn LNF-
formålet, plankravet og byggeforbudet i strandsonen er basert på.

Det kan være lett å legge ensidig vekt på tiltakshavers interesse i å få dispensasjon og 
glemme at bestemmelsen i pbl. § 1-8 om forbud mot bygging i strandsonen og LNF-områder 
i kommunens arealdel, er basert på andre hensyn, se Falkanger & Falkanger Tingsrett 
6.utgave s. 433 og Plan- og bygningsrett s. 205. Et hovedformål bak plan- og bygningsloven 
er å fremme en ”bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige 
generasjoner”, se lovens § 1-1 første ledd.

Siktemålet med LNF-områder og forbudet mot bygging i 100-meterssonen har vært og er at 
områdene i utgangspunktet skal holdes frie for bebyggelse. Ønsker kommunen å unnta deler 
av områdene fra forbudet, forutsettes det at dette skjer gjennom reguleringsplan, jf. NOU 
2001: 7 s. 224.

Det fremgår av NOU 2011: 7 s. 224 at byggeforbudet i strandsonen er en nasjonal markering 
både i forhold til planlegging og enkeltsaksbehandling, men at dette bare i begrenset grad 
har hindret utbygging på grunn av lempelig dispensasjonspraksis. 75 % av 
dispensasjonssaker i strandsonen har blitt innvilget. Konsekvensen er at områder har fått en 
redusert verdi ved at selve landskapsbildet er svekket.

Forbudet mot bygging i strandsonen er å legge til rette for en bærekraftig utvikling i disse 
områdene. Ved å gi tillatelse og dispensasjoner i strandsonen i relativt ubebygde områder, vil 
landskapet bli svekket i lang tid fremover.

I håndbok 20-2002 Juss i strandsonen fra Direktoratet for naturforvaltning, fremgår det på s. 
34 at det er viktig at det faste utvalget for plansaker, som er dispensasjonsmyndighet der 
annet ikke er fastsatt, ikke bruker sin dispensasjonspraksis på en slik måte at det 
undergraver planer som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ved utarbeidelse av 
reguleringsplan vil det bli foretatt en omfattende, bred og offentlig høringsprosess der berørte 
parter og offentlige myndigheter tar grundig stilling til spørsmålet om bygging skal tillates. Det 
vises til at et hovedformål bak plan- og bygningsloven § 1-1 er å ”sikre åpenhet, 
forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter”. 

 

Side 842 av 1003



7

Kommuneplanen er relativt ny. Dette er et sterkt moment mot å fravike planen. En regner da 
med at problemstillingen om dispensasjon er nøye vurdert av politikerne og at hensynet til 
planens legitimitet tilsier at den ikke tilsidesettes. 

Dersom kommunen ikke ønsker å følge plangrunnlaget, skal dette skje gjennom en eventuell 
reguleringsendring. 

Adgangen til å gi dispensasjon er begrunnet i et hensyn til fleksibilitet. Tiltakshaver er eller 
bør være klar over de begrensninger som gjelder for bygging i det aktuelle området, når en 
velger å bosette seg der. Plassbehov og sosiale behov må derfor tillegges liten eller ingen 
vekt. 

I LNF-områder utenfor strandsonen gjelder en størrelsesbegrensning på 225m2 BYA for sum 
bebyggelse. I LNF-områder i strandsonen gjelder det et byggeforbud. Det er ikke tillatt med 
noen utvidelser. Dersom dispensasjonen i seg selv gjelder et betydningsfullt avvik fra 
byggeforbudet eller ligger nær grensen for bebygd areal som er tillatt utenfor strandsonen, 
tilsier dette at hensynet bak LNF-formål, plankravet og byggeforbudet i strandsonen blir 
”vesentlig tilsidesatt”. 

Det vises også til at det etter pbl. §§ 1-1 og 1-8  i LNF-områder i strandsonen skal legges 
særskilt vekt på allmennhetens ferdselsrett og friluftsliv og landskapsestetiske verdier.
Hensynet til ”en god naturopplevelse” fra land og sjø skal tillegges særlig vekt ved tiltak i 
LNF-områder i 100-meterssonen.

Området er også vist i kommuneplanens arealdel med hensynssone bevaring naturmiljø.

Rådmannen vurderer omsøkt tilbygg som å ikke være i samsvar med kravet til visuelle og 
estetiske kvaliteter etter pbl. §§ 1-8 og 29-2.

Etter boken Vakre landskap i Rogaland utgitt av Rogaland fylkeskommune, fremgår 
Nordfjord – Mong - Svånes som område A3 – område med høy landskapsverdi. Området 
preges av sterkt opprevet svaberg og klippekyst som i kontakt med havflaten gir et åpent og 
vidt utsyn med stor intensitet. Det fremgår at eventuell ny bebyggelse må søkes konsentrert 
til eksisterende bygningsmiljø. 

I seg selv har materialvalg, takform og vindusarealer mindre betydning. Dette må imidlertid 
vurderes mot eksisterende bolighus og landskapsområdet.

Eksisterende bolighus er oppført på 1980-tallet i samsvar med vanlig byggeskikk på den 
tiden og med saltak. Omsøkt tilbygg fremstår som svært ruvende og dominerende i seg selv 
og i forhold til omkringliggende landskap og eksisterende bebyggelse. Det vises til at omsøkt 
tilbygg er i funkisstil og er svært voluminøst. Tilbygget fremstår i forhold til eksisterende 
bolighus som en ruvende ”kloss”. Det er svært høyt med gesimshøyder på ca. 6 meter i vest 
og 7 meter i øst til forskjell fra bolighuset som har saltak og gesims- og mønehøyde på 
henholdsvis ca. 3 meter og ca. 5,5 meter. Det har også større større bredde enn 
eksisterende bolighus, med 90cm utstikk i vest og øst. Lengde på 5,1 meter medfører også 
til at tilbygget fremstår som svært dominerende. Tilbygget har heller ikke en arkitektonisk 
forbindelse/overgang fra eksisterende stilart på boligen. Tiltaket må vurderes for seg og i 
forhold til landskapet og eksisterende bebyggelse. At det er vedtatt en vindpark ved Svåheia, 
medfører ikke at en kan tillate ytterligere tiltak/bolighus som oppføres i strid med LNF-formål 
bevaringssone naturmiljø og forbudet mot bygging i strandsonen, med de føringer som er gitt 
i slike områder av statlige, regionale myndigheter og kommunestyret ved vedtakelsen av 
kommuneplanen. Materialvalget med kledningsplater over store deler av fasaden, gjør også 
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at tiltaket plassert i LNF-område og 60-meter fra sjøen fremstår som pregende og svært 
uheldig i landskapsområdet. 

Rådmannen er ikke enig med søker om at tiltaket vil gli naturlig inn i landskapet og virke 
mindre dominerende enn om en hadde valgt en stil mer i samsvar med eksisterende bolig.

En dispensasjon i dette tilfellet vil også kunne føre til at saken danner presedens, slik andre 
boligeiere i LNF-områder i strandsonen med grunnlag i likhetsprinsippet søker om å utvide 
sine boliger.

Konklusjon:

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynet bak LNF-formål, plankravet og 
byggeforbudet i strandsonen etter pbl. § 1-8 blir ”vesentlig tilsidesatt” og videre at fordelene 
ikke er ”klart større” enn ulempene ved å gi dispensasjon. Det er lagt særlig og avgjørende 
vekt på at arealformål LNF, plankravet og forbudet i pbl. § 1-8 er nøye vurdert gjennom 
demokratiske prosesser og føringer. Det er lagt særlig vekt på at kommuneplanen er relativt 
ny og de følgende en dispensasjon kan ha for andre boliger i området. I tillegg er det lagt 
særlig vekt på at tiltaket er uheldig estetisk både i seg selv og i forhold til landskapet.
Fordelene med tiltaket anses av liten betydning sett i forhold til ulempene med tiltaket.

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 fra Karoline Mong om dispensasjon for oppføring 
av tilbygg til bolig på eiendommen gnr. 25 bnr. 16, kommuneplanens arealdel med tilhørende 
bestemmelser for området, plan- og bygningsloven § 1-8, og finner etter en konkret vurdering 
å kunne anbefale dispensasjon.

Hensynene bak LNF-formål i kommuneplanens arealdel, kravet om reguleringsplan og 
byggeforbudet i strandsonen etter pbl. § 1-8 blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, fordi…

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

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

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
282329 Søknad om rammetillatelse til oppføring av tilbygg gnr. 25 bnr. 16, Mong

282330
Oversendelsesbrev - søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg gnr. 25 bnr. 
16

282334 Fasadetegning
282332 Situasjonskart
282333 Plan- og snitttegning
282340 Bilder
282339 Innkalling og referat fra forhåndskonferanse
302398 Utdrag - Vakre landskap i Rogaland - Rogaland fylkeskommune.pdf
302396 Oversiktskart.pdf
302397 Utsnitt - kommuneplanen.pdf
302395 Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 25.02.2013 Kystbygg AS
Oversendelse av tegninger gnr. 25 bnr. 16 for 
påbygg av enebolig Mong

2 U 08.03.2013 Kystbygg AS Referat tilbygg bolig - gnr. 25 bnr. 16 - Mong

3 I 26.04.2013
Adv. Lars Martin 
Ramsland

Søknad om rammetillatelse til oppføring av 
tilbygg gnr. 25 bnr. 16, Mong

4 U 22.05.2013 Kystbygg AS Foreløpig svar - Påbygg gnr. 25 bnr. 16 - Mong

Parter i saken:
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TIL Karoline Mong Mongveien 187 4372 EGERSUND
SØK Kystbygg AS Varbergveien 1 4371 EGERSUND
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5. Bestemmelser og retningslinjer 
 
§ 1. Generelle bestemmelser, jfr. pbl kapittel 11  
 
§1.1 Rettsvirkninger, jfr. Pbl § 11‐6  
Kommuneplanens bestemmelser fastsetter bruken av kommunens arealer, gir rammer for kommunedelplaner og 
reguleringsplaner og er bindende for alle nye tiltak nevnt i plan‐ og bygningslovens (pbl) § 1‐6, jf. også § 20‐1 første 
ledd bokstav a til m. Tiltak kan kun iverksettes dersom de ikke er i strid med plan‐ og bygningslovgivningen, 
kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner eller reguleringsplaner.  
 
Bestemmelser til kommuneplanens arealdel etter pbl §§ 11‐7 til 11‐11 gjelder foran eldre reguleringsbe‐
stemmelser i tilfelle motstrid. Regulerings‐ og bebyggelsesplaner som detaljerer kommuneplanens arealformål 
samt regulerte friområder, friluftsområder, veier og tekniske anlegg skal i hovedsak fortsatt gjelde (se egen liste 
over reguleringsplaner som helt eller delvis gjelder).  
 
Kommuneplanens arealdel fastsetter ikke ny byggegrense i 100‐metersbeltet langs sjøen jf pbl §1‐8. Inntil 
byggegrense er fastsatt i reguleringsplan, er tiltak etter pbl § 1‐6 første ledd ikke tillatt. Unntatt fra forbudet er 
fasadeendring, fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefesteloven, tiltak i samsvar med gjeldende 
reguleringsplaner og kommuneplanbestemmelser fastsatt etter § 11‐11 nr. 4.  
 
Myndighetene til å gi dispensasjon fra kommuneplanen legges til formannskapet med hjemmel i § 19‐2, 1.ledd. 
 
§ 1.2 Plankrav, jfr. pbl § 11‐9 nr. 1  
Tiltak som nevnt i plan‐ og bygningslovens § 20‐1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og m kan ikke finne sted før 
det foreligger reguleringsplan.  
 
§ 1.2.1 Unntak fra plankravet, jfr. 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 50 m² bya/bra og frittliggende garasjer inntil 50 
m2 bya/bra på bebygd eiendom tillatt uten reguleringsplan. Garasjen skal kun være i én etasje, ha maksimalt 
bruksareal 50 m2 og mønehøyde maksimum fire meter. Takvinkel og utforming skal tilpasses boligen. Arker, 
kvister, takoppbygg eller liknende tillates ikke. Det er en forutsetning for unntaket at hensyn til nabobebyggelse er 
ivaretatt når det gjelder bygningshøyde, volum, grad av utnytting mv. Unntaket gjelder ikke i 100‐metersbeltet 
langs sjø og vassdrag.  
 
I områder avsatt til grønnstruktur og lignende tillates enkel tilrettelegging for friluftsliv i form av tursti, 
fortøyingsbrygge, toalett og badeplasser uten reguleringsplan. Det er en forutsetning for unntaket at tiltaket er 
tilpasset natur og landskap og at hensynet til biologisk mangfold er ivaretatt.  
 
§ 1.3 Forhold som skal avklares i reguleringsplaner, jfr pbl § 11‐9 nr. 8  
I nødvendig grad skal dette være med i reguleringsplaner:  
a. Planene skal angi formål, vern og utforming av arealer og fysisk miljø samt rekkefølgekrav for å sikre nød‐

vendige samfunnstjenester og sikkerhet.  
b. Planen skal tilfredsstille gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet. Risiko og sårbarhet skal utredes.  
c. Planene skal avklare og belyse nødvendig miljøoppfølging og miljøovervåkning både for byggeperiodene og 

etter at planen er gjennomført.  
d. Det skal redegjøres for miljøkonsekvenser, herunder klimakonsekvenser med særlig vekt på transport. Planen 

skal dokumentere at hensynet til kollektivtrafikkens fremkommelighet er forsvarlig ivaretatt på kort og lang 
sikt. Energiforsyning basert på fornybar energi skal utredes og andelen fornybar energi skal fastsettes.  

e. Landskapsvern og kulturminner skal utredes.  
f. Støy (dag og natt), støv og utslipp skal utredes.  
g. Universell utforming ‐ tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper, herunder bevegelseshemmede, 

orienteringshemmede og miljøhemmede – skal utredes.  
h. Barn og unges interesser skal utredes  
i. Vurdering av EMF – avstandskrav til høyspent. 
j. Områdets grønnstruktur og sammenheng med overordnet grønnstruktur utredes.  
k. Viktige naturkvaliteter, herunder biologisk mangfold, skal registreres og vurderes sikret. Planer skal også vise 

hvordan større terrenginngrep løses i overganger mellom utbyggingsareal og grønnstruktur.  
l. Det skal gjøres rede for tiltakets estetiske sider. Forhold til tiltaket i seg selv, omgivelsene og fjernvirkningen 

skal utredes.  
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m. I 100‐metersbeltet langs sjø skal planer angi byggegrense for tiltak og sikre allmenn ferdsel og badeplasser.  
n. Planarbeidet skal avklare behov for og eventuell lokalisering av arealer til offentlig og privat tjenesteyting. Det 

kan kreves teknisk plan og utomhusplan.  
o. Kommunen kan kreve illustrasjonsplan, sol‐ og skyggediagram, snitt og perspektivtegninger.  
 
Når det etter en totalvurdering er hensiktsmessig, kan det faste utvalg for plansaker lempe eller skjerpe kravene til 
utredning ev. delegere dette til rådmannen. 
 
§ 1.4 Rekkefølgekrav til reguleringsplaner, jfr. pbl § 11‐9 nr. 4  
Ved utbygging skal tekniske anlegg og viktige samfunnstjenester som vann‐ og energiforsyning, avløp, veinett, 
herunder også anlegg for gående og syklende og kollektivtransportanlegg, skoletilbud, barnehager m.v. være 
etablert før det kan gis brukstillatelse.  
 
Før det gis byggetillatelse skal det opparbeides tilfredsstillende og sikker adkomst. Teknisk plan skal være godkjent 
før det gis rammetillatelse for bygging.  
 
Utearealer til allmenn lek, rekreasjon og idrett skal opparbeides i samsvar med godkjent utomhusplan før det gis 
byggetillatelse for et gitt antall boenheter eller annet tiltak angitt i reguleringsplan.  
 
Dersom et utbygd område ikke har arealer til lek og rekreasjon i tråd med krav angitt i §9 skal kravet innfris før det 
gis tillatelse til etablering av nye boenheter. 
 
§ 1.5 Krav til teknisk løsning for bygge‐ og anleggstiltak, jfr. Pbl § 11‐9 nr. 3  
Tiltak som skal overskjøtes kommunen, skal dimensjoneres og bygges i henhold til de til enhver tid gjeldende 
normer for Eigersund kommune.  
Dette omfatter:  

a. Vannforsyning og avløp  
b. Kommunale veier, gang‐ og sykkelveier  

 
§ 1.6 Universell utforming, jfr. Pbl § 11‐9 nr. 5  
Prinsippene om universell utforming skal legges til grunn for planlegging, søknad om tiltak og 
opparbeiding av bygg og anlegg inkludert adkomst og uteområder. Det skal dokumenteres hvordan universell 
utforming ivaretas og ev. avvik skal begrunnes.  
 
Hovedgangforbindelser i boligområder og andre gangforbindelser med offentlig funksjon skal primært være 
trinnfrie og ha maksimal stigning 1:12. Gangvegnettet kan suppleres med brattere snarveger, trapper og lignende.  
 
Tilgjengelighetstiltak som på en god måte kan kombineres med vernehensyn (knyttet til bygninger, byrom, natur 
og landskap) bør prioriteres. Det skal legges vekt på å kombinere funksjonelle krav med designmessige og estetiske 
kvaliteter. Eksisterende historiske/verdifulle bygg, anlegg og miljø skal gjøres tilgjengelig innforbi rammene for 
bevaring. Når det gjelder områder avsatt til bevaring eller bevaringsverdige hus, konstruksjoner m.m. må det 
foretas en konkret vurdering i forhold til muligheten for å bedre tilgjengeligheten i forhold til å ivareta vern. 
Det skal legges vekt på brukermedvirkning gjennom at alle arealplansaker  skal fremlegges for felles brukerutvalg 
for uttale.  
 
§ 1.7 Barns interesser, jfr. Pbl § 1‐1, 11‐9 nr. 5 og 8  
Det skal sikres et oppvekstmiljø der fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter samsvarer med tilgjengelig kunnskap om 
barn og unges behov. Det skal tas hensyn til trafikksikre snarveger, gang‐ og sykkelforbindelser og gode og varierte 
aktivitetsområder.  
 
En forutsetning for eventuell omdisponering av arealer som er viktige for barns lek er at det samtidig sikres 
erstatningsarealer i samsvar med rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. Erstatningsareal skal reguleres 
eller sikres på annen måte, det skal ligge i rimelig nærhet av det arealet som omdisponeres, og det skal ha god og 
sikker tilgjengelighet og minst tilsvarende størrelse, kvalitet og bruksmuligheter. 
 
§ 1.8 Risiko og sårbarhet og beredskapsmessige hensyn jfr. Pbl § 11‐9 nr. 1‐6  og §28‐1 
ROS‐analyser skal i nødvendig utstrekning inngå i arealplanlegging, ved søknad om tiltak og i 
byggesaksbehandling. Analysen skal vise alle risiko‐ og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er 
egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
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Ny bebyggelse samt utvidelse av eksisterende skal ha tilstrekkelig sikkerhet mot skade fra ras og flom m.m. jfr. 
§28‐1 i pbl og retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag og dette skal dokumenteres 
av fagkyndige. 
 
§ 1.9 Byggehøyde over havet jfr. Pbl § 11‐9 nr. 5  og §28‐1 
Oppholds‐, arbeids‐ og publikumsrom i nye bygg i eksisterende og nye utbyggingsområder skal ikke ha gulv lavere 
enn tre meter over havnivå .  Dersom det skal bygges lavere eller i områder utsatt for bølgeslag/oppstuing 
(kystlinje med åpent hav samt Lunnarvika) må det fremlegges fagkyndig rapport for sikker byggehøyde og ev. 
avbøtende tiltak for areal lavere enn cote 5.  
 
§ 1.10 Bebyggelse langs vsjø og vassdrag – vurdering av flom jfr. Pbl § 11‐9 nr. 5  og §28‐1 
For sjø og vassdrag utenfor hensynssone flom  må ny bebyggelse/vesentlig utvidelse legges tilstrekkelig høyt slik at 
flomskader unngås på bygg og anlegg og skal dokumenteres av fagkyndige herunder også vurdering av 
konsekvenser for 3 part, endring i strømingsforhold og omgivelsene m.m. Ved bygging langs vassdrag skal  det 
alltid fremlegges fagkyndig rapport for trygg byggehøyde jfr. §28‐1 i pbl. 
 
§ 1.11 Uteoppholdsareal til bolig jfr. Pbl § 11‐9 nr. 5  og §28‐1 
Felles utearealer skal tilrettelegges og utstyres med tanke på at de skal kunne brukes av ulike aldersgrupper til 
ulike årstider, og gi mulighet for lek og samhandling mellom barn, unge og voksne. 
 
Kvalitetskrav for uteareal: 

a. Arealer brattere enn 1:3 eller smalere enn 10 meter, areal med ekvivalent støynivå over 55 db(A), areal 
avsatt til fareområder, eller areal som er belagt med restriksjoner som hindrer barns frie lek, skal ikke 
regnes med.   

b. Fellesarealene skal ha solrik beliggenhet, være skjermet for vind og snødrev og ha tilfredsstillende 
lysforhold. Videre skal de være sikret mot støy, forurensning og annen helsefare.  

c. Atkomst til fellesarealer skal være tilfredsstillende og ligge til gang/sykkelvei, fortau eller lite trafikkert vei. 
De ulike aktivitetene må skjermes slik at de kan foregå uten konflikter med hverandre og naboer. 

d. Ved planlegging av boligområder skal det legges vekt på å sikre korridorer ut til større friluftsområder 
både for ny og eksisterende bebyggelse. 

 
I sentrum: 
Det skal avsettes uteareal på minst 25m2 pr. bolig, tilgjengelig og egnet til lek og opphold utendørs. Inntil 10m2 av 
arealet kan være på privat terrasse eller balkong, resten skal være fellesarealer.  
 
Ved fortetting kan det stilles krav om at eksisterende boenheter også vurderes og regnes med i antall boenheter. 
 
Utenfor sentrum: 
Det skal avsettes eller påvises uteareal på minst 150m2 pr. boenhet, tilgjengelig og egnet til lek, utfoldelse og 
opphold utendørs.  
 
Når det etter en totalvurdering er hensiktsmessig, kan det faste utvalg for plansaker lempe eller skjerpe kravene til 
uteareal. Planer for felles utearealer for det enkelte boligområdet skal dokumenteres ved søknad om tillatelse til 
tiltak og skal godkjennes av kommunen. Felles uteareal skal være opparbeidet til fullverdig standard eller det skal 
foreligge en fullgod sikkerhet for at en slik opparbeiding vil finne sted, før bygging av boligene tillates igangsatt. 
 
§ 1.12 Fasader, skilt og reklame jfr. Pbl § 11‐9 nr. 5  

• Skilt‐ og reklameinnretninger og liknende må ikke settes opp uten søknad og tillatelse, jf. pbl § 30‐3.  
• I områder som er regulert til spesialområde bevaring, på bygninger som er fredet eller har antikvarisk 

verdi og innenfor andre bevaringsverdige bygningsmiljø, kan skilt og reklame tillates på vilkår som setter 
strenge krav til at utforming skal harmonere med strøkets og bygningsmiljøets karakter. Dette skal 
forelegges kulturmyndighetene for uttale. 

• I boligstrøk er lysreklame, klistreplakater og andre reklameinnretninger ikke tillatt. Unntak kan gjøres for 
forretninger som tjener strøket. Reklamer som sjenerer boliger kan forbys.  

• Det skal være samsvar mellom skilt/reklame og virksomheten i bygningen. I utgangspunktet tillates 
maksimum ett skilt pr. bygning/virksomhet.  Store reklamer og henvisningsskilt uten tilknytning til 
bygningen de er plassert på er ikke tillatt. Skjemmende belysning, farger og utførelser er ikke tillatt.  

• Takreklamer med silhuettvirkning tillates ikke. 
• Langs innfartsveiene er det ikke tillatt med klistreplakater på vegger, gjerder eller på frittstående stativer. 

Reklametransparenter over gate eller vei tillates ikke, men kan tillates i tilknytning til festivaler, større 
kulturarrangement og lignende og skal godkjennes av kommunen. 
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• Skilt, markiser og andre innretninger ut over fortau og annen offentlig grunn må ikke hindre ferdselen 
eller være til fare for omgivelsene. Fri høyde under uthengsskilt må være minst 2,5 meter, og 
fremspringet kan maksimalt være 0,8 meter, men aldri lenger enn at det mellom ytre kant av skiltet og 
fortauskant blir en avstand på minst 0,7 meter. 

 
§ 1.13 Areal for uteservering jfr. Pbl § 11‐9 nr. 5  
Uteservering skal bidra til et levende bymiljø der serveringen skal være er en del av gaten eller plassen og åpner 
seg gjestfritt mot de forbipasserende.  Uteserveringer i Egersund sentrum skal tilpasses byens særpreg. 
Uteserveringer skal i form og farge ikke dominere bygninger, gater eller plasser. Uteserveringer skal framstå så 
åpne som mulig og skal innordnes gate‐ eller plassmiljøet.   
 
Serveringsareal på fortau skal ikke være bredere enn at det blir fri passasje på 1,5 m på smale, ikke særlig 
beferdede fortau, eller 2,0 m på normale fortau. Gangpassasjer skal være 3,0 ‐ 4,0 m der det 
er stor/overordnet ferdsel av fotgjengere og/eller syklister. Det skal ikke serveres på fortau eller i gangbaner avsatt 
til syns‐ og bevegelseshemmede. 
 
Avgrensninger mellom uteserveringer i samme gateløp eller ved siden av hverandre på en plass skal være av 
samme utforming og kvalitet og ikke høyere enn 110 cm. Nødvendig inngjerding mot fortau skal markeres ved 
samme gjerdetype. Disse skal være mest mulig gjennomsynbare og åpne, uten skivematerialer, utfyllinger, 
ornamenter eller reklame. Eventuelt kan settes opp flyttbare påler i stål, aluminium eller tre kombinert med 
hengende lenker eller tau. Det tillates ikke oppsetting av stakittgjerder i tre, f. eks såkalte ”sørlandsgjerder” i 
betongfundamenter.  
 
Tak over uteserveringer på offentlig grunn skal være parasoller i hvitt/ offwhite, lys mocca eller mørk grønn. Rette 
markiser (uten sidekanter) og i dybde opp til 3,0 m kan også henge ut fra husveggen bak. Markiser kan nektes på 
fredet eller vernet bygning. Markisene skal ha rette kanter, være ensfargede og uten reklame, bortsett fra 
eventuelt firmalogo i små bokstaver på nedhengende kant foran. Det skal være universell atkomst fram til 
utendørs serveringsområder. Fortau eller gangbaner tilpasset syns‐ og bevegelseshemmede må være fri for 
hindringer og derfor ikke brukes til uteserveringer.  
 
§ 1.14 Parkering jfr. Pbl § 11‐9 nr. 5  
Krav til parkeringsdekningen ved regulering av nye prosjekt og der ikke annet fremgår av eldre reguleringsplaner.  
a. Fellesbestemmelser 

• Parkeringen til bruk for boligene kan ikke fradeles uten samtykke fra kommunen. 
• Parkeringsplasser skal tinglyses på hver enkelt leilighet eller næringseiendom. 
• Parkeringsplasser, som tallfestes etter brøkutregning (tilleggsplasser, plasser for gjesteparkering, 

handikapp‐plasser), skal være ”fellesplasser for de aktuelle bruksenhetene”.Er det ikke mulig å innfri 
parkeringskravet, kan utbygger søke om frikjøp. Frikjøp vurderes og kan innvilges av kommunen. Frikjøp 
kan bare nyttes for næringsbebyggelse. 

• Oppstillingsplassene må dekkes på egen grunn eller på felles areal med tilstøtende eiendommer. 
• Fellesarealet må ha felles atkomst. Gjesteparkering kan, avhengig av bebyggelsesform, også legges som 

private plasser på felles areal.  
• Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, universiteter, idrettsanlegg, 

sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplass for 
biler og tilfredsstillende ut‐ og innkjøringsforhold. Til dette kommer lasteareal for vare‐ og lastebiler. Krav 
til antall biloppstillingsplasser fastsettes ved regulering, innen rammen av 0,2 til 0,8 plasser pr. ansatt og 
beregnet på grunnlag av dokumenterte erfaringstall pr. besøkende/bruker. 

• For utbygginger med flere enn ti bruksenheter skal parkering som hovedregel legges i fellesanlegg 
innomhus og/eller under bakkeplan. Adkomst og hver enkelt plass skal dimensjoneres etter gjeldende 
krav. Plan som viser utforming av plassene, atkomstforhold og manøverareal skal følge byggesøknaden. 

• Kommunen kan vedta å kreve et lavere antall parkeringsplasser enn det som er normert når 
trafikkforholdene på stedet tilsier det. 

• Det skal settes av nok areal til sykkelparkering der minst 50 prosent av plassene skal være overbygde. Krav 
til antall plasser for boligbebyggelse, kontor og forretning fastsettes ved regulering. 

Egersund sentrum og sentrumsområder  merket  S1, S2 og S3 og S5 
• Boligbebyggelse med mer enn én bruksenhet (boenhet) skal ha oppstillingsplass på fellesareal på egen 

tomt for minimum 1,25pr. boenhet, parkeringstall rundes opp til nærmeste hele tall. Likeledes skal det 
avsettes areal for minimum én sykkel pr. bruksenhet.  

• Annen bebyggelse skal ha oppstillingsplass på fellesareal på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter 
for én bil pr. 50 m² bruksareal kontor, én bil pr. 50 m² bruksareal forretning med formål kundeparkering 
og med tilfredsstillende inn‐ og utkjøringsforhold. I tillegg skal det avsettes lasteareal for vare‐ og 
lastebiler samt 1,5 sykkelparkeringsplass pr. 100 m2 bruksareal kontor og forretning. 
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Andre områder 
• Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på fellesareal på egen tomt for maksimum/minimum én bil pr. 

bruksenhet samt en bil pr. bruksenhet til gjesteparkering, som skal være skiltet og tilgjengelige hele 
døgnet. Likeledes skal det avsettes areal for to sykler pr. bruksenhet, og minst halvparten av dette arealet 
skal være overbygd.  

• Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på fellesareal på egen tomt eller på fellesareal for flere 
tomter for fra tre til fem biler pr. 100 m² bruksareal. Til dette kommer lasteareal for vare‐ og lastebiler 
samt en halv sykkelparkeringsplass pr. 100 m² bruksareal forretning. 

• Kontorbygg skal ha oppstillingsplass på fellesareal egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for én bil 
pr. 50 m² bruksareal samt én sykkelparkeringsplass pr. 100 m² bruksareal kontor. 

• Industri‐ og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass på fellesareal på egen tomt eller på fellesareal for 
flere tomter for maksimum én bil pr. 100 m². 

Garasje 
• For boligbebyggelse skal det settes av plass til én garasje pr. boenhet. Ved søknad om oppføring av 

boligbygg skal garasjen være innpasset i planene, selv om garasjen ikke blir bygd samtidig med boligen. 
Kommunen kan gjøre unntak når garasjeplass for eiendommens behov er sikret på annen måte. 

Småbåthavner 
• Det skal være 30 prosent parkeringsdekning pr. standard båtplass (bruttobredde 2,5 meter). For 

båthavner tilknyttet bakenforliggende boliger kan parkeringsdekningen reduseres. 
Frikjøp av parkering 

• Pris for frikjøp settes til 150.000,‐ og indeksreguleres hvert år jfr. kommunestyrevedtak. Frikjøp for bolig 
er ikke tillatt. 

 
§ 1.15 Utbyggingsavtaler, jfr. pbl §§ 11‐9 nr. 2 og kap 17  
Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et 
område. Utbyggingsavtaler bygger på vedtatte reguleringsplaner. I områder som krever reguleringsplan før tiltak 
etter pbl § 20‐1 kan iverksettes, krever Eigersund kommune at det foreligge vedtatt utbyggingsavtale før tiltak 
iverksettes dersom kommunen skal overta eiendom og anlegg. Utbyggingsavtalen brukes for alle typer tiltak det er 
adgang til, jfr. pbl § 17‐3.  
 
Kvalitetskrav og kostnader i forbindelse med opparbeidelse og overdragelse av arealer og anlegg til kommunen, 
avtales i det enkelte tilfelle. De tekniske anlegg for boligfeltet skal prosjekteres og utføres i henhold til Eigersund 
kommunes til enhver tid gjeldende normer for vei, vann og avløp.  
 
Når alle avtalepartenes plikter i henhold til utbyggingsavtalene er utført og godkjent av Eigersund kommune, 
overtar kommunen den avtalte del av anlegg til eiendom, drift og vedlikehold. Overtakelsen av de tekniske anlegg 
skal skje snarest mulig etter at anleggene er opparbeidet. Det skal holdes en formell overtakelsesforretning.  
 
§ 2. Bestemmelser til kommuneplanens arealformål, jfr. pbl §§ 11‐7 nr. 1‐6, 11‐9 og 11‐10  
Ny bebyggelse skal tilpasses strøkskarakteren med hensyn til høyde og grad av utnytting. Det skal 
tas spesielt hensyn til verneverdige bygg og bygningsmiljøer. 
 
§ 2.1 Boligbebyggelse, jfr. § 11.7 nr. 1  
Innenfor formålet boligbebyggelse, tillates det boliger med tilhørende anlegg.  Nye reguleringsplaner skal ha en 
differensiert boligmasse. Med konsentrert bebyggelse menes i denne sammenheng kjedede boenheter, 
blokkbebyggelse, leilighetsbygg, rekkehus.  Type bebyggelse avgjøres i forbindelse med utarbeiding av 
reguleringsplan og vurderes utifra eksisterende bebyggelse i området, trafikksikkerhet og vegstandard, estetikk og 
landskapshensyn. Terrengbearbeiding skal begrenses til et minimum. En skal velge terrengtilpasset bebyggelse. 
 
B8 skal kun omfatte eksisterende bebyggelse og skal ikke fortettes. Eksisterende bygninger inngår i planen. 
Maksimal høyde er satt til 6,5 meter over topp grunnmur med maksimal BYA på 100 m2. 
 
§ 2.1.3 Rekkefølge for start på utbygging av nye større boligområder.  
Rekkefølge for start på planlegging og utbygging av nye boligområder, bestemmes i forbindelse med kommu‐
nestyrets behandling av kommunens planstrategi (første gang 2012), og listen justeres deretter hvert andre år 
innen utgangen av november, jfr. § 11‐9 nr. 4  
 
Følgende kriterier legges til grunn for vurdering av om utbygging kan starte opp:  

a. Kommunens behov for nye boliger  
b. Behovet for boliger i ulike deler av kommunen  
c. Nærhet til kollektivakser  
d. Skolekapasitet  
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e. Behov for ny infrastruktur  
 
§ 2.2 Sentrumsformål – sone for handel og kjøpsenter S1‐5, jfr. pbl §§ 11‐7 nr. 1 og 11‐9 nr. 5  
Arealer avsatt til sentrumsformål – handel og tjenesteyting omfatter bebyggelse med formålene næringsbe‐
byggelse, forretninger, offentlig og privat tjenesteyting og boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur, herunder 
grønnstruktur og arealer for lek. Behov for lokalisering og utforming av arealer til formålene avklares i 
reguleringsplan. Ny bebyggelse skal tilpasses og dimensjoneres til senterets funksjon. 
 
Senterområdene (S1‐S5) skal ha en blandet bruk som byggeområder for forretning, kontor, offentlig bebyggelse, 
boliger og annet som bør lokaliseres i sentrum av tettstedene. Detaljhandel skal etableres i tilknytning til disse.  
Det er kun tillatt å etablere kjøpesenter i tilknytning til S1 og S5. 
 
Sentrumsområdene S1‐S3 skal utformes med tre som viktig element i kombinasjon med andre moderne materialer 
som stål, glass og betong jfr. videreutvikling av trehusbyen Egersund. I sentrumsområdene  
 
Det tillates etablert eller utvidet handelsvirksomhet innenfor rammer angitt for det enkelte område. Innforbi 
sentrumsområde Gruset S2 er det ikke tillatt etablert boliger. I området avsatt til bydelsenter for Rundevoll‐
Hestnes skal service, kontor og offentlig og allmennyttig virksomhet prioriteres foran boligformål med maksimal 
byggehøyde cote 13,4, men der en skal variere høyden, .   
 
 
 
§ 2.2.1 Sentrumsformål – S5, jfr. pbl §§ 11‐7 nr. 1 og 11‐9 nr. 5  
I Egersund sentrum skal bebyggelse og uteområder utformes slik at de får et helhetlig preg. Ny bebyggelse skal 
tilpasses historiske gateløp og kvartalsstrukturer. Bebyggelsen skal dimensjoneres etter byens målestokk og ta 
utgangspunkt i byens identitet. I sentrale bygater‐gågaten skal det være publikumsrettet virksomhet i 1. etasje 
som forretninger, bank og reisebyrå eller tilsvarende.  
 
§ 2.2.1 Områderegulering for fremtidig sentrumsområde S1 og stasjonsområdet, jfr. pbl §§ 12‐2   
Det skal utarbeides områderegulering for fremtidig sentrumsområde S1 på Eie samt stasjonsområdet.  For 
områdeplanen gjelder følgende:  

a. Alle eiendommene skal reguleres samtidig. Reguleringen kan gjennomføres med bruk av offentlig og 
privat samarbeid (OPS). 

b. Områdene skal tilrettelegges for forretning og kontor samt konsentrert boligbebyggelse i S1. 
c. Det skal planlegges felles adkomstvei fra FV fra S1. 
d. Det skal planlegges gang‐ og sykkelveiforbindelser internt i området og ut til hovedveinett for sykkel. 
e. e. Planene skal legge vekt på helhet og sammenheng i områdets grønnstruktur som viser tilrettelegging 

for friluftsliv, opphold, lek og aktivitet, herunder gangveg langs elven og ev. utsiktspunkter som er 
offentlig tilgjengelig. 

f. Tre skal brukes som viktig element i utforming i S1 i kombinasjon med andre moderne materialer som 
stål, glass og betong. 

g. Høyder og volum skal fastsettes etter en samlet vurdering og analyse av landskap og omkringliggende 
omgivelser. 

h. Det skal legges opp til stasjonsutvikling og der arealbruken skal avklares i forbindelse med planprosessen, 
men der en skal legge vekt på å sikre gode overgangsmuligheter, lokalisere aktiviteter/formål til stasjonen 
som styrker dennes funksjon som attraktivt  trafikk‐knutepunkt og tilstrekkelig parkeringsareal. Detaljer 
fastsettes i forbindelse med områderegulering.  

 
§ 2.4 Kjøpesenter, jfr. pbl §§ 11‐7 nr. 1 og 11‐9 nr. 5  
Det skal ikke etableres kjøpesenter utenfor  eksisterende og fremtidige sentrumsområdene S1 ‐ S5 i planen. 
Detaljhandel og dagligvarehandel er ikke tillatt utenfor viste sentrumsområder  S1‐S5 i kommuneplanen. 
 
§ 2.5 Havnepromenade, jfr. pbl § 11‐7 nr. 2 Offentlig gangforbindelse ‐ promenade 
Det kan etableres en havnepromenade i tråd med kommuneplanen. Denne skal bidra til å aktivisere den historiske 
bebyggelsen langs vågen. Havnepromenade skal utformes slik at den får et helhetlig preg og skal tilpasses den 
historiske bebyggelsen når det gjelder materialbruk og utforming. Det må utarbeides en samlet prinsipplan for 
havnepromenaden på strekningen, herunder prinsippene for belysning, materialbruk og møblering. Planene skal 
fremlegges for kulturmyndighetene for uttale. Havnepromenaden skal utformes etter prinsippet om universell 
utforming så langt som mulig, men samtidig ivareta hensynet til den bevaringsverdige bebyggelsen. 
Havnepromenaden skal være åpen for fri ferdsel for allmennheten og skal ligge foran den vernede sjøhusrekken. 
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Eventuell etablering av havnepromenade skal ivareta hensynet til fiskerinæringen. I forbindelse med videre 
planarbeid med havnepromenaden skal fiskerinæringens interesser vurderes og ivaretas bl.a. med hensyn til 
manøvreringsareal og adkomst. Videre skal dagens kaiareal for fortøyning av fiskebåter videreføres. Saken skal 
forelegges Fiskeridirektoratet, Kystverket og Havnevesenet for uttale. 
 
§ 2.6 Næringsbebyggelse, jfr. pbl §§ 11‐7 nr. 1 og 11‐9 nr. 5  
Områdene for erverv er byggeområder for industri, kontor, og annet erverv og avgrensningen av bruken 
fremkommer i form av bruk av benevnelse  I (industri) ,K (kontor),L (lager) . Detaljhandel skal i disse områdene 
begrenses til særlig arealkrevende eller trafikkskapende virksomhet som ikke kan innpasses i senterområdene.  
Annen detaljhandel og dagligvarehandel er ikke tillatt utenfor sentrumsområdene jfr. §2.4. 
 
§ 2.6.1 Områderegulering for fremtidig utvidelse av industriområde på Eigestad jfr. pbl §§ 12‐2   
Det skal utarbeides en områderegulering for fremtidig utvidelse av industriområde på Eigestad jfr. pbl §12‐2.  For 
områdeplanen gjelder følgende:  

a. Alle eiendommene skal reguleres samtidig. Reguleringen kan gjennomføres med bruk av offentlig og 
privat samarbeid (OPS).  

b. Områdene skal tilrettelegges for industri (I), og lager (L) .   
c. Det kan etableres godsterminal. 
d. Det skal i dette området vises adkomst i form av samleveg frem til kommunegrense samt forlengelse for å 

knytte mulig fremtidig næringsområde i Bjerkreim til adkomst til E39. 
e. Det skal planlegges samleveg med gang‐ og sykkelveiforbindelse internt i området og ut til hovedveinett. 
f. Området skal benytte avkjørsel til Egersund næringspark og det er ikke tillatt å etablere flere avkjørsler til 

E39. 
g. Planene skal legge vekt på helhet og sammenheng i grønnstruktur internt i form av parkbelter m.m. 
h. Området kan ikke utbygges før minst 80% av Egersund næringspark er utbygd. 
i. Fremtidig utbygging skal ikke komme i konflikt med automatisk freda kulturminne og Rogaland 

fylkeskommune vil ta stilling til utstrekningen av hensynssonen for kulturminnene på reguleringsplannivå. 
 
§ 2.7 Næringsbebyggelse og havn, jfr. pbl §§ 11‐7 nr. 1 og 11‐9 nr. 5  
Områdene for industri og havn merket IH i kommuneplanen er byggeområder for industri, kontor, og  
havnevirksomhet.  Avgrensningen av bruken fremkommer i form av bruk av benevnelse I (industri) ,K (kontor),L 
(lager).  Disse områdene skal fortrinnsvis benyttes til virksomheter som må ha direkte tilgang eller må ligge i 
umiddelbar nærhet til havn og der fiskerirelatert virksomhet har fortrinn.  
 
I forbindelse med regulering av område IH6.1 skal det utredes om det er gyteområde innforbi det arealet som 
foreslås utfylt herunder konsekvenser og ev. avbøtende tiltak.  
 
§ 2.7.1 Områderegulering for industri og havneområde Kaupanes, jfr. pbl §§ 12‐2   
Det skal utarbeides en områderegulering for fremtidig og eksisterende IH på Kaupanes jfr. pbl §12‐2.  For 
områdeplanen gjelder følgende:  

a. Alle eiendommene skal reguleres samtidig. Reguleringen kan gjennomføres med bruk av offentlig og 
privat samarbeid (OPS).  

b. Områdene skal tilrettelegges for industri (I) og havnevirksomhet (H)  samt det kan åpnes opp for rene 
kontorbygg (K)  i randsonen mot fylkesvegen.   

c. Det skal avsettes tilstrekkelig areal til lagring av konteinere m.m. samt tilrettelegging for etablering av 
kaier, kraner m.m. Det skal legges vekt på gode overgangsløsninger mellom bil/båt. 

d. Disse områdene skal fortrinnsvis benyttes til virksomheter som må ha direkte tilgang eller må ligge i 
umiddelbar nærhet til havn og der fiskerirelatert virksomhet har fortrinn. Virksomheter som ikek har 
dette behovet skal henvises til randsonen mot FV  (ovenfor Holevigtjørna) 

e. Det skal planlegges samleveg med gang‐ og sykkelveiforbindelse internt i området og ut til hovedveinett. 
Avkjørsler skal reduseres til et minimum. 

f. Planene skal legge vekt på helhet og sammenheng i grønnstruktur der bl.a. kulturminner skal søkes 
aktivisert. 

g. Fremtidig utbygging skal ikke komme i konflikt med automatisk freda kulturminne og Rogaland 
fylkeskommune vil ta stilling til utstrekningen av hensynssonen for kulturminnene på reguleringsplannivå. 

 
§ 2.8 Offentlig og privat tjenesteyting, jfr. pbl §§ 11‐7 nr. 1 og 11‐9 nr. 5  
Arealformålet inkluderer barnehage, undervisning, institusjoner, kirker og andre bygg for religiøs utøvelse, 
forsamlingslokaler, administrasjon og annen offentlig eller privat tjenesteyting med tilhørende funksjoner. 
Idrettsanlegg kan etableres i tilknytning til skoler, barnhager og kulturinstitusjoner. 
 
§ 2.9 Fritids‐ og turistformål inkl. reiseliv, jfr. pbl §§ 11‐7 nr. 1 og 11‐9 nr. 5  
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Områdene skal brukes til kommersielle fritids‐ og turistformål, herunder utleiehytter og leiligheter for utleie. 
Ordinære private fritidsboliger er ikke tillatt. 
 
Reiselivsområdene R5. R6 og R9 skal utvikles som samlet reiselivsanlegg i form av motell, mindre hotell der hele 
anlegget skal være under et tak. Det skal ikke etableres utleigehytter eller lignede i tilknytning til disse områdene. 
Områdene skal ikke deles opp, men med unntaket for R9 som kan utvikles til to reiselivsanlegg. I den delen av R9 
som ligger mot sjøen skal det ikke bygges høyere enn cote 5,5. 
 
§ 2.10 Idrett, jfr. pbl §§ 11‐7 nr. 1 og 11‐9 nr. 5  
Arealene skal benyttes til idrett med tilhørende anlegg. 
 
§ 2.11 Råstoffutvinning, jfr. pbl §§ 11‐7 nr. 1 og 11‐9 nr. 5  
Områdene skal brukes til masseuttak. Uttaksnivå for grustak skal fastsettes i reguleringsplan. For områder planlagt 
til råstoffutvinning og massedeponering skal det utarbeides reguleringsplan dersom områdene er over 3 daa. inkl. 
vei. Før tiltak eller plan for uttaksområdet fremmes, må muligheten for avkjørselstillatelse og eventuelle 
sikringstiltak på det offentlige vegnettet avklares med vegmyndighetene. Ved etablering av masseuttak kan 
kommunen stille krav om bankgaranti for opprydding og tilbakelegging ved eventuell opphør av driften. 
 
§ 2.12 Fritidsboligbebyggelse, jfr. § 11.7 nr. 1  
Innenfor arealformål bebyggelse og anlegg er det ikke tillatt med ny eller vesentlig utvidelse av eksisterende 
fritidsbebyggelse.  
 
Der ikke annet fremgår av eksisterende reguleringsplan med bestemmelser, tillates kun én bruksenhet pr. tomt. 
Der ikke annet fremgår av eldre reguleringsplan, skal maksimum BYA/BRA totalt ikke overstige 60 m² i BF‐
områdene, 75 m² i HF‐områdene og 90 m² i H‐områdene, i tillegg boder inntil 10 m² pr. eiendom.  
 
For områdene BF19, BF24, R2 Gjermestad skal jordlovens §12 gjelde. 
 
Fritidsboliger skal ikke plasseres på høydedrag eller i silhuett. Terrengbearbeiding i forbindelse med fritidseiendom 
skal begrenses til et minimum. En skal velge terrengtilpasset bebyggelse. 
 
§ 2.12.1 Fritidsboligbebyggelse H, jfr. § 11.7 nr. 1  
I byggeområder merket H skal størrelsen fastsettes etter en vurdering av landskapstilpassing og lokal 
byggeskikk/omkringliggende bebyggelse. Øvre grense for BYA skal ikke overstige 90 m². Maksimal mønehøyde 
settes til 5,5 meter. Bodareal skal etableres i hovedhytten eller som tilbygg til denne. Terrassen uten takoverbygg 
skal ikke overstige 20 m². Nærmere bestemmelser skal settes i regulerings‐ og bebyggelsesplan.  
 
§ 2.12.2 Fritidsboligbebyggelse HF, jfr. § 11.7 nr. 1  
I byggeområder merket HF, som er eldre til dels kystnære byggeområder, skal størrelsen fastsettes etter en 
vurdering av landskapstilpassing og lokal byggeskikk/omkringliggende bebyggelse. Øvre grense for BYA skal ikke 
overstige 75 m². Maksimal mønehøyde settes til 5,5 meter. Terrassen uten takoverbygg skal ikke overstige 20 m². 
Nærmere bestemmelser skal settes i regulerings‐ og bebyggelsesplan.  
 
§ 2.12.3 Fritidsboligbebyggelse BF, jfr. § 11.7 nr. 1  
I byggeområdene merket BF skal bebyggelsen ha fasadekledning av tre og saltak som tekkes med teglstein. 
Møneretning og takvinkel skal tilpasses nærliggende bebyggelse. Bebyggelsens karakter, stiluttrykk, vindussetting 
og – utforming, fargebruk m.v. skal være i samsvar med stedlig, tradisjonell byggeskikk.  Bygningenes grunnflate 
skal ikke overstige 60 m². Maksimal mønehøyde settes til 5,0 meter. Nærmere bestemmelser skal settes i 
regulerings‐ og bebyggelsesplan.  
 
I byggeområdene BF 5 – BF 14 og BF 16 – BF 19, kan det oppføres eller foretas hovedombygging av båthus. I 
byggeområde BF 15 kan det oppføres ett båthus. Videre skal det for byggeområdene BF 7, BF 8 og BF 9 være lagt 
til rette for parkering utenfor byggeområdet, i nær tilknytning til offentlig veg. 
 
BF28 og BF23 skal kun oppføres med bygninger i en etg. Det er i BF22 ikke tillat oppført flere bygninger og det er 
kun 2. etg./loft som ev. kan omdisponeres til varig opphold og det skal reguleres inn offentlig småbåthavn i 
området. Endelig omfang avgjøres i reguleringsplanen.  
Det er i eksisterende byggeområde for fritidsbolig på gnr. 7 bnr. 38.45.55 og 69 ikke tillat oppført flere bygninger. 
 
§ 2.13 Naust, boder, brygger jfr. §§§ 11.7 nr. 1 , 11‐9 nr. 5  og §28‐1 
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I byggeområder må enkeltnaust for enkelteiendommer ikke overstige 30 m² med gesimshøyde inntil 3 m. og 
mønehøyde  inntil 4,5m over topp fundamentering (peler/ringmur). Brygger og naust skal som hovedregel bygges 
som fellesanlegg for flere eiendommer. Ved oppføring av naust og båthus skal bygget gis en fasadeutforming som 
samsvarer med bruken og utformes etter lokal byggeskikk. Kvist eller altan o.l blir ikke godkjent. Det skal benyttes 
materialer som har samhørighet med omgivelsene og stedegne trekk i byggeskikken. Skal ikke komme i konflikt 
med farleder eller merkesystem til Kystverket. 
 
Der eksisterende reguleringsplan med bestemmelser ikke sier noe annet, skal boder ved sjøen ikke være større 
enn 5  m²  bruksareal (T‐BRA) med maksimum gesimshøyde 3,0  meter. De skal ha dør uten vindu og ellers ikke 
mer enn to vinduer, hvert med glassareal inntil 0,5 m². Takvinkel skal være mellom 33 og  45 grader. Ark, kvist, 
halvtak og overbygg tillates ikke.  Varig opphold er ikke tillatt. Brygger og naust skal som hovedregel bygges som 
fellesanlegg for flere eiendommer. 
 
Brygger skal begrenses i størrelse til 10 m2 og kaifront skal ikke være lenger enn fem meter. Platting som del av 
brygge tillates ikke.  
 
§ 2.14 Trafikk‐knutepunkt Jernbanestasjonen på Eie, jfr. pbl §§ 11‐7 nr. 1 ,2  
Innenfor området tillates etablering av kollektivterminal med tilhørende anlegg herunder parkering samt 
funksjoner/aktiviteter som bidrar til å styrke stasjonen som trafikk‐knutepunkt med gode 
overgangsmuligheter. Etablering av tjenesteyting (kontor o.l.) vil en ta konkret stilling til i forbindelse med 
områderegulering. Det er krav om områderegulering jfr. § 2.2.1. 
 
§ 2.15 Traseer for teknisk infrastruktur, jfr. pbl §§ 11‐7 nr. 2 og 11‐9 nr. 5 
Fordeling av strøm innen byggeområdene skal skje ved jordkabel, samt fremføring frem til nye byggeområder. 
 
§ 2.16 Adkomster/avkjørsler, jfr. pbl §§ 11‐7 nr. 2 og 11‐9 nr. 5 
Det er stilt rekkefølgekrav til følgende adkomster/ avkjørsler: 

a. Hensynssoner tilknyttet vannkraftutbygging må ha godkjent atkomst  fra Statens Vegvesen før 
byggetillatelse blir gitt § 3‐1. 

b. Fremtidig industriområde IKL Tengsåsen skal ha felles kryss til rv. 44 med Tengsvegen som må forlenges 
frem til området. Dagens avkjørsel må stenges. 

c. Avkjørsel til BF30 skal samles til en avkjørsel og legges nordover til eksisterende avkjørsel ved 60/283 og 
60/340. Avkjørselen skal godkjennes av Statens Vegvesen. 

d. Før byggetillatelse for område for spredt bolig kan gis på Hadland (18/14 og 15) må den ene avkjørselen 
stenges og søknad om utvidet bruk godkjennes av Statens vegvesen. 

e. Før byggetillatelse for en spredt bolig kan gis på Nodland 20/7 må avkjørsel til fylkesveg 
godkjennes/opparbeides i tråd med krav fra  Statens vegvesen herunder utvidet bruk. 

 
§ 2.17 Strandsonen og sjøområdene, jfr. pbl §§ 11‐11 nr. 3 og 4 og 11‐9 nr. 5 

a. Småbåthavn  
Areal avsatt til småbåthavn inkluderer nødvendig manøvreringsareal. 

b. Kombinert formål sjø, uten strandsone NFFF 
Sjøarealene skal brukes til natur, ferdsel, fiske og friluftsliv. Nye småbåthavner og nye 
akvakulturlokaliteter inngår ikke i arealformålet. 

c. Friluftsområde i sjø 
Innenfor arealer avsatt til friluftsformål i sjø er det ikke tillatt med tiltak som kan forringe områdets verdi 
for friluftslivet. Ferdsel og fiske er tillatt. 

d. Naturområder i sjø  
Graving, mudring, utfylling og andre tiltak som kan endre områdets verneverdi er ikke tillatt. 

e. Unntak for byggeforbudet i 100‐metersbeltet (pbl § 11‐11 nr. 4, jf. § 1‐8)  
I 100‐metersbeltet langs sjø kan eksisterende landbruksbebyggelse påbygges og gjenoppføres etter brann 
o.l. Ny landbruksbebyggelse kan oppføres i 100‐metersbeltet der det ikke finnes alternativ lokalisering på 
eiendommen og der krav til lokalisering av landbruksbebyggelse jf. § 11‐11 nr.1 er ivaretatt.  
På badeplasser og i turområder ved sjøen tillates oppført toalett, brygger og turstier til bruk for 
allmennheten.  
Det er lov å sette opp nødvendige navigasjonsinstallasjoner langs farleder.  
Det tillates oppført inntil én brygge til sikring av eierens eller brukerens atkomst til bebygd boligeiendom 
som ikke har alternativ adkomst og må ikke overstige 10 m². Plassering skal tilpasses landskapet og ikke 
være i konflikt med friluftshensyn, kulturminner, biologisk mangfold eller prioriterte naturtyper.  

f. Bruk og vern av vannflate, vannsøyle og bunn (§ 11‐11 nr. 3)  
Graving, mudring, utfylling og andre tiltak som kan endre områdets verneverdi eller friluftsverdi kan bare 
tillates med hjemmel i godkjent reguleringsplan. 
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g. Land‐ og sjøbasert havbruk 
Innforbi planområdet er oppdrett av laksefisk ikke tillatt etablert jfr. Nasjonale Laksefjord. 

 
§ 2.18 Vassdrag, jfr. pbl § 11‐11 nr. 3 og 5 

a. Bruk og vern av vannflate, vannsøyle og bunn (§ 11‐11 nr. 3)  
I vann og vassdrag er det ikke tillatt med oppføring av brygger med mindre dette inngår i reguleringsplan.  
Graving, mudring, utfylling og andre tiltak som kan endre områdets verneverdi eller friluftsverdi kan bare 
tillates med hjemmel i godkjent reguleringsplan. 

b. Sone langs vassdrag (§ 11‐11 nr. 5) 
Innenfor følgende vassdragsbelter er det forbud mot tiltak som nevnt i PBL § 1‐6, herunder sprenging, 
utfylling og graving , men der hensynssone flomsone går forran dersom denne er større: 
• 50‐metersbeltet på begge sider av vassdrag i LNF‐områder 
• 100‐metersbeltet på begge sider av Bjerkreimsvassdraget 

Unntak: Naturvennlig tilrettelegging for å ivareta allmenne friluftsinteresser og landbruk, og som 
forutsetter kryssing av eller adkomst til vassdrag, unntas fra forbudet. 
 
§ 3. Hensynssoner, jfr. pbl § 11‐8  
Hensynssoner viser særlige hensyn og restriksjoner som gjelder innenfor angitt område uansett arealformål.  

a. Drikkevannsforsyning (11‐8 nr. a og d) 
Sonen skal sikre rent drikkevann til innbyggerne i Eigersund kommune. Innenfor nedbørsfeltet for 
drikkevannskildene, hensynssone a, tillates ikke bygging, deling av eiendom eller ny aktivitet eller 
fysiske inngrep som kan medføre fare for forurensing av vannkilden og som ikke har direkte 
tilknytning til drift/vedlikehold til drikkevannskilden.  

b. Flom (11‐8 nr. a) 
Innenfor hensynssone for 200‐års flom tillates ikke oppført ny eller vesentlig utvidelse av 
eksisterende bebyggelse. Bebyggelse i andre flomutsatte områder må legges høyt nok for å unngå 
flomskader. Alle saker i ”hensynssone flom” skal forelegges NVE og Fylkesmannen for uttale. Det 
kreves fagkyndige uttaler for sikring og sikker byggehøyde samt vurdering av konsekvenser for 
omgivelser. 

 
I tilknytning til Eieåna skal det utarbeides planer for flomsikring i form av åpning ved Hestvad bru til 
og med bilveg, Før dette tiltaket kan gjennomføres må det foretas fagkyndig vurdering av nødvendige 
avbøtende tiltak for strekningen Hestvad bru‐ utløpet Indre Vågen av økt vannmnegde i Eieåna. 

c. Henssynssone ‐ naturvern (11‐8 nr. d) 
I eksisterende områder vernet etter naturvernloven er det ikke tillatt med tiltak som er i strid med 
vernebestemmelsene eller kommuneplanens arealformål og bestemmelser. For områdene som 
vurderes vernet etter naturmangfoldloven er det ikke tillatt med tiltak som kan forringe 
verneverdiene. Båndleggingen gjelder i fire år etter at kommuneplanen er vedtatt. 

d. Henssynssone ‐ kulturminnevern (11‐8 nr. d) 
Automatisk freda og vedtaksfreda kulturminner er underlagt Hensynssone § 11.8 d.Kulturminneloven 
er grunnlaget for bestemmelsene i forhold til automatisk freda og vedtaksfreda kulturminner. 

e. Henssynssone med særlig hensyn til landbruk jf § 11‐8 c 
Innenfor hensynssonen landbruk, tillates ikke tiltak som kan forringe eller føre til driftsulemper for 
jordbruks‐områdene – tradisjonell landbruksdrift. Hensynssonen omfatter store, sammenhengende 
jordbruksarealer av høy kvalitet. Hensynssonen omfatter store, sammenhengende jordbruksarealer 
av høy kvalitet.  

f. Hensynssone med særlig hensyn til grønnstruktur, jfr. § 11‐8 c (Retningslinje) 
Innenfor hensynssone grønnstruktur er det tillatt å legge til rette for friluftsliv. Normal drift av 
utmark, jakt og fiske er tillatt. Innenfor hensynssone grønnstruktur tillates ikke tiltak som kan forringe 
områdenes kvaliteter. 
 
For område vist som hensynssone langs Tengsvassdraget kan det utarbeides en samlet 
reguleringsplan for området for med sikte på å aktivisere og gjøre området mer tilgjengelig m.h.t. 
opplevelse av elven, historie og fiskeri. Det vil kunne etableres parkeringsplass, stier, toalett, 
informasjonstavler, utkikksplattform m.m 
 
Hensynssone på Dyrnes ved sjøen kan dette opparbeides etter planer godkjent av kommunen 
herunder grillplass, benker, beplantning, båtopptrekk og pir for av og påstigning. Det er ikke tillatt 
oppført brygge og etablering av faste båtplasser. 
 

g. Område for båtsport ved Lauvnes  er forbeholdt mindre seilbåter/joller. 
h. Hensynssone‐kraftutbygging (11‐8 nr. d) 
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Utbygging kan ikke skje før det er gitt konsesjon jfr. at området er båndlagt i påvente av vedtak. 
i. Hensynssone ‐ Fareområde brann‐ og eksplosjonsfare (11‐8 nr. XX) 

Innenfor område angitt som faresone B/E ‐ brann og eksplosjonsfare tillates ikke ny bebyggelse for 
varig opphold herunder bolig, forsamlingslokaler, sykehus, skoler, barnehager, handelssentra m.m, jfr. 
Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 7‐3. 

j. Hensynssone – Landskap (11‐8 nr ) 
Innforbi hensynssone landskap er det ikke tillat med tyngre tekniske inngrep jfr. at dette omfatter 
inngrepsfrie områder med buffersone. Skal sendes til uttale til fylkesmannen. 
  

§ 4 Miljøhensyn, jfr. pbl §§ 11‐9 nr. 6 
a. Estetikk  

Det skal ikke gjøres inngrep i grønnstruktur i utbyggingsområder, vegetasjon eller markflater, med mindre 
dette er en følge av godkjent utomhusplan for arealet. Kommunen kan kreve sikringstiltak for 
grønnstruktur eller andre viktige landskapselementer.  
Tilpasninger av fyllinger og skjæringer mot grønnstruktur skal skje innenfor arealformål bebyggelse og 
anlegg eller samferdselsanlegg. Unntak kan gjøres der terrengtilpasning kan inngå som del av 
tilretteleggingstiltak og der tilpasningen er vist i godkjent illustrasjons‐/utomhusplan. 

b. Midlertidige og flyttbare konstruksjoner 
Oppankring av husbåter og liknende tillates ikke utenfor regulerte båthavner. 

c. Bevaringsverdige bygninger og kulturmiljø  
Bevaringsverdige bygninger (SEFRAK) kan utbedres, moderniseres og ombygges dersom det ikke er i strid 
med gjeldende reguleringsplan for området. Forutsetningen er at bygningens eksteriør med hensyn til 
målestokk, form, detaljering, materialbruk  og farger blir opprettholdt eller tilbakeført. Kommunen kan 
ved slike arbeider stille krav til materialbruk, detaljering, form og fargebruk. 
Mindre tilbygg og påbygg kan tillates når det etter kommunens faglige vurdering er godt tilpasset i forhold 
til bygningen, eiendommen og bygningsmiljøets særpreg og tradisjon. 
Utomhusanlegg skal søkes bevart, og ikke fjernes uten kommunens godkjenning. Utbedringer skal skje 
med tradisjonelle materialer og teknikker. Alle søknads‐ og meldepliktige tiltak skal forelegges 
antikvariske myndigheter til uttalelse før sluttbehandling. 

d. Forurenset grunn 
Dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i et område der det skal gjøres terrenginngrep, 
skal tiltakshaver sørge for at det blir utført undersøkelser for å få klarlagt omfanget og betydningen av 
eventuell forurensing i grunnen, jf. forurensingsforskriften kapittel 2. Det må lages tiltaksplan dersom 
undersøkelsene viser at det er forurenset grunn. Planen skal godkjennes av kommunen. 

 
§ 5. Bestemmelser til arealformål etter pbl § 11‐7 nr. 5 og 6, jfr. pbl § 11‐11 nr.1 og 2  
Ny landbruksbebyggelse skal, dersom det er mulig, ikke plasseres på dyrket mark. Plassering skal tilpasses 
kulturlandskapet og ikke være i konflikt med biologisk mangfold eller prioriterte naturtyper (jf. 
Naturmangfoldloven). Ny landbruksbebyggelse tillates ikke oppført innenfor 100‐metersbeltet langs sjø og 
vassdrag der det er alternative lokaliseringer på eiendommen. Bebyggelse eller utvidelse tillates ikke innenfor 
områder sikret til drikkevannsforsyning (hensynssoner). 
 
For bygninger i kolonihager skal maks være 25 m2 BYA, i en etasje m/saltak, mønehøyde maks 3.0. Terrasse uten 
takoverbygg i tilknytning til bygninger skal ikke overstige 10 m2 . Bygningene skal ikke benyttes til varig opphold. 
Område for kolonihagebygging skal legges til områdene Sletthei, Veshovda, Nevland og Gjermestad‐områdene. 
 
§ 5.1 LNF med spredt boligbebyggelse, jfr. pbl § 11‐11 nr.2  
For områder avsatt på plankartet til LNF med spredt boligbebyggelse kan det, etter behandling av enkeltvise 
søknader, tillates bolig med tilhørende anlegg. Antall nye enheter er avmerket på plankartet. Det er ikke tillatt med 
nye enheter utenfor områdene avsatt for spredt boligbygging på plankartet. Terrengbearbeiding skal begrenses til 
et minimum. En skal velge terrengtilpasset bebyggelse. 
 
§ 5.1.1 Områder med arealformål LNF med spredt boligbebyggelse  
Følgende vilkår gjelder for tiltak i disse områdene:  

a. Tiltaket skal tilpasse seg til omkringliggende omgivelser og bebyggelse.  
b. Boligenheten har lovlig vegadkomst og avkjøringstillatelse for helårsbolig.  
c. Boligenheten skal ha tilfredsstillende vannforsyning.  
d. Boligen må tilkobles offentlig kloakk eller ha tilfredsstillende infiltrasjonsordning.  
e. Bebyggelsen i området skal ha spredt karakter med store tomter og avstand mellom husene. Max tillat 

BYA for sum bebyggelse (bolig, garasje, uthus og lignende) per enhet er 225 m2.  
f. Boligen skal ikke komme i konflikt med friluftsinteresser eller biologisk mangfold.  
g. Byggegrense mot dyrka mark er minimum 20 meter.  
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h. Innhente uttalelse fra fagmyndigheter om kulturminner og kulturlandskap.  
i. Uttalelse fra fagmyndigheter om kulturminner og kulturlandskap skal innhentes.  
j. Terrengbearbeiding skal begrenses til et minimum. En skal velge terrengtilpasset bebyggelse. 
k. Ikke ligge i 100‐m beltet til sjø eller vassdrag. 

 
Før byggetillatelse for område for spredt bolig kan gis på Hadland (18/14 og 15) må den ene 
avkjørselen stenges og søknad om utvidet bruk godkjennes av Statens vegvesen. 
 
§5.2 LNF områder – tiltak knyttet til eksisterende boligbebyggelse i LNF, jfr. pbl § 11‐11.  
Tiltak etter pbl § 20‐1 knyttet til eksisterende boligbebyggelse i LNF utenfor 100metersbeltet til sjø og vassdrag, 
kan behandles som enkeltsøknad uten krav til ytterligere plan på følgende vilkår: 

a. At tiltaket er tilpasset omkringliggende omgivelser og bebyggelse.  
b. Omfatter mindre endringer til eksisterende bygg, garasje, uthus, tilbygg eller påbygg på inntil 50 m2, dog 

begrenset slik at max tillat BYA for sum bebyggelse (bolig, garasje, uthus og lignende) per enhet er 225 
m2.  

c. Byggegrense mot dyrka mark er minimum 20 meter.  
d. Innenfor LNF‐område med særskilte verdier (LNF‐F, LNF‐N) 
e. Sakene skal forelegges arkeologiske myndigheter for uttale. 

 
Utbyggingen må være løst på en etter kommunens vurdering estetisk tilfredsstillende måte. Det skal her bl.a. tas 
hensyn til omgivelsene hva gjelder form, farge, plassering og størrelse. Tiltaket skal ikke være dominerende i 
landskapet og ta hensyn til bl.a. silhuettvirkning og terrengtilpasning. Tiltaket skal ikke medføre vesentlige ulemper 
for bruken av nærliggende eiendommer. Tiltaket må ikke vanskeliggjøre en annen mulig framtidig arealbruk, 
eksempelvis som byggeområde eller som veigrunn. 
 
Terrengbearbeiding skal begrenses til et minimum. En skal velge terrengtilpasset bebyggelse. 
 
§5.3 LNF områder – eksisterende fritidsbebyggelse med unntak fra plankravet, jfr. pbl § 11‐11.  
Tiltak etter pbl § 20‐1 knyttet til eksisterende fritidsbebyggelse utenfor 100 metersbeltet til sjø og vassdrag, kan 
behandles som enkeltsøknad uten krav til ytterligere plan på følgende vilkår:  

• At tiltaket er tilpasset omkringliggende naturlandskap og bebyggelse.  
• Skal ikke ligge inn forbi regulert områder. 
• Omfatter mindre endringer til eksisterende fritidsbolig på inntil 25 m2, dog begrenset slik at max tillat BYA 

for sum fritidsbebyggelse  per enhet er 90 m2.   
• Vest for  fv.44 og 42  skal sakene behandles som BF områdene (jfr. §2.12.3). 
• Byggegrense mot dyrka mark er minimum 20 meter.  
• Det skal tas særlig hensyn til LNF formålene.  
• Sakene skal forelegges arkeologiske myndigheter for uttale. 
 

Ved endelig vurdering av maksimal størrelse, skal en legge til grunn størrelsen på nærliggende hyttefelt samt etter 
en vurdering av landskapstilpassing og lokal byggeskikk/omkringliggende bebyggelse.  
 
Frittliggende bygg som uthus, boder uten varig opphold kan bare aksepteres dersom; 

1. Det kan dokumenteres en estetisk og terrengmessig bedre tilpasning til hovedbygget enn ved tilbygg. 
2. Det totale bruksarealet på eiendommen skal ikke overstiger 105 m2. 

 
Utbyggingen må være løst på en etter kommunens vurdering estetisk tilfredsstillende måte. Det skal her bl.a. tas 
hensyn til omgivelsene hva gjelder form, farge, plassering og størrelse. Tiltaket skal ikke være dominerende i 
landskapet og ta hensyn til bl.a. silhuettvirkning og terrengtilpasning. Tiltaket skal ikke medføre vesentlige ulemper 
for bruken av nærliggende eiendommer. Tiltaket må ikke vanskeliggjøre en annen mulig framtidig arealbruk, 
eksempelvis som byggeområde eller som veigrunn. 
 
Terrengbearbeiding skal begrenses til et minimum. En skal velge terrengtilpasset bebyggelse. 
 
§ 5.4 LNF med spredt næring, jfr. pbl § 11‐11 nr.2  
Innforbi område vist som spredt næring ved Lundarviga, kan det oppføres 2 bygninger for varig opphold. Disse skal 
ikke kunne fradeles bruket. For utforming skal §2.12.3 legges til grunn. Terrengbearbeiding skal begrenses til et 
minimum. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  23.09.2013
Arkiv: :FE-033, TI-&17
Arkivsaksnr.:
07/3635
Journalpostløpenr.:
13/19899

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
035/13 Felles brukerutvalg 16.10.2013
234/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013

Formannskapet 23.10.2013

Møteplan for 2014
Sekretariatet legger frem en samlet møteplan for Felles brukerutvalg, Planteknisk utvalg,  
Formannskapet, Kommunestyret, Hovedarbeidsmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget.
Havnestyrets møter legges frem etter at møtedatoene er godkjent på havnestyrets møte, det 
samme gjelder Kontrollutvalgets møter.

Sammendrag:
Det enkelte utvalg vedtar sin møteplan, med unntak av formannskapet som også vedtar 
møteplan for kommunestyret. 

Saksgang:
Behandles i de ulike utvalgene.

Forslag til vedtak 23.09.2013:

Møteplan for 2014 vedtas som foreslått i saksforelegget.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Sekretariatet legger frem en samlet møteplan for alle utvalg for 2014.

Havnestyrets møter legges frem etter at møtedatoene er gjennomgått på havnestyrets møte. 

Kontrollutvalget vil også gå gjennom datoene for sine møter, sett opp mot sekretariatets 
foreslåtte datoer.
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Møtedatoer for 2014:

Vår Høst Merknad
Kommunestyret 17.2, 24.3, 22.4, 

17.6
29.9, 27.10, 15.12

Formannskapet 22.1, 12.2, 19.3, 9.4, 
7.5, 11.6

27.8, 24.9, 22.10,
19.11, 26.11, 11.121

1 Merk dag

Planteknisk utvalg 21.1, 11.2, 18.3, 8.4, 
6.5, 27.5, 10.6

26.8, 23.9, 21.10,
18.11,11.12

Administrasjonsutvalget 17.3, 2.6 13.10, 10.11
Hovedarbeidsmiljøutvalget 17.3, 2.6 13.10, 10.11
Felles brukerutvalg 5.2, 12.3, 30.4, 4.6 17.9, 15.10, 12.11, 3.12
Barn og unges komm.styre 31.3
Andre hendelser Vinterferie: uke 9

Påske: uke 16-17 Høstferie: Uke 41

På grunn av økonomirapportering og budsjettprosessen der det har blitt viktigere å se 
møtene i sammenheng, legger nå sekretariatet frem et samlet forslag til møteplan for alle 
utvalgene.

Møteplanen er vurdert opp i mot følgende forhold:
 Regnskapsavslutning, fristen er 15. februar.
 Økonomirapportering.
 Vinterferie, uke 9.
 Helligdager, spesielt påsken. Det er også lagt opp til færrest mulig møter når det 

gjelder uken etter pga utsending/muligheter for forberedelser for representantene.
 Høstferie, uke 41.
 Ressurser i sekretariatet; utsending, møtesekretær og bruk av formannskapssalen.

Møtefrekvens.
Det er lagt opp til noenlunde lik møtefrekvens i 2014 for utvalgene, vurdert opp i mot årets 
møtefrekvens. For Planteknisk utvalg og Felles brukerutvalg ble det imidlertid lagt inn ekstra 
møter i mai i 2013, og dette konseptet videreføres også i 2014.

Da vi samkjører vår møteplan med fylkets møteplan, velger vi å ikke utarbeide plan for 2015.

Kommunestyremøter.
Møteplanen for 2014 inneholder ett ekstra kommunestyre møte på våren. 
Da det ble vedtatt ny politisk struktur fra november 2011, med kun to hovedutvalg, vil disse 
ha sine møter i uken før kommunestyremøtene.

Det er lagt inn 7 møter (4 vår og 3 høst) i 2014, med det er budsjettert med midler til totalt 8 
kommunestyremøter. Dette gir ordføreren en handlefrihet til evt. å sette et møte ved behov.
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Planteknisk utvalgs møter.
Planteknisk utvalgs møter ble satt opp med et ekstra møte i mai i fjor (28.5) på grunn av stor 
saksmengde i dette aktuelle tidsrommet. Dette var svært nyttig og videreføres i 2014. Ellers 
samme frekvens som for året 2013.

Felles brukerutvalg.
Det ble satt opp et ekstra møte i mai i 2013 (08.05), dvs. at det ble 4 møter vår og 4 møter 
høsten 2013. Dette videreføres i 2014. Her kan en også innkalle til ekstraordinært møte 
dersom det er saker som krever behandling av utvalget.

Havnestyret.
Havnestyrets møter samkjøres med formannskapets møter.
Havnestyret skal godkjenne sin egen møteplan.

Kontrollutvalget.
Kontrollutvalget går gjennom sekretariatets foreslåtte møtedatoer. Kontrollutvalget 
godkjenner sin egen møteplan for 2014 i første ordinære møte.

Budsjettprosessen.
Til rådmannens budsjettpresentasjon, månedsskiftet oktober/november 2014, legges det opp 
til at alle utvalgene inviteres og at presentasjonen foregår som vanlig. 

NB ! Det er ikke ordinært formannskapsmøte samme dag som rådmannens 
budsjettpresentasjon. 

Behandling av budsjettet vil forgå som i år, ved at alle utvalgene vil behandle budsjettet før 
formannskapets 1. budsjettbehandlingsmøte 19. november. Dersom formannskapet ikke 
avgir en flertallsinnstilling på dette møtet, må formannskapet møtes den 26. november for å 
vedta en flertallsinnstilling. Møtet 26.november blir avlyst dersom det foreligger en 
flertallsinnstilling på møtet den 19.november. 
Deretter vil budsjettet ligge ute til offentlig ettersyn i minst 14 dager jf. kommunelovens 
§§ 44-4 og 45-3.

Det forutsettes at kommunestyrets budsjettbehandling avsluttes i tråd med tidligere 
tradisjoner, samt utdeling av innsatspremier med mer.

Administrasjonsutvalget.
Administrasjonsutvalget har samme antall møter i 2014 som i 2013, dvs. 2 møter hvert 
halvår. Nytt i 2014 er at møtedagen er flyttet til mandag.

Hovedarbeidsmiljøutvalget.
Hovedarbeidsmiljøutvalget har samme antall møter i 2014 som arbeidsmiljøutvalget hadde i 
2013, dvs. 2 møter hvert halvår. Utvalget har fra 2014 blitt et hovedutvalg for tre 
underarbeidsmiljøutvalg (teknisk avdeling/kultur- og oppvekst/helse- og omsorg). Disse 
underutvalgene skal rapportere til hovedutvalget.
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Fylkets møter.
Det er tatt hensyn til fylkets møter (fylkestinget, fylkesutvalget m.m) så langt det har latt seg 
gjøre. 

Saksbehandlers vurderinger:

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Foreslått møteplan gjenspeiles i rådmannens budsjettforslag. Endringer av møteplanen får 
ingen økonomiske konsekvenser ut i fra samlet møtegodtgjørelse for det enkelte møte i og 
med at godtgjørelsen nå utbetales pr. møte – avhengig av kategori. 

---- o ----

Alternative løsninger:
Møteplan for (utvalg) endres ved at:

---- o ----

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
301640 Møtekalender 2014.doc
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Møteplan for 2014

.2013

Januar 2014
 Ma Ti On To Fr Lø Sø
        1  2  3  4  5
  6  7  8  9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31

Februar 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
 5                  1  2
 6   3  4  5  6  7  8  9
 7 10 11 12 13 14 15 16
 8 17 18 19 20 21 22 23
 9 24 25 26 27 28

Mars 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
 9                  1  2
10   3  4  5  6  7  8  9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31

April 2014
 Ma Ti On To Fr Lø Sø
     1  2  3  4  5  6
  7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30

Mai 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
18            1  2  3  4
19   5  6  7  8  9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21  19 20 21 22 23 24 25
22  26 27 28 29 30 31

Juni 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
22                     1
23 02 3  4  5  6  7  8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26  23 24 25 26 27 28 29
27  30

Juli 2014
 Ma Ti On To Fr Lø Sø
     1  2  3  4  5  6
  7  8  9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31

August 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
31               1  2  3
32   4  5  6  7  8  9 10
33  11 12 13 14 15 16 17
34  18 19 20 21 22 23 24
35  25 26 27 28 29 30 31

September 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
36   1  2  3  4  5  6  7
37   8  9 10 11 12 13 14
38  15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30

Oktober 2014
 Ma Ti On To Fr Lø Sø
        1  2  3  4  5
  6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

November 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
44                  1  2
45   3  4  5  6  7  8  9
46 10 11 12 13 14 15 16
47  17 18 19 20 21 22 23
48  24 25 26 27 28 29 30

Desember 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
49   1  2  3  4  5  6  7
50   8  9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52  22 23 24 25 26 27 28
 1  29 30 31

Kommunestyret – Formannskap – Planteknisk utvalg – Administrasjonsutvalget – Felles brukerutvalg –
Arbeidsmiljøutv  alget- – Havnestyret - Kontrollutvalget – Barn- og unges kommunestyre

Frist for levering av alle sakene: Se tabell side 2
Merk at dette er frister for klargjøring for trykking/publisering, noe som krever 
at sakene skal være ferdig behandlet/godkjent ved levering til sekretariatet.

Kommunens møtekalender blir fortløpende oppdatert på våre nettsider: 
http://tinyurl.com/cfg3und
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 01.10.2013
Arkiv: :FA-Q13
Arkivsaksnr.:
12/2363
Journalpostløpenr.:
13/26169

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

Teknisk avdeling
Seksjon vei og utemiljø
Jone Chr. Omdal
Vei og utemiljøsjef
51 46 83 09
jone.omdal@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
235/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013

Høring: Handlingsplan for fylkesveier i Rogaland 2014 -
2017
  

Sammendrag:
Rogaland fylkeskommune har med bakgrunn i vedtatte regionale transportplaner, bindinger i 
forhold til bompengepakker og igangsatte prosjekter, samt innspill fra kommunene, 
utarbeidet et forslag til handlingsprogram for fylkesveger 2014 – 2017. 

De faglige vurderingene i programmet er gjort av Statens Vegvesen. En sentral 
problemstilling i handlingsprogrammet er å avklare hvor stor del av de tilgjengelige midlene 
som skal gå til investering og hvor stor del som skal gå til drift og vedlikehold av 
fylkesveinettet.

Handlingsprogrammet er fremlagt for førstegangsbehandling i Samferdselsutvalget den 28. 
august 2013, hvor følgende vedtak ble fattet:

- Forslag til Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 tas til foreløpig orientering.
- Saken sendes på høring til kommunene. Kommunene må i sin tilbakemelding vise 

klare prioriteringer samlet sett, ikke kun for de ulike programområdene.
- Saken behandles endelig i samferdselsutvaglet i november og i fylkestinget i 

desember.

Kommunene er med bakgrunn i dette vedtaket blitt bedt om å avgi sin uttalelse til utkast til 
Handlingsprogram for fylkesveier i Rogaland 2014-2017.

I denne høringen vil kommunen også fremme noen nye forslag til tiltak og samtidig prioritere 
tiltak som er foreslått i handlingsprogrammet. Høringsfristen er satt til 21. oktober, men er 
forlenget til 24. oktober, slik at kommunen skal få behandlet saken politisk.

Saksgang:
Kommunen gir sin uttalelse til Handlingsprogram for fylkesveger i Rogaland 2014-2017.

Rådmannens forslag til vedtak 01.10.2013:

A) Eigersund kommune ved planteknisk utvalg gir følgende prioriterte innspill til 
”Handlingsprogram for fylkesveier i Rogaland 2014 – 2017”, uavhengig av 
programområde:

1. Gang- og sykkelbru over jernbanen i Egersund, på Fv44 (Jærveien). 
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2. Gang- og sykkelvei langs Fv65 (Ytstebrødveien) frem til nytt boligfelt ved Leidland. 
Reguleringsplan foreligger fra Eigerøybrua og frem til Skadbergsanden.

3. Gang- og sykkelvei langs Fv65 (Ytstebrødveien) fra Leidland til Skadberg. 
Reguleringsplan foreligger fra Eigerøybrua og frem til Skadbergsanden.

4. Utbedring av Fv67 (Tråsavikveien) mellom fv44 og Marbotnen. 

5. Veibelysning på Fv51 (Bjerkreimsveien) mellom Tengs og Fotland.

6. Gang- og sykkelvei langs Fv67 (Tråsavikveien). 

7. Gang- og sykkelvei langs Fv51 (Bjerkreimsveien) fra krysset ved fv44 ved Tengs og 
frem til Fotland. 

8. Ny bru på Fv44 (Jærveien) over jernbanen på Hellvik. 

9. Utbedring av krysset mellom Fv44 (Sokndalsveien) og Fv56 (Heggdalsveien). 

10. Gang- og sykkelvei langs Fv44 (Sokndalsveien) fra krysset mellom Fv44 og Fv55 
(broen over til Lygre/Hestnes) og ut til eksisterende gang og sykkelvei ved 
Dyrnesveien. 

11. Gang- og sykkelvei langs Fv44 (Jærveien) fra krysset mellom Fv44 og Hellviksveien 
og frem til Sandarnes.

B) Eigersund kommune ved planteknisk utvalg gir følgende prioriterte innspill til 
”Handlingsprogram for fylkesveier i Rogaland 2014 – 2017” under hvert av 
programområdene: 

Mindre utbedringer:
1. Utbedring av Fv67 (Tråsavikveien) mellom fv44 og Marbotnen. 

2. Ny bro på Fv44 (Jærveien) over jernbanen på Hellvik. 

3. Utbedring av krysset mellom Fv44 (Sokndalsveien) og Fv56 (Heggdalsveien). 

Gang- og sykkelveier
1. Gang og sykkelbro over jernbanen i Egersund, på Fv44 (Jærveien). 

2. Gang og sykkelvei langs Fv65 (Ytstebrødveien) frem til nytt boligfelt ved Leidland. 
Reguleringsplan foreligger fra Eigerøybrua og frem til Skadbergsanden. 

3. Gang og sykkelvei langs Fv65 (Ytstebrødveien) fra Leidland til Skadberg. 
Reguleringsplan foreligger fra Eigerøybrua og frem til Skadbergsanden. 

4. Gang- og sykkelvei langs Fv67 (Tråsavikveien). 

5. Gang- og sykkelvei langs Fv51 (Bjerkreimsveien) fra krysset ved fv44 ved Tengs og 
frem til Fotland. 

6. Gang- og sykkelvei langs Fv44 (Sokndalsveien) fra krysset mellom Fv44 og Fv55 
(broen over til Lygre/Hestnes) og ut til eksisterende gang og sykkelvei ved 
Dyrnesveien. 

7. Gang- og sykkelvei langs Fv44 (Jærveien) fra krysset mellom Fv44 og Hellviksveien 
og frem til Sandarnes.

Trafikksikkerhet
1. Veibelysning langs Fv51 (Bjerkreimsveien) mellom Tengs og Fotland.

2. Her er vil det komme flere innspill gjennom kommunens trafikksikkerhetsplan (TS-
plan) som nå er ute på høring. Det legges opp til endelig behandling av planen før 
årsskiftet. Innspillene dekkes i stor grad av sekkepostene slik de er foreslått i 
handlingsprogrammet; veibelysning, gangfelt og fartsdemping, mindre TS-tiltak.
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Miljø- og servicetiltak
Her har Eigersund kommune ingen konkrete innspill på nåværende tidspunkt.

Kollektivtrafikk
Her har Eigersund kommune ingen konkrete innspill på nåværende tidspunkt.
Programområdet har imidlertid sekkeposter som er aktuelle for kommunen.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Nei

Andre opplysninger / fakta i saken:
I november 2012 ble kommunene invitert til å gi innspill til handlingsplan for fylkesveier i 
Rogaland 2014-2017. Fylkeskommunen ønsket innspill innenfor følgende programområder: 

 Mindre utbedringer.
 Tiltak for gående og syklende 
 Trafikksikkerhet
 Miljø- og servicetiltak
 Kollektivtrafikk

I tillegg til kommunale innspill, bygger planen på  vedtatte regionale transportplaner, 
bindinger i forhold til bompengepakker og igangsatte prosjekter. På grunn av en periode med 
knappe ressurser måtte vi dessverre avstå fra å gi innpill til planen i første runde.

Utkast til Handlingsprogram for fylkesveier i Rogaland 2014-2017 er nå mottatt til høring. 
Administrasjonen har gått gjennom handlingsprogrammet og samtidig fremmet noen nye 
innspill om tiltak på fylkesveinettet i Eigersund kommune. Kommunene i Rogaland er blitt 
bedt om å prioritere tiltakene innenfor hvert programområde, samt en samlet prioritering 
uavhengig av programområde.

I handlingsprogrammets kapittel 7.0 er det foreslått prioriteringer av tiltak. Tiltak er forklart og 
beskrevet i høringsutkastet, men det gis her en kort oppsummering av de ulike 
programområdene og hvilke tiltak som berører Eigersund kommune:

Mindre utbedringer
Her er det prioritert prosjekt som er igangsatt samt oppfølging av bompengepakker. Det er 
også foreslått satt av investeringsmidler til fornyingsprogram for fylkesveier. I tabell 7.6 er det 
listet opp fylkesveier som kan være aktuelle, herunder fv 42 Helleland – Vest-Agder grense. 

Gang- og sykkelveier (tiltak for gående og syklende)
Her er det mottatt mange innspill fra kommunene. Tabell 7.7 gir oversikt over gang- og 
sykkelveier som foreslås prioritert i perioden 2014-2017. For Eigersund kommune er det 
oppgitt 2 bundne tiltak; Sykkelbyavtalen og Fv44 Egersund jernbanestasjon g/s bru. Nytt 
foreslått tiltak i Eigersund kommune er gang- og sykkelvei langs FV65 Forlengelse til nytt 
byggefelt på Leidland.

Trafikksikkerhetstiltak
Foreslåtte tiltak fremkommer av tabell 7.8. Her er det bundne tiltak som følge av 
restbevilgninger, samt oppføliging av bompengepakker og avtaler. Det er foreslått 4 nye 
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prosjekt på Nord-Jæren, resten av tiltakene er sekkeposter som kommunen bl.a. kan søke 
om gjennom sine TS-planer.

Miljø- og servicetiltak
Foreslåtte miljø- og servicetiltak er gitt i tabell 7.10. Under denne overskriften faller støytiltak, 
miljøgater, rehabilitering av støyskjermer og oppfølging av vanndirektiv. Her er ingen 
foreslåtte tiltak som berører Eigersund kommune.

Kollektivtiltak
Foreslåtte tiltak som gjelder investering i kollektivprosjekter er gitt i tabell 7.9. Den største 
innsatsen på kollektivområdet er oppfølging av tiltak som er med i transportplanen for Nord-
Jæren. For øvrig er det foreslått tiltak gitt i sekkeposter, som eks. holdeplasser, terminaler, 
leskur og andre kollektivtiltak i Sør-Rogaland. 

I tillegg inneholder planen forslag til skredsikringstiltak. Her ligger Gyadalen inne i 2014 med 
136 millioner. Planen inneholder også eget punkt om planlegging og strategisk grunnerverv, 
som er en generell post for fylket.
  

Saksbehandlers vurderinger:
Flere overordnede tiltak på fylkesveinettet i Eigersund kommune er tatt med i 
handlingsprogrammet for 2014-2017. Ut over dette sitter vi imidlertid igjen med noen tiltak 
som vi mener bør fremheves og vurderes opp mot tiltak i handlingsprogrammet.

Eigersund kommune holder på å rullere trafikksikkerhetsplanen. I den forbindelse har vi 
mottatt flere innspill om tiltak på det kommunale veinettet, men også blitt oppmerksom på 
forhold som berører fylkesveinettet. 

Det understrekes at det her kun er snakk om tiltak som er knyttet til fylkesveinettet. Tiltakene 
er samlet under programområdene som fylket har bedt om innspill til:

Mindre utbedringer:
1. Utbedring av Fv67 (Tråsavikveien). Veien er smal og svingete, og det er flere steder ikke 

mulig for to kjøretøyer å møtes. Fungerer som samlevei for boligområder i sterk vekst.

2. Ny bro på Fv44 (Jærveien) over jernbanen på Hellvik. Dagens bro er så smal at to større 
kjøretøyer ikke kan møtes. Etter forrige utbedring av rekkverk er broen blitt enda smalere. 
Det er heller ikke mulig for myke trafikanter å krysse broen på en sikker måte. Også et 
TS-tiltak.

3. Utbedring av krysset mellom Fv44 (Sokndalsveien) og Fv56 (Heggdalsveien). 
Uoversiktlig og vanskelig kryss. Ingen frisikt mot sentrum.

Gang- og sykkelveier
1. Gang og sykkelbro over jernbanen i Egersund, på Fv44 (Jærveien). Dette har vært under 

planlegging i flere år. Dette tiltaket ligger inne i planen som et bundet tiltak i 2014.

2. Gang og sykkelvei langs Fv65 (Ytstebrødveien) frem til nytt boligfelt ved Leidland. 
Forlengelse av eksisterende gang-/sykkelvei. Reguleringsplan foreligger fra Eigerøybrua 
og frem til Skadbergsanden. 

3. Gang og sykkelvei langs Fv65 (Ytstebrødveien) fra Leidland til Skadberg. 
Reguleringsplan foreligger fra Eigerøybrua og frem til Skadbergsanden. 

4. Gang- og sykkelvei langs Fv67 (Tråsavikveien). Det er mange barn som ferdes langs 
veien til og fra skole og idrettsarrangement. Veien er smal og uoversiktlig. Vanskelig for 
myketrafikanter å ta seg frem på en sikker måte. Reguleringsplanarbeid ønskes prioritert.
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5. Gang- og sykkelvei langs Fv51 (Bjerkreimsveien) fra krysset ved fv44 ved Tengs og frem 
til Fotland. Strekningen er smal, har stor trafikkbelastning og en del tungtransport går på 
denne strekningen mellom E39 og fv44. For å sikre myke trafikanter foreslås det gang-
og sykkelvei. Reguleringsplanarbeid ønskes prioritert.

6. Gang- og sykkelvei langs Fv44 (Sokndalsveien) fra krysset mellom Fv44 og Fv55 (broen 
over til Lygre/Hestnes) og ut til eksisterende gang og sykkelvei ved Dyrnesveien. Det 
mangler gang og sykkelvei på en kortere strekning. Strekningen er veldig svingete, med 
til dels høy trafikk. Strekningen oppleves som svært utrygg for myke trafikanter. 
Reguleringsplanarbeid ønskes prioritert.

7. Gang- og sykkelvei langs Fv44 (Jærveien) fra krysset mellom Fv44 og Hellviksveien og 
frem til Sandarnes. Strekningen har en del trafikk og er samtidig smal og uoversiktlig på 
enkelte punkter. For å sikre myke trafikanter på denne strekningen foreslås det gang- og 
sykkelvei. Reguleringsplanarbeid ønskes prioritert.

Trafikksikkerhet
1. Veibelysning langs Fv51 (Bjerkreimsveien) mellom Tengs og Fotland.

2. Her er vil det komme flere innspill gjennom kommunens trafikksikkerhetsplan (TS-plan) 
som nå er ute på høring. Det legges opp til endelig behandling av planen før årsskiftet. 
Innspillene dekkes i stor grad av sekkepostene slik de er foreslått i handlingsprogrammet; 
veibelysning, gangfelt og fartsdemping, mindre TS-tiltak.

Miljø- og servicetiltak
Her har ikke administrasjonen noen konkrete innspill på nåværende tidspunkt. 
Programområdet tar for seg tiltak som støyskjerming, miljøgater, rasteplasser etc.

Kollektivtrafikk
Her har ikke administrasjonen noen konkrete innspill på nåværende tidspunkt. 
Programområdet har imidlertid sekkeposter som kan komme til anvendelse dersom behov 
for tiltak oppstår. 

I høringsbrevet er også kommunen bedt om å foreta en prioritering under hvert 
programområde, i tillegg til en samlet prioritering.

Administrasjonen foreslår tiltakene, uavhengig av programområde, i en slik prioritert 
rekkefølge:

1. Gang- og sykkelbru over jernbanen i Egersund, på Fv44 (Jærveien). 

2. Gang- og sykkelvei langs Fv65 (Ytstebrødveien) frem til nytt boligfelt ved Leidland. 
Reguleringsplan foreligger fra Eigerøybrua og frem til Skadbergsanden.

3. Gang- og sykkelvei langs Fv65 (Ytstebrødveien) fra Leidland til Skadberg. 
Reguleringsplan foreligger fra Eigerøybrua og frem til Skadbergsanden.

4. Utbedring av Fv67 (Tråsavikveien) mellom fv44 til Marbotnen. 

5. Veibelysning på Fv51 (Bjerkreimsveien) mellom Tengs og Fotland.

6. Gang- og sykkelvei langs Fv67 (Tråsavikveien). Reguleringsplanarbeid ønskes i første
omgang prioritert.

7. Ny bro på Fv44 (Jærveien) over jernbanen på Hellvik. 

8. Gang- og sykkelvei langs Fv51 (Bjerkreimsveien) fra krysset ved fv44 ved Tengs og frem 
til Fotland. Reguleringsplanarbeid ønskes i første omgang prioritert.

9. Utbedring av krysset mellom Fv44 (Sokndalsveien) og Fv56 (Heggdalsveien). 
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10. Gang- og sykkelvei langs Fv44 (Sokndalsveien) fra krysset mellom Fv44 og Fv55 (broen 
over til Lygre/Hestnes) og ut til eksisterende gang og sykkelvei ved Dyrnesveien. 
Reguleringsplanarbeid ønskes i første omgang prioritert.

11. Gang- og sykkelvei langs Fv44 (Jærveien) fra krysset mellom Fv44 og Hellviksveien og 
frem til Sandarnes. Reguleringsplanarbeid ønskes i første omgang prioritert.

Universell utforming:
Saken berører ikke direkte universell utforming, men flere av postene i handlingsprogrammet 
legger til rette for tiltak som er universelt utformet, for eksempel oppgradering av 
holdeplasser for å tilpasse disse til kravene om universell utforming.

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

….
~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
300214 Handlingsprogram for fylkesveger 2014 - 2017
300215 Handlingsprogram for fylkesveger i Rogaland 2014 - 2017 - høringsutkast

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 22.11.2012 Statens vegvesen
Handlingsplan for fylkesveier i Rogaland 2014 -
2017

2 I 03.09.2013 Rogaland Handlingsprogram for fylkesveger 2014 - 2017
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Fylkeskommune

Parter i saken:
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Mvh

Trond

Fra: Dag Kjetil Tonheim [<mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no>] 
Sendt: 22. september 2013 11:17
Til: Trond Heskestad
Emne: Mindre reguleringsendring - fra felles til offentlig lekeplass

Hei

Holder på å skrive ferdig saken og ser da at i vedtatt reguleringsplan er opparbeidelse av det aktuelle 
området sikret gjennom rekkefølgetiltak jfr. den er vist som f_lek3 og det står i rekkefølgekravet at " 
Opparbeidelse av lekeplasser skal være fullført senest samtidig med innflytting i de

boligfeltene som lekeplassene skal betjene." 

Jeg gjør oppmarksom på at jeg derfor legger til grunn for den videre saksbehandlingen at dette 
rekkefølgekravet videreføres når denne blir offentlig og at denne må opparbeides. Legger til følgende 
under rekkefølgekrav: "Dette gjelder også o_lek3." for å tydeliggjøre dette jfr. at det nå blir endret fra f til o.

Dersom du har merknader til dette må jeg få det innen onsdag 25. september. 

Mvh

Dag Kjetil Tonheim
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 23.09.2013
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-60/13, GBR-60/20
Arkivsaksnr.:
07/3131
Journalpostløpenr.:
13/25291

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
236/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013

Mindre reguleringsendring - f_lek3 endres til o_lek3 -
reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik
  

Sammendrag:
I forbindelse med kunngjøring av planen har en blitt oppmerksom på en tegnefeil fra 
tiltakshaver som har medført at ballbanen er tegnet inn som f_lek3, mens denne tidligere var 
vist som o_lek3 jfr. at denne også skulle betjene eksisterende bebyggelse i området. 
Opparbeidelse av områder vist som fellesområder er i planen sikret gjennom rekkefølgekrav. 
Reguleringsendringen ivaretar opparbeidelse av ballbanen selv om denne endres fra felles til 
offentlig jfr. rekkefølgekrav som er akseptert av tiltakshaver. Rådmannen er positiv til å endre 
dette, og viser til at en fortsatt sikrer opparbeiding gjennom rekkefølgekrav.  

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken

Rådmannens forslag til vedtak 23.09.2013:
Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Hellvik 
sentrum som medfører følgende justeringer i kart og bestemmelser:

1. f_lek3 endres til o_lek3.
2. Siste setning i §4.4.1 tas ut og §8.1 tilføyes ”Dette gjelder også o_lek3. O_lek3 

opparbeides sammen med tilgrensende delfelt K1. ”

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
036/13 Kommunestyret 17.06.2013
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Mindre reguleringsendring - f_lek3 endres til o_lek3 - reguleringsplan for 
sentrumsområde Hellvik

Eigersund kommune har mottatt en søknad om mindre reguleringsendring i tilknytning til 
reguleringsplan for Rundevoll-Hestnes. 

En vil i denne saken komme inn på følgende forhold:
1. vurdering om det er mindre vesentlig reguleringsendring
2. kort presentasjon av hva saken gjelder
3. gjennomgang av uttaler
4. rådmannens vurdering og konklusjon

1. Vurdering om det er vesentlig reguleringsendring
En vurderer dette til å være en mindre reguleringsendring etter §12-14 i PBL.
Det reises ofte spørsmål om hva som kan anses for "mindre reguleringsendring" av 
reguleringsplan. I noen grad må det være opp til et skjønn i det enkelte tilfelle hvor grensen 
går. Det er heller ikke gitt uttømmende retningslinjer jfr. tidligere lov. Selv om mindre endring 
av reguleringsplan behandles noe enklere enn reguleringsendring etter §12-14 jfr § 28-1 i 
gammel PBL gjelder bestemmelsene om samråd og medvirkning også for slike endringer, 
dvs. at bl.a. berørte sektormyndigheter må gis anledning til å uttale seg. Det er ikke 
klageadgang på avslag på en mindre vesentlig reguleringsendring.

Grensegangen mellom full regulering og en mindre endring av reguleringsplan er et 
skjønnsspørsmål som må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle utifra kriterier i loven. Viktige 
forutsetninger for å gjennomføre planen skal ikke forandres nevneverdig dersom endringen 
skal kunne behandles som "mindre endring", noe en mener denne justeringen ikke medfører. 
Endring av bestemmelser kan som hovedregel behandles som en mindre 
reguleringsendring.

Dersom det faste planutvalget er i tvil om endringen er mindre, bør saken uansett behandles 
som en vanlig reguleringsendring etter § 28-1 nr. 1.

Etter en samlet vurdering vil en konkludere at dette dreier seg om en mindre 
reguleringsendring, da viktige forutsetninger for å gjennomføre planen ikke blir endret og det 
er en endring som retter opp en tegnefeil fra tiltakshaver. Så lenge planen heller ikke er 
kunngjort vurderer en endringene som kurant. Dette vil så langt en vurderer det således 
komme inn under begrepet mindre vesentlig reguleringsendring og saken blir derfor fremmet 
etter §12-14.

2. Kort presentasjon av hva saken gjelder

I vedtatt reguleringsplan er ballplassen vist som f_lek3 og der det i bestemmelsene står at 
ballplassen f_lek3 er felles for hele planområdet.

Vedtatt reguleringsplan Foreslått endring
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Videre er opparbeidelse sikret i bestemmelsene §8.1 ved at ” Opparbeidelse av lekeplasser 
skal være fullført senest samtidig med innflytting i de boligfeltene som lekeplassene skal 
betjene.”

Søknaden om en mindre reguleringsendring medfører slik rådmannen vurderer det følgende 
justering:

- f_lek3 endres til o_lek3.
- Siste setning i §4.4.1 tas ut og §8.1 tilføyes ”Dette gjelder også o_lek3. O_lek3 

opparbeides sammen med tilgrensende delfelt K1. ”

Tiltakshaver opplyser at det er rimelig at o_lek 3 knyttes opp mot delfelt K1. Anleggsmessig vil det 
være en fordel å se opparbeidelse av K1 i sammenheng med ballplassen på tilgrensende område. 
Rådmannen er enig i dette og legger inn følgende tillegg i bestemmelsen: ”O_lek3 opparbeides 
sammen med tilgrensende delfelt K1.”

Tiltakshaver har foreslått at siste setning i §4.4.1 som lyder: "Ballplassen f_lek3 er felles for 
hele planområdet" i reguleringsbestemmelsene foreslås endret til følgende ordlyd:
"Ballplassen o_lek3 er et offentlig anlegg som også benyttes av barn utenfor planområdet."
Rådmannen vurderer ikke det som nødvendig da dette allerede er ivaretatt og omfattes av 
begrepet ”offentlig” i kartet.

Gjennomgang av uttaler

Saken er ikke sendt til uttale til grunneiere, naboer, lokale og statlige og regionale 
myndigheter. En har tatt endringen opp med veg og uteseksjonen jfr. at det skal endres fra 
felles til offentlig uten at det har fremkommet merknader. 

Etter vedtak vil hele planen bli kunngjort og det vil således være klageadgang på dette.

Barn, unge
Ingen kjente.

Sikkerhet og beredskap jfr. §28-1
Ingen kjente.

Trafikksikkerhet, parkering m.m.
Ingen kjente. 

Universell utforming:
Ingen kjente.

4. Rådmannens vurdering og konklusjon
Rådmannen viser til gjennomgang og vurdering i pkt. 1-3 og vil derfor etter en samlet 
vurdering innstille på at Miljøutvalget vedtar en mindre reguleringsendring i form av følgende 
justering av bestemmelsene:

1. f_lek3 endres til o_lek3.
2. Siste setning i §4.4.1 tas ut og §8.1 tilføyes ”Dette gjelder også o_lek3. O_lek3 

opparbeides sammen med tilgrensende delfelt K1. ”

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3
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Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
 Alternative løsninger:
Det blir ikke vedtatt mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Hellvik 
sentrum som omsøkt.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
301691 VS: Mindre reguleringsendring - fra felles til offentlig lekeplass

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 26.11.2007
Stavanger Aftenblad; 
Dalane Tidende; 
Sem Hadland

Annonse - Kunngjøring diverse planer

2 U 29.11.2007 55 mottakere...
Kunngjøring - Reguleringplan for 
sentrumsområde Hellvik

3 I 19.05.2008
Rogaland 
Fylkeskommune 
v/Kulturseksjonen

Reguleringplan for sentrumsområde Hellvik

5 I 30.09.2011 Prosjektil Areal AS
Reguleringsendring felt K1, Hellvik sentrum -
igangsetting

6 I 07.10.2011 Barnas repr. i plansaker
Uttalelse - reguleringsendring felt K1, Hellvik 
sentrum

7 I 17.10.2011

Magne Tuen; 
Kaare Jostein Larsen; 
Torbjørn Valdemarsen; 
Thor-Inge Thrana; 
Torfinn Hansen; 
John Magne Aas; 
Kjetil Larsen

Reguleringsendring felt K1, Hellvik sentrum -
merknader til forslaget

8 I 18.10.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse vedr. reguleringsendring felt K1 Hellvik 
sentrum

9 X 31.10.2011 Prosjektil Areal AS
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring felt K1, Hellvik sentrum -
igangsetting

10 I 22.12.2011 Prosjektil Areal AS
Reguleringsendring Hellvik felt K1 - mulig 
innsigelse

11 I 10.01.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Reguleringsendring felt K1  Hellvik - mulig 
innsigelse

12 I 20.03.2012 Prosjektil
Retting av feil i bestemmelsene til 
reguleringsplan Hellvik sentrum
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14 I 20.03.2012 Prosjektil
Søknad om endring av boligfelt K1 i 
reguleringsplan Hellvik sentrum

13 U 29.03.2012 Prosjektil Areal AS
Reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik, felt 
K1 - justering/tilføyelser i planbeskrivelsen

15 I 20.08.2012 Prosjektil Areal AS
Reguleringsplan for Hellvik sentrum - retting av 
feil i reguleringsbestemmelsene

16 I 03.09.2012
Rogaland
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsplan Sentrumsområde 
Hellvik gnr. 60 bnr. 13 OG 20 - retting av feil i 
reguleringsbestemmelsene

17 I 09.09.2012 Frank Hansen
Reguleringsplan for Hellvik sentrum, Eigersund 
kommune - retting av feil i 
reguleringsbestemmelsene.

18 I 29.10.2012 Prosjektil AS
Forslag til reguleringsendring for del av 
sentrumsområde Hellvik, felt K1

20 I 16.11.2012 Siv.ing Trond Heskestad Gjennomgang av merkand fra nabo - felt K1
21 U 03.12.2012 51 mottakere... Varsel/informasjon om befaring
22 I 11.02.2013 Prosjektil Areal AS Hellvik sentrum - høringsutkast PTU 201/12

24 U 19.02.2013

Eigersund kommune 
teknisk avdeling; 
Eigersund kommune 
kommunalsjef kultur og 
oppvekst; 
Bjarne Rosenblad; 
Mattilsynet; 
Roger Tengsareid; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Dalane energi IKS; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Eigersund politistasjon; 
Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS; 
Dalane Miljøverk

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
for sentrumsområde Hellvik, felt K1 m.m

23 U 19.02.2013 40 mottakere...
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
for sentrumsområde Hellvik, felt K1 m.m

26 I 15.03.2013
Rogaland 
Fylkeskommune v/ 
Regionalutviklingsavd.

Uttalelse reguleringsplan for sentrumsområde 
Hellvik, felt K1

27 I 02.04.2013
Statens vegvesen v/ 
Region vest

Uttalelse reguleringsplan for sentrumsområde 
Hellvik, felt K1

29 X 12.04.2013 Dag Kjetil Tonheim
Uttalelse til reguleringsplan for Hellvik sentrum, 
felt K1

31 I 27.08.2013 Prosjektil AS
Mindre reguleringsendring  - ballplass - Hellvik 
sentrum

33 I 23.09.2013 Prosjektil AS
Mindre reguleringsendring - fra felles til offentlig 
lekeplass
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Parter i saken:
            

Anne Steensland Professor Hansteens gate 
45

4021 STAVANGER

N ASSERSEN BIRGER V/SOLVEIG 
ASSERSEN,GRØNEVIKV. 
13

4375 HELLVIK

N ASSERSEN HARRY JÆRVEIEN 1032 4375 HELLVIK
Astri E Steensland Øvre Stokkavei 42B 4023 STAVANGER

N BERNTSEN 
GUNNAR

LADBERGVEIEN 3 4375 HELLVIK

N BERNTSEN KURT 
JARLE

MARRAVEIEN 22 4375 HELLVIK

Bertelsen og 
Garpestad

Hovland 4375 HELLVIK

N BLOCK WATNE AS Postboks 1817 Vika 123
N EIA GRY HELEN FLÅTENVEIEN 3 4375 HELLVIK
N EIA ROLF FLÅTENVEIEN 3 4375 HELLVIK

Ellen Svendsen Havørnvei 7 4375 HELLVIK
N FREDRIKSEN 

JOSEFINE
POSTBOKS 331 4379 EGERSUND

N FREDRIKSEN 
SIGURD

POSTBOKS 331 4379 EGERSUND

Hans Magne Hansen Asserv. 18 4375 HELLVIK
N HANSEN FRANK HELLVIKSVEIEN 62 4375 HELLVIK
N HANSEN HANS 

MAGNE
ASSERVEIEN 4375 HELLVIK

N HANSEN PAULFINN C/O HERBORG 
HANSEN,HELLVIKSVEIEN 
85

4375 HELLVIK

N HANSEN THORLEIF JÆRVEIEN 1215 4375 HELLVIK
N HAUGSTAD HARRY 

OVE
HAVØRNVEIEN 3 4375 HELLVIK

N HEGRESTAD HELGA 
ÅSHILD

SEEHUSENS GATE 40 B 4024 STAVANGER

Hellvik Velforening v/ 
Bjørn Carlsen

Trosavikveien 37 4375 HELLVIK

N HELVIG KERRY 
JENNY

HUSABERGBAKKEN 107 C 4032 STAVANGER

Jakob Henriksen Helleviksveien 52 4375 HELLVIK
Johan Kvalbein Jærveien 1222 4375 HELLVIK

N JOHNSEN TOMAS KJERJANESVEIEN 8 4370 EGERSUND
N KLEV ASTRID 

BEATE
MARRAVEIEN 18 4375 HELLVIK

N KVALBEIN INGE HAVØRNVEIEN 5 4375 HELLVIK
N KVALBEIN INGRID 

THEODINE
SJUKEHUSVEIEN 38 B 4373 EGERSUND

Kåre Jostein Larsen Marraveien 8 4375 HELLVIK
N LARSEN JØRN HØGALEITET 30 4352 KLEPPE
N LARSEN KÅRE 

JOSTEIN
V/MILDRID 
SIQVELAND,MARRAVEIEN 
8

4375 HELLVIK

N LARSEN LEIV JÆRVEIEN 1222 4375 HELLVIK
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N LARSEN SIGNE JÆRVEIEN 1222 4375 HELLVIK
N LARSEN TORILL 

JOHANNE
HØGALEITET 30 4352 KLEPPE

Maiken Svendsen Helleviksveien 98 4375 HELLVIK
N NODLAND SIGVALD

BERNT
NODLANDSVEIEN 670 4372 EGERSUND

N OMLAND TORDIS 
JOHANNA

TROSAVIGVEIEN 19 4375 HELLVIK

N OPSTAD ASBJØRG 
JOHANNE

FLÅTENVEIEN 13 4375 HELLVIK

N OPSTAD MAGNE FLÅTENVEIEN 13 4375 HELLVIK
N REMME HARALD HAVØRNVEIEN 10 4375 HELLVIK
N SKÅRLAND HALLDIS 

HELENE
KLOKKARVEGEN 3 4360 VARHAUG

N STEENSLAND ANNE PROFESSOR 
HANSTEENS G. 45

4021 STAVANGER

N SVANES HENNI MARRAVEIEN 16 4375 HELLVIK
N SVENDSEN ELLEN HAVØRNVEIEN 7 4375 HELLVIK
N SVENDSEN OLAV 

MIKAL
HAVØRNVEIEN 11 4375 HELLVIK

N SVENDSEN TOM HELLVIKSVEIEN 98 4375 HELLVIK
N THU ANNY-BODHILD 

MÆLAND
SVARTMEISVEIEN 4 4328 SANDNES

N THU LEIF MAGNE SVARTMEISVEIEN 4 4328 SANDNES
Tomas Johnsen Flåtenveien 9 4375 HELLVIK
Torill Johanne 
Remme

Høgaleitet 30 4352 KLEPPE

Trelast As Hellvik Hellvik 4375 HELLVIK
N TREND EIENDOM AS Solaveien 88 4316 SANDNES
N TUEN MAGNE MARRAVEIEN 10 4375 HELLVIK
N VALDEMARSEN 

TORBJØRN
MARRAVEIEN 6 4375 HELLVIK

N VATNAMOT OLGA V/ ADV HOGNE 
SKJERPE,POSTBOKS 
3214 KROSSEN

4398

N VESHOVDE MARIT MARRAVEIEN 10 4375 HELLVIK
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________________________________________________________________ 

Fra:  Trond Heskestad 
Sendt: 27.08.2013 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: Garvik, Egil;Gabrielsen, Yvonne <Yvonne.Gabrielsen@BlockWatne.no> 
(Yvonne.Gabrielsen@BlockWatne.no) 
Emne: Hellvik sentrum 
________________________________________________________________ 

 Hei

Viser til dagens telefonsamtale.
Flott at reguleringsplanen ennå ikke er kunngjort.
Som avtalt sender jeg over kart der ballplassen er endret til offentlig areal.
Setningen: "Ballplassen f_lek3 er felles for hele planområdet" i reguleringsbestemmelsene foreslås endret 
til følgende ordlyd:
"Ballplassen o_lek3 er et offentlig anlegg som også benyttes av barn utenfor planområdet."
Beklager at det ble gjort en tegnefeil ved endring til ny planlov. Det er noe forvirrende at områder som 
tidligere lå innunder hovedformålet "friområder" nå hører hjemme innunder "bebyggelse og anlegg".
Håper at denne feilen kan rettes opp uten for mange formaliteter.
Takk for hjelpen!

Mvh

Trond

 

Side 971 av 1003



________________________________________________________________ 

Fra:  Trond Heskestad 

Sendt: 23.09.2013 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: Garvik, Egil;Gabrielsen, Yvonne <Yvonne.Gabrielsen@BlockWatne.no> 
(Yvonne.Gabrielsen@BlockWatne.no) 
Emne: VS: Mindre reguleringsendring - fra felles til offentlig lekeplass 
________________________________________________________________ 

 Hei

Har fått følgende kommentar fra oppdragsgiver på ditt forslag til rekkefølgebestemmelse. Synes for min 
del at det er rett og rimelig at o_lek 3 knyttes opp mot delfelt K1. Anleggsmessig vil det være en fordel å 
se opparbeidelse av K1 i sammenheng med ballplassen på tilgrensende område. Ber om at det blir tatt 
hensyn til.

Mvh

Trond

Fra: Gabrielsen, Yvonne [mailto:Yvonne.Gabrielsen@BlockWatne.no] 
Sendt: 23. september 2013 12:13
Til: Trond Heskestad
Kopi: Garvik, Egil
Emne: SV: Mindre reguleringsendring - fra felles til offentlig lekeplass

Hei Trond,

Vi får ikke etablert adkomst til  ballplassen før offent. vei ved K1 og offent. gang- og sykkelveg er 
opparbeidet. 

Det kan være at noen av eneboliger på B3 og B4 ferdigstilles før ballplassen er ferdig opparbeidet. 

I rekkefølgekrav bør står at:

O_lek3 opparbeides sammen med tilgrensende delfelt K1. 

eller at man knytter opparbeidelsen til antall enheter (30% ?)
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Med vennlig hilsen

Yvonne Gabrielsen · Prosjektleder · Block Watne AS DK Jæren

Morenefaret 1 · 4340 Bryne

Tel: 51 77 19 10 · 906 84 885 · Faks: 51 77 19 01

yvonne.gabrielsen@blockwatne.no <mailto:yvonne.gabrielsen@blockwatne.no> · www.blockwatne.no 
<http://www.blockwatne.no/>

Før du skriver ut denne e-posten, tenk på miljøet 

Denne e-posten med eventuelle tilhørende dokumenter kan inneholde taushetsbelagte opplysinger. 

Dersom De ikke er rette mottaker gjør vi Dem med dette oppmerksom på at enhver kopiering, 
videreformidling eller bruk av opplysningene ikke er tillatt. Dersom e-posten er mottatt av Dem ved en feil, 
ber vi Dem kontakte avsender og slette alle kopier.

Fra: Trond Heskestad [mailto:Trond.Heskestad@prosjektil.no] 
<mailto:[mailto:Trond.Heskestad@prosjektil.no]>
Sendt: 23. september 2013 07:27
Til: Garvik, Egil
Kopi: Gabrielsen, Yvonne
Emne: VS: Mindre reguleringsendring - fra felles til offentlig lekeplass

Hei

Har vi merknader/kommentarer til dette?
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Mvh

Trond

Fra: Dag Kjetil Tonheim [<mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no>] 
Sendt: 22. september 2013 11:17
Til: Trond Heskestad
Emne: Mindre reguleringsendring - fra felles til offentlig lekeplass

Hei

Holder på å skrive ferdig saken og ser da at i vedtatt reguleringsplan er opparbeidelse av det aktuelle 
området sikret gjennom rekkefølgetiltak jfr. den er vist som f_lek3 og det står i rekkefølgekravet at " 
Opparbeidelse av lekeplasser skal være fullført senest samtidig med innflytting i de

boligfeltene som lekeplassene skal betjene." 

Jeg gjør oppmarksom på at jeg derfor legger til grunn for den videre saksbehandlingen at dette 
rekkefølgekravet videreføres når denne blir offentlig og at denne må opparbeides. Legger til følgende 
under rekkefølgekrav: "Dette gjelder også o_lek3." for å tydeliggjøre dette jfr. at det nå blir endret fra f til o.

Dersom du har merknader til dette må jeg få det innen onsdag 25. september. 

Mvh

Dag Kjetil Tonheim
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.09.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/1971
Journalpostløpenr.:
13/25958

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
237/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013

Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 22.10.2013
  

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 22.10.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 13/24216 I 02.09.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klageavgjørelse i byggesak 
vedr. søknad om ettergivelse 
av påløpt tvangsmulkt gnr. 7 
bnr. 148 - Hatlevikbukta

2 13/24215 I 02.09.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedtak i klagesak gnr. 22 
bnr. 56 -  Sokndalsveien 917

3 13/23966 I 03.09.2013 Miljøverndep

Oppstart av forsøk om 
samordning av statlige 
innsigelser til kommunale 
planer

4 13/23902 I 03.09.2013 Miljøverndep
Høring av statlige 
planbestemmelser for 
kjøpesentre og handel

5 13/25964 X 30.09.2013
Byggesakssjefen delegert 
27.08.- 27.09.2013

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
299736 Klageavgjørelse i byggesak vedr. søknad om ettergivelse av påløpt tvangsmulkt gnr. 
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7 bnr. 148 - Hatlevikbukta
299735 Vedtak i klagesak gnr. 22 bnr. 56 -  Sokndalsveien 917
299327 Oppstart av forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer.pdf
299184 VS: Høring av Statlige planbestemmelser for kjøpesentre og handel
299187 Statlige planbestemmelser for kjøpesentre og handel.htm
302644 Byggesakssjefen delegert 27.08.-27.09 - 2013.doc
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Postadresse Kontoradresse Telefon* Planavdelingen Saksbehandler 
Postboks 8013 Dep Myntgt. 2 22 24 90 90 Bjørn Bugge 

22 24 59 94NO-0030 Oslo Org no

 

 

Ifølge liste  
 
 
 

Deres ref Vår ref Dato
 12/5809-    03.09.2013 
 

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer 

 
Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor seks fylkesmenn ble valgt ut til 
å være med i forsøket om å samordne statlige innsigelser til kommunale planer i 3 år, og til 
møte med disse den 15. august 2013. Vi viser også til Miljøverndepartementets brev av 21. 
juni 2013 hvor alle fagdepartement blir bedt om å informere om forsøket til sine underordnete 
organer med innsigelsesmyndighet i de utvalgte fylkene. 
 
Miljøverndepartementet informerer med dette alle berørte statlige og fylkeskommunale 
organer om forsøket.  
 
Forsøket starter 1. september 2013 og varer til 1. september 2016. Forsøket omfatter fylkene 
Vestfold, Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nordland. Det kan være 
behov for en viss oppstartingstid i enkelte fylker før alle rammer er på plass og forsøket kan 
gjennomføres fullt ut.  
 
Forsøkets formål 
Formålet med forsøket er å få til en mer effektiv og målrettet behandling av plansaker og et 
bedre samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter. Det er også et mål at forsøket   
vil  bidra til å styrke kvaliteten på og gjennomførbarheten av de kommunale arealplanene.  
 
Fylkesmannen har ordinært et samordningsansvar for innsigelser fremmet innenfor 
fylkesmannens myndighetsområde. Forsøket innebærer at fylkesmannen også får et 
samordningsansvar for innsigelser fremmet av andre statlige myndigheter. Fylkesmannen skal 
motta disse innsigelsene og foreta en samlet vurdering av dem. Fylkesmannen gis kompetanse 
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til å avskjære innsigelser på nærmere betingelser angitt i dette brevet.  
 
Fylkesmannen skal aktivt arbeide for å styrke samarbeidet mellom kommunene og 
innsigelsesmyndighetene tidlig i planprosessen, slik at uklarheter og uenigheter avklares så 
tidlig i prosessen som mulig. 
 
Det er forutsatt at forsøkene skjer innenfor felles overordnede rammer, men at den praktiske 
gjennomføringen tilpasses forholdene i hvert fylke. De seks fylkesmennene som deltar i 
forsøket har i dag ulik intern organisering, og hver fylkesmann velger selv den organiseringen 
som de mener er best for forsøket. Utad må det være et klart og synlig skille mellom 
fylkesmannens roller som innsigelsesmyndighet og som samordner med myndighet til å 
avskjære innsigelser. 
 
Sametinget, Riksantikvaren, fylkeskommunen og innsigelser fra berørte kommuner er ikke en 
del av dette forsøket.  
 
Rammer for forsøket 
Tidlig fase – ved oppstart av planarbeid og utforming av planutkast 

 Fylkesmannen skal bidra til at berørte statlige fagmyndigheter gir innspill til 
arealplanen ved planoppstart/planprogram. Det skal klart framgå av innspillene om 
nasjonale eller viktige regionale interesser kan bli berørt.  

 Fylkesmannen skal bidra til at statlige myndigheter er aktive medspillere underveis i 
arbeidet med utforming av planutkast. 

 Fylkesmannen skal bidra til at regionalt planforum brukes aktivt av berørte statlige 
myndigheter og kommunene i fylket. 

 Fylkesmannen har i denne fasen ingen utvidet samordningsrolle ut over det som 
framgår av plan- og bygningsloven. Det innebærer at fylkesmannen skal bidra til best 
mulig dialog og samordning mellom statlige myndigheter, samarbeide med 
fylkeskommunen om å få fram nasjonale og viktige regionale interesser osv., men gis 
ingen myndighet til å overprøve statlige myndigheter ut over eget ansvarsområde.  
 

Høringsfasen – offentlig ettersyn og høring 
 Forsøket innebærer ingen endring av de normale høringsfristene som kommunene 

setter. Det forutsettes at de statlige innsigelsesmyndighetene og fylkesmannen i rollen 
som samordner gjør det som skal til for å holde denne fristen. I enkelte tilfeller kan det 
være behov for at høringsfristen utvides, og fylkesmannen må avklare dette i samråd 
med kommunene og innsigelsesmyndighetene i hvert enkelt tilfelle.  

 De statlige fagorganene sender sine høringsuttalelser, eventuelt med innsigelser, til 
fylkesmannen. 

 Fylkesmannen samordner høringsuttalelsene i samråd med høringsinstansene og får 
dermed en utvidet rolle. Fylkesmannen skal vurdere de innkomne innsigelser og 
merknader og gi en samlet uttalelse til kommunen der det tas stilling til hvilke 
innsigelser som skal fremmes. Fylkesmannen kan her avskjære en innsigelse slik at 
denne ikke blir fremmet for kommunen. Det forutsettes at en slik avskjæring skjer i 
dialog med vedkommende myndighet.   

 Det overlates til fylkesmennene å finne praktiske løsninger for samordnet uttalelse. De 
enkelte statlige myndigheters høringsuttalelser, inkludert innsigelser som er avskåret, 
skal følge fylkesmannens samlede uttalelse. 
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 Dersom fylkesmannen avskjærer en innsigelse, vil Miljøverndepartementets ha adgang 
til å innkalle arealplan etter plan- og bygningsloven §§ 11-16 tredje ledd og 12-13 
tredje ledd.  Dersom en innsigelsesmyndighet mener at en innsigelse er så viktig at 
planen bør innkalles etter disse reglene, må dette avklares med det aktuelle 
fagdepartement, som eventuelt tar saken opp med Miljøverndepartementet. 

  
Bearbeiding av planen etter høring – samråd, kommunens vedtak og eventuell mekling 

 Etter at fylkesmannen har kommet med sin samordnede høringsuttalelse som 
inneholder innsigelse, forutsettes det at kommunen og innsigelsesmyndighetene 
arbeider aktivt for å finne løsninger. 

 Fylkesmannens rolle som mekler ved innsigelser er uendret. Det betyr at 
fylkesmannen er mekler mellom kommunen og det fagorganet som har fremmet 
innsigelsen. Det er imidlertid et mål med forsøket at samordningen vil gjøre at flere 
saker løser seg før mekling, og at færre saker må løses i Miljøverndepartementet. 

 Oversendelse til departementet der det gjenstår innsigelser etter kommunestyrets 
planvedtak, følger de ordinære rutinene. 

 
Annet 
Nettverk 
Det vil bli etablert et nettverk for fylkesmennene som deltar i forsøket, med formål å dele 
erfaringer mellom embetene. Det vil bli lagt opp til at øvrige fylkesmenn, fylkeskommuner, 
statlige myndigheter og kommuner blir informert om utviklingen av forsøket underveis.  
 
Forskning 
Miljøverndepartementet er positive til at det blir gjennomført følgeforskning av forsøket. 
Dette vil kunne bli gjort både lokalt og sentralt. Vi vil komme tilbake med mer informasjon 
om dette.  
 
Informasjon 
Miljøverndepartementet har bedt fagdepartementene om å informere sine respektive 
innsigelsesmyndigheter om forsøket. Vi forutsetter i tillegg at fylkesmennene tar kontakt med 
kommunene, fylkeskommunen og de statlige innsigelsesmyndighetene for å informere og 
etablere en praksis for hvordan forsøket skal gjennomføres i fylket. 
 
Dette brevet er sendt til den sentrale administrasjonen for innsigelsesmyndighetene. Vi ber 
disse om å informere sine kontorer og etater om forsøket. 
 
Med hilsen  
 
Jarle Jensen (e.f.) 
Ekspedisjonssjef 
 
 Bjørn Casper Horgen  
 avdelingsdirektør 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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Side 4 
 

 
 
Kopi til:  
 
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007  DRAMMEN
Fylkesmannen i Finnmark Statens Hus 9815  VADSØ 
Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034, Statens Hus 2306  HAMAR 
Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal 

Fylkeshuset 6404  MOLDE 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734  STEINKJER
Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626  LILLEHAMMER 
Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus 

Postboks 8111 Dep 0032  OSLO 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863  LEIKANGER
Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702  SKIEN 
Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291  TROMSØ 
Fylkesmannen i Vest-Agder Serviceboks 513 4605  KRISTIANSAND S 
Fylkesmannen i Østfold Postboks 325 1502  MOSS 
Buskerud fylkeskommune Fylkeshuset 3020  DRAMMEN
Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815  VADSØ 
Hedmark fylkeskommune Fylkeshuset 2325  HAMAR 
Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Fylkeshuset 6404  MOLDE 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735  STEINKJER
Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626  LILLEHAMMER
Akershus fylkeskommune Postboks 1200 0107  OSLO 
Sogn og Fjordane 
fylkeskommune 

Askedalen 2 6863  LEIKANGER 

Telemark fylkeskommune Fylkeshuset 3706  SKIEN 
Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296  TROMSØ 
Vest-Agder fylkeskommune Serviceboks 517 4605  KRISTIANSAND S 
Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702  SARPSBORG
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485  TRONDHEIM
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Side 5 
 

 
Adresseliste 
Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks 788  Stoa 4809 ARENDAL 
Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG
Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59, Statens Hus 4001 STAVANGER
Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM 
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ 
Kommunal- og 
regionaldepartementet 

Postboks 8112 Dep 0032 OSLO 

Barne-,  likestillings- og 
inkluderingsdepartementet 

Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 

Helse- og 
omsorgsdepartementet 

Postboks 8011 Dep 0030 OSLO 

Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO 
Justis- og 
beredskapsdepartementet 

Postboks 8005 Dep 0030 OSLO 

Fornyings-,  administrasjons- 
og kirkedepartementet 

Postboks 8004 Dep 0030 OSLO 

Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO 
Landbruks- og 
matdepartementet 

Postboks 8007 Dep 0030 OSLO 

Nærings- og 
handelsdepartementet 

Postboks 8014 Dep 0030 OSLO 

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO 
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 
Aust-Agder fylkeskommune Serviceboks 606 4809 ARENDAL 
Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgt 9 3126 TØNSBERG
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER
Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN
Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM 
Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ 
Avinor AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN
Direktoratet for 
mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard 

   

Den norske kirke - Kirkerådet    
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Postboks 2014 3103 TØNSBERG 

Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Forsvarsbygg Postboks 65 2451 RENA 
Jernbaneverket  
Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND
Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ 
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Side 6 
 

Adresseliste 
Mattilsynet Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 

Oljedirektoratet Boks 600 4003 STAVANGER
Reindriftsforvaltningen sentralt  
Politidistriktene 
v/Politidirektoratet 

   

Riksantikvaren Postboks 8196 Dep 0034 OSLO 
Sametinget Postboks 144 9730 KARASJOK
Statens vegvesen, regionkontor  
Statsbygg Postboks 8106 DEP 0032 OSLO 
Kommunenes Sentralforbund Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 
Avinor AS 
Biskopene/bispedømmerådene v/Den norske kirke 
Direktoratet for mineralforvaltning 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Fiskeridirektoratets regionkontor v/Fiskeridirektoratet 
Forsvarsbygg 
Jernbaneverket 
Kystverket 
Luftfartstilsynet 
Mattilsynet 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Oljedirektoratet 
Områdestyrene for reindriftssaker v/Reindriftsforvaltningen sentralt 
Politidistriktene v/Politidirektoratet 
Riksantikvaren 
Sametinget 
Statens vegvesen, regionkontor v/Vegdirektoratet 
Statsbygg 
Kommunene i forsøksfylkene 
KS 
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet 

Sendt: 03.09.2013 
Til:  Til registrering (arkivet) 
Kopi: 
Emne: VS: Høring av Statlige planbestemmelser for kjøpesentre og handel 
________________________________________________________________ 

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: Fredhjem Geir [mailto:Geir.Fredhjem@dss.dep.no] 
Sendt: 3. september 2013 08:29
Til: Kaldager Terje
Emne: Høring av Statlige planbestemmelser for kjøpesentre og handel

Til:

Departementene

Fylkesmennene

Fylkeskommunene

Kommunene
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Emne:

Høring av Statlige planbestemmelser for kjøpesentre og handel

Innhold i e-posten:

Miljøverndepartementet varsler med dette at forslag til Statlige planbestemmelser for kjøpesentre og handel er 

sendt på høring i henhold til plan- og bygningsloven § 6-2 annet ledd. Høringsdokumentene er lagt ut på

departementets hjemmesider, se lenke under. 

Frist for å gi uttalelser til forslaget er 25. oktober 2013. 

Høring - Statlige planbestemmelser for kjøpesentre og handel 

<http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/planbestemmelse-kjopesentre-
handel.html?id=734894>

Hilsen

Terje Kaldager

Miljøverndepartementet

Avdeling for regional planlegging

Seksjon for miljø og samfunnsutvikling

Tlf 22 24 59 47

Mobil 930 123 86
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 Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig
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Byggesakssjefen delegert 27.08.- 27.09.2013. 

(ArkivSakID) Nr Jdato Adm.enh Sbh Møtedato Journaltittel JournalP.ID Saksnr 

2013001256 9 29.08.2013 TBY MAE 28.08.2013 Tillatelse til tiltak etter plbl. § 20-
1 - endring av tillatelse - Bolig og
garasje gnr. 60 bnr. 815 - Aase 
Mellemstrand, Ærfuglveien 5. 

'13/23049 '330/13 

2013001482 4 28.08.2013 TBY AHE2 28.08.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 
- Deling/oppretting av grunneiendom 
gnr. 12 bnr. 1 fnr. 162 -
Opplysningsvesenets fond, Egersund 
prestegård 

'13/23051 '331/13 

2013001499 2 28.08.2013 TBY AHE2 28.08.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 
- Deling/oppretting av grunneiendom, 
gnr. 60 bnr. 16 fnr. 21 - Inge 
Andreassen, Kloppabekkveien 1 

'13/23155 '332/13 

2013001034 7 29.08.2013 TBY JAV 29.08.2013 Tillatelse til tiltak - bruksendring 
fra enebolig til tomannsbolig, gnr. 47 
bnr. 256 - Jan Skåra, Grøne Bråden 1 

'13/23228 '333/13 

2013001194 7 29.08.2013 TBY ATI 29.08.2013 Tillatelse til tiltak - Tilbygg gnr. 47 
bnr. 154 - Geir Feyling,Lagårdsveien 10 

'13/23233 '334/13 

2011000762 10 19.09.2013 TBY MAE 30.08.2013 Dispensasjon og rammetillatelse til 
tiltak. Riving samt oppføring ny 
fritidsbolig gnr. 60 bnr. 261 - John 
Olav Solbakke, Hellvik 

'13/23395 '335/13 

2013001657 3 02.09.2013 TBY OSK 02.09.2013 Tillatelse til deling av grunneiendom -
gnr. 45 bnr. 2 - Maurtråkket 1 og 3 

'13/23506 '336/13 

2013001145 2 02.09.2013 TBY AHE2 02.09.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 
-Deling av grunneiendom gnr. 100 bnr. 3 

'13/23066 '337/13 

2013001178 5 02.09.2013 TBY OSK 02.09.2013 Tillatelse til deling av 
grunneiendommer - Leidlandshagen 
reguleringsområde - gnr. 7 bnr 1,2, 
3,4,29,50,79,158, 226 og 762 

'13/23542 '338/13 

2013001603 2 02.09.2013 TBY OSK 02.09.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1-
oppføring enebolig med garasje - gnr. 
60 bnr. 772, Stokkandveien 8 

'13/23582 '339/13 
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2013001734 2 04.09.2013 TBY AHE2 04.09.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 
- Deling/oppretting av grunneiendom 
gnr. 60 bnr. 16 fnr. 17 -
Kloppabekkveien 5 

'13/23771 '340/13 

2013000459 15 04.09.2013 TBY AHE2 04.09.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 
og dispensasjon fra LNF-formål og pbl. 
§ 1-8 - Tilbygg gnr. 5 bnr. 143 - Harry 
Myklebust, Ytstebrødveien 293 

'13/23775 '341/13 

2011000614 14 05.09.2013 TBY ATI 04.09.2013 Tillatelse til tiltak - Endring av 
tillatelse - gnr. 45 bnr. 135 

'13/23825 '342/13 

2013001239 9 13.09.2013 TBY OSK 05.09.2013 Tillatelse til tiltak med dispensasjon 
- VVA-opparbeidelse boligfelt 
Leidlandshagen - gnr. 7 bnr. 4 m.fl. 

'13/23829 '343/13 

2013001788 1 05.09.2013 TBY TOG 05.09.2013 Tillatelse til tiltak - ett-
trinnssøknad § 20-1 - garasje gnr. 47 
bnr. 971 - Hjortveien 47 A og B 

'13/23842 '344/13 

2013001112 7 05.09.2013 TBY OSK 05.09.2013 Godkjenning av ansvarsrett og tegninger 
for oppføring midlertidig vindmålemast 
gnr. 29 bnr. 1 eller gnr. 37 bnr. 5 -
Koldalsheia - Norsk Vind Energi AS

'13/23925 '345/13 

2013001472 3 06.09.2013 TBY TOG 06.09.2013 Seksjonering gnr. 8 bnr. 466 -
Sjarkveien 15 

'13/23962 '346/13 

2013001757 2 06.09.2013 TBY OSK 06.09.2013 Tillatelse til deling av grunneiendom -
gnr. 60 bnr. 16 fnr. 6 -
Kloppabekkveien 17 

'13/23968 '347/13 

2012000317 22 06.09.2013 TBY TOG 06.09.2013 Tillatelse til tiltak - Endring av 
ansvarlig foretak - Riving/oppføring av 
sjøbu/naust gnr. 13 bnr. 2204 - Per 
Hestnes, Hestnes 

'13/24010 '348/13 

2013001680 3 06.09.2013 TBY OSK 06.09.2013 Tillatelse til deling av grunneiendom 
gnr. 60 bnr. 814 - Silkjemyre boligfelt 

'13/24054 '349/13 

2012002324 14 09.09.2013 TBY AHE2 09.09.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 
- Deling av 
grunneiendom/arealoverføring gnr. 8 
bnr. 33 - Steinbakken 56 

'13/24105 '350/13 
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2013000043 9 09.09.2013 TBY OSK 09.09.2013 Endring av rammetillatelse med 
dispensasjon - oppføring av boliger i 
rekke - gnr. 7 bnr. 96 - Galeasveien 3, 
Vadlåsveien 30, 32 og 34 

'13/24116 '351/13 

2013001040 6 09.09.2013 TBY AHE2 09.09.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 
- Deling/oppretting av ny grunneiendom 
gnr. 13 bnr. 205 - Tommy Birkeland, 
Nedre Kringsjå 3 

'13/24135 '352/13 

2013001749 2 09.09.2013 TBY OSK 09.09.2013 Tillatelse til deling av grunneiendom 
gnr. 5 bnr. 236, 126, 70 og gnr. 6 bnr. 
60 - Saurdalen boligfelt 

'13/24179 '353/13 

2013001794 2 10.09.2013 TBY AHE2 10.09.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 
-Deling/arealoverføring gnr. 49 bnr. 10 

'13/24285 '354/13 

2013001731 2 10.09.2013 TBY AHE2 10.09.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 
Deling av grunneiendom/oppretting av 4 
grunneiendommer gnr. 60 bnr. 61 -
Trosavigveien 185, 187 

'13/24292 '355/13 

2013001249 2 11.09.2013 TBY AHE2 11.09.2013 Tilllatelse etter pbl. § 20-1 for 
oppretting av grunneiendom gnr. 116 
bnr. 2 fnr. 26 - Trygve Egelandsdal, 
Egelandsdalen 

'13/19622 '356/13 

2013001568 2 13.09.2013 TBY TOG 13.09.2013 Dispenasjon/tillatelse til tiltak -
forlengelse telekommunikasjonsmast gnr. 
111 bnr. 1 - Pro Invenia AS, Klungland 

'13/24564 '357/13 

2012000540 25 13.09.2013 TBY AHE2 13.09.2013 Endringstillatelse/godkjenning av 
ansvarsrett - Forretningsbygg gnr. 13 
bnr. 388 - Shelby Eiendom AS, Lygre 1 

'13/24614 '358/13 

2013001730 2 13.09.2013 TBY OSK 13.09.2013 Rammetillatelse - etablering av 
kommunal VA-trasé gnr. 4 bnr. 30 m fl -
Myklebust 

'13/24715 '359/13 

2013001414 3 16.09.2013 TBY OSK 16.09.2013 Rammetillatelse med dispensasjon for 5 
boenheter - Jernhagen gnr. 8 bnr. 371, 
Skøyteveien 2 

'13/24842 '360/13 
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2013001568 6 16.09.2013 TBY OSK 16.09.2013 Igangsettingstillatelse - forlenging av 
eksisterende telemast - gnr. 111 bnr. 1 
- Klungland 

'13/24872 '361/13 

2013001604 4 19.09.2013 TBY ATI 17.09.2013 Tillatelse til Tiltak - Bolig gnr. 60 
bnr. 767 - Rune Vold, Stokkandveien 5 

'13/25003 '362/13 

2009000769 13 18.09.2013 TBY MAE 18.09.2013 Tillatelse til tiltak. Parkeringsplass 
gnr. 18 bnr. 3 - Sissel Hadland 
Espenes, Åseveien 7 

'13/25017 '363/13 

2013001799 3 19.09.2013 TBY MAE 19.09.2013 Tillatelse til tiltak. Tomannsbolig 
gnr. 60 bnr. 441 - Aase Mellemstrand, 
Ærfuglveien 5 B 

'13/25147 '364/13 

2013001658 4 20.09.2013 TBY OSK 20.09.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl §20-1-
oppføring av vertikaldelt tomannsbolig 
gnr. 60 bnr. 831, Hellvik 

'13/25181 '365/13 

2013001829 2 20.09.2013 TBY OSK 20.09.2013 Utslippstillatelse og tillatelse til 
tiltak etter pbl 20-1- oppføring av
bolignr 2 - gnr. 72 bnr. 3 -
Høylandsveien 

'13/25199 '366/13 

2013001626 2 20.09.2013 TBY OSK 20.09.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 -
Garasje som tilbygg på bolig - gnr. 60 
bnr. 769 - Tueveien 13 

'13/25248 '367/13 

2013000043 12 23.09.2013 TBY OSK 23.09.2013 Endring og igangsettingstillatelse - 9 
boliger - Vadlåsveien 30,32,34 og 
Galeasveien 3,9,11,13,15,17 - gnr. 7 
bnr. 96 

'13/25312 '368/13 

2012001528 21 23.09.2013 TBY OSK 23.09.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 -
endring av tillatelse - forlengelse vei 
60300 - gnr. 13 bnr. 50 og 780, Hestnes 

'13/25413 '369/13 

2011000857 39 23.09.2013 TBY OSK 23.09.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1-
endring av tillatelse - endret 
bygghøyde - gnr. 13 bnr. 549, 
Lyngtangen 7 

'13/25432 '370/13 
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2013001386 3 23.09.2013 TBY AHE2 23.09.2013 Avslag på søknad om dispensasjon -
Tilbygg (bod) til fritidsbolig gnr. 60 
bnr. 747 - Jon Holmebakken, 
Vassvikveien 24, Hellvik 

'13/25443 '371/13 

2012000998 13 24.09.2013 TBY MAE 24.09.2013 Dispensasjon og tillatelse til 
tiltak.Tilbygg bolig gnr. 72 bnr. 18 -
Kåre Jakob Høyland, Eiaveien 490 

'13/25483 '372/13 

2009002021 29 25.09.2013 TBY MAE 25.09.2013 Dispensasjon fra krav i 
kommuneplanbestemmelsene. Fritidsbolig 
gnr.18 bnr.40 - Aslaug Dyrnes, Dyrnes. 

'13/25605 '373/13 

2013001868 2 26.09.2013 TBY AHE2 26.09.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 
- Oppretting av ny grunneiendom gnr. 60 
bnr. 16 fnr. 10 - Kloppabekkveien 13 

'13/25664 '374/13 

2013001901 2 26.09.2013 TBY AHE2 26.09.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 
- Oppretting av ny grunneiendom gnr. 60 
bnr. 16 festenr. 16 

'13/25671 '375/13 

2013001900 2 26.09.2013 TBY AHE2 26.09.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 
- Oppretting av ny grunneiendom gnr. 60 
bnr. 16 festenr. 13 

'13/25674 '376/13 

2013001898 2 26.09.2013 TBY AHE2 26.09.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 
- Oppretting av ny grunneeiendom gnr. 
60 bnr. 16 festenr. 1 

'13/25676 '377/13 

2013001899 2 26.09.2013 TBY AHE2 26.09.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 
- Oppretting av ny grunneiendom gnr. 60 
bnr. 16 festenr. 7 

'13/25678 '378/13 

2013001698 7 27.09.2013 TBY OSK 27.09.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl §20-1 -
VVA-opparbeidelse boligfelt Trosavika, 
Hellvik - gnr 60 bnr 61 

'13/25353 '379/13 
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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 

       

 
 
 
 
 
 
08.01.2013 
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Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk   

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av 
informasjonssjefen. 
 
 
 
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 
 
Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
 
 
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. 

 
 

   

 
Kontrollutvalget  
 
Fordi kontrollutvalget har en kontrollfunksjon av både administrasjonen og revisjonen, kan ikke politisk sekretariat ha 
sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har derfor sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – 
Stavanger. 
 
Bjørn Martin Øvrebø 454 52 460 kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget.  
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