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2. gangsbehandling av reguleringsendring for bolig - gnr. 
46 bnr. 768 - Høgevollsveien 32 - Havsø 
   
 

Sammendrag: 
Rambøll AS har på vegne av Jostein Ege utarbeidet forslag til reguleringdsendring for å 
kunne oppføre tremannsbolig på eiendommen gnr 46 bnr. 768, Høgevollsveien 32 på Havsø. 
Planforslaget har vært ute på høring og offentlig ettersyn hvor det i den forbindelse er 
innkommet. Det er kommet inn 4 uttalelser til planforslaget. Uttalelsene ble oversendt 
forslagsstiller for kommentar og senere purret ved flere anledninger. En har ennå ikke mottatt 
svar fra forslagsstiller og velger derfor å fremme saken til 2. gangsbehandling under meget 
sterk tvil. 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg avgjør om saken kan fremmes til kommunestyret for endelig vedtak eller 
 

Rådmannens forslag til vedtak 19.11.2013: 
Forslag til reguleringsendring for bolig – gnr. 46 bnr. 768 – Høgevollsveien 32 – Havsø med 
kart og bestemmelser datert 01.01.2012 vedtas under følgende forutsetning: 
Før planen kunngjøres må det foretas følgende endringer: 
 
Plankart: 
 
1. Kjøreveg/avkjørse som skal benyttes som adkomstveg til boligen må merkes med 

f_Veg 1 og angis i bestemmelsene med samme feltnavn. 
 
2. Adkomstveg til nabobebyggelsen som på plankartet nå er angitt som f_Veg endres til 

f_Veg 2 og i bestemmelsene angis denne som felles adkomstveg for de som har rett til 
å bruke vegen. 

 
3.  Formål fellesparkering merket f_P skal flyttes til avmerket biloppstilingsplasser. 
 
Bestemmelsene: 
 
4. Alle grøntarealene merket f_G skal være felles for alle boenhetene innenfor 

planområdet. 
 
5. Minimums uteoppholdsareal per boenhet skal være 25 m². 
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6. Det settes som rekkefølgekrav at avkjørsel til parkeringsanlegg på bakkeplan og felles 
garasje skal være ferdig etablert før boligene tas i bruk. 

 
6. Bestemmelsens § 1.0 BEBYGGELSE OG ANLEGG punkt 1.1: 
  Fargevalget for tre mannsboligen skal være av en slik art at det ikke er til sjenanse for 

den øvrige bebyggelse. Det fargevalg som den øvrige bebyggelse har skal danne 
grunnlag for fargevalget for tremannsboligen.  
 
Erstattes med påfølgende ordlyd: 
1.1  Det skal legges stor vekt på å gi bebyggelse og anlegg en funksjonell og 
estetisk god utforming forankret i dagens formspråk, teknologi og materialbruk. 
Bebyggelsen skal i utforming, detaljering, materialbruk og farge gis et arkitektonisk 
uttrykk som bidrar til at bygningene blir et positivt element i landskapet 
(fjernvirkning) og for nære omgivelser (nærvirkning). 
  

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12. 
 
 
 
16.12.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Planteknisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt.  
  
 
KS-096/13 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for bolig – gnr. 46 bnr. 768 – Høgevollsveien 32 – 
Havsø med kart og bestemmelser datert 01.01.2012 vedtas under følgende 
forutsetning: 
Før planen kunngjøres må det foretas følgende endringer: 
 
Plankart: 
 
1. Kjøreveg/avkjørse som skal benyttes som adkomstveg til boligen må merkes 

med f_Veg 1 og angis i bestemmelsene med samme feltnavn. 
 
2. Adkomstveg til nabobebyggelsen som på plankartet nå er angitt som f_Veg 

endres til f_Veg 2 og i bestemmelsene angis denne som felles adkomstveg for 
de som har rett til å bruke vegen. 

 
3.  Formål fellesparkering merket f_P skal flyttes til avmerket biloppstilingsplasser. 
 
Bestemmelsene: 
 
4. Alle grøntarealene merket f_G skal være felles for alle boenhetene innenfor 

planområdet. 
 
5. Minimums uteoppholdsareal per boenhet skal være 25 m². 
 
6. Det settes som rekkefølgekrav at avkjørsel til parkeringsanlegg på bakkeplan 

og felles garasje skal være ferdig etablert før boligene tas i bruk. 
 
6. Bestemmelsens § 1.0 BEBYGGELSE OG ANLEGG punkt 1.1: 
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  Fargevalget for tre mannsboligen skal være av en slik art at det ikke er til 
sjenanse for den øvrige bebyggelse. Det fargevalg som den øvrige bebyggelse 
har skal danne grunnlag for fargevalget for tremannsboligen.  
 
Erstattes med påfølgende ordlyd: 
1.1  Det skal legges stor vekt på å gi bebyggelse og anlegg en funksjonell og 
estetisk god utforming forankret i dagens formspråk, teknologi og 
materialbruk. Bebyggelsen skal i utforming, detaljering, materialbruk og 
farge gis et arkitektonisk uttrykk som bidrar til at bygningene blir et positivt 
element i landskapet (fjernvirkning) og for nære omgivelser (nærvirkning). 
  

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 

 
 
 
10.12.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-263/13 Vedtak: 
 
 Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 

Forslag til reguleringsendring for bolig – gnr. 46 bnr. 768 – Høgevollsveien 32 – Havsø 
med kart og bestemmelser datert 01.01.2012 vedtas under følgende forutsetning: 
Før planen kunngjøres må det foretas følgende endringer: 
 
Plankart: 
 
1. Kjøreveg/avkjørse som skal benyttes som adkomstveg til boligen må merkes med 

f_Veg 1 og angis i bestemmelsene med samme feltnavn. 
 
2. Adkomstveg til nabobebyggelsen som på plankartet nå er angitt som f_Veg endres 

til f_Veg 2 og i bestemmelsene angis denne som felles adkomstveg for de som har 
rett til å bruke vegen. 

 
3.  Formål fellesparkering merket f_P skal flyttes til avmerket biloppstilingsplasser. 
 
Bestemmelsene: 
 
4. Alle grøntarealene merket f_G skal være felles for alle boenhetene innenfor 

planområdet. 
 
5. Minimums uteoppholdsareal per boenhet skal være 25 m². 
 
6. Det settes som rekkefølgekrav at avkjørsel til parkeringsanlegg på bakkeplan og 

felles garasje skal være ferdig etablert før boligene tas i bruk. 
 
6. Bestemmelsens § 1.0 BEBYGGELSE OG ANLEGG punkt 1.1: 
  Fargevalget for tre mannsboligen skal være av en slik art at det ikke er til sjenanse 

for den øvrige bebyggelse. Det fargevalg som den øvrige bebyggelse har skal 
danne grunnlag for fargevalget for tremannsboligen.  
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Erstattes med påfølgende ordlyd: 
1.1  Det skal legges stor vekt på å gi bebyggelse og anlegg en funksjonell og 
estetisk god utforming forankret i dagens formspråk, teknologi og materialbruk. 
Bebyggelsen skal i utforming, detaljering, materialbruk og farge gis et 
arkitektonisk uttrykk som bidrar til at bygningene blir et positivt element i 
landskapet (fjernvirkning) og for nære omgivelser (nærvirkning). 
  

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
  

 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet av planteknisk utvalg den 15.01.2013, sak 007/13. 
Planteknisk utvalg vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til 
offentlig ettersyn.   
 
 

Andre opplysninger / fakta i saken: 
 
Planforslaget 
Forslag til reguleringsendring for bolig – gnr. 46 bnr. 768 – Høgevollsveien 32 – Havsø er 
mottatt fra Rambøll. Bakgrunn for saken og beskrivelse av tiltaket fremgår av forslaget med 
tilhørende planbeskrivelse og saksframlegg til behandling før høring og offentlig ettersyn (se 
vedlegg)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hensikt med 
reguleringsendringen 
Hensikten med reguleringen/ omreguleringen er å tilrettelegge for følgende:  
Etablering av tremannsbolig med tilhørende anlegg på gnr 46 bnr. 768. 
 
Forhold til overordnete planer: 
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Kommuneplanen for perioden 2011-2022, vedtatt 06.06.2011 og 26.09.2012 viser området 
avsatt til arealformålet boligbebyggelse. 
 
Endringer i forhold til overordnet plan:  
Kommuneplanens bestemmelser: 
 
§ 1.6 Universell utforming, jfr. Pbl § 11‐9 nr. 5 
-Tilgjengelighet. 
 

§ 1.11 Uteoppholdsareal til bolig jfr. Pbl § 11‐9 nr. 5 og §28‐1 
Beliggenhet, tilgjengelighet, størrelse m.m. 
 

§ 2. Bestemmelser til kommuneplanens arealformål, jfr. pbl §§ 11‐7 nr. 1‐6, 11‐9 og 
11‐10 
Tilpasning til strøkkarakter, grad av utnytting 
 
Forhold til gjeldende reguleringsplan 
Gjeldende reguleringsplan for Havsø vedtatt i 1967 viser området regulert til våningshus. 
 
 
Endringer etter førstegangsbehandling 
Følgende endringer i henhold til vedtak ved førstegangsbehandling ble foretatt før 
planforslaget ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn::  
 
1. Det må foretas en trafikkmessig vurdering med utgangspunkt i Høgevollsveien og 
Eigersundsveien for å gi en rettmessig vurdering vedrørende støy og trafikksikkerhet. 
Forslagsstillers kommentar. 
Det er foretatt en ny beregning vedrørende støy for Eigersundsveien og Høgevollsveien 
Beregnet ÅDT her ligger rundt 200 og ligger under ÅDT 500 for utredningsplikt, 
henvises til side 19-20 i planbeskrivelsen 
 
2. Det skal settes i bestemmelsene og planbeskrivelsen BYA etter forskrift om 
utnyttelsesgraden der det spesifiseres hva som er bolig, parkering med mer. 
Forslagsstillers kommentar. 
Revidert inn i bestemmelsen og planbeskrivelse side 10 
 
3. Det skal i planbeskrivelsen og bestemmelsene angis uteoppholdsarealer for hver 
enkel leilighet, hva som er privat og hva som er felles fordelt på enhetene. 
Forslagsstillers kommentar. 
Oppholdsarealene er redegjort for i reguleringsbestemmelsene og planbeskrivelsen 
på side 10 
 
4. Det må komme klart frem på plankartet og i bestemmelsene hvilke arealer som er 
felles og hvilke som er privat, dette inkluderer uteoppholdsarealer og samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur. I bestemmelsene skal det angis hvem felles og privatarealer tilhører. 
Forslagsstillers kommentar. 
Bestemmelser revider og plankart 
Det er redegjort for felles arealer og private arealer i bestemmelsene under 
Samferdselsanlegg og i planbeskrivelsen også med tanke på samferdselsanlegg 
 
5. Det må settes rekkefølgekrav for opparbeidelse for det som gjelder samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur samt grøntanlegg. 
Forslagsstillers kommentar. 
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Det er utarbeidet rekkefølgebestemmelser for teknisk infrastruktur, samferdselsanlegg og 
grøntanlegg. 
 
6. Det skal legges inn symbol for avkjørsler for alle avkjørsler som berøres av planområdet. 
Forslagsstillers kommentar. 
Revidert plankart 
 
7. Sol- og skyggeforhold fra naboer må dokumenteres. 
Forslagsstillers kommentar. 
Revidert planbeskrivelse side 43-46 
 
8. Skjema for ROS må fylles ut og kommenteres der dette er nødvendig. 
Forslagsstillers kommentar. 
Revidert planbeskrivelse side 37-42. 
 
 
 
 
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 03.05.2013 til 14.06.2013. I samme 
periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 
tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 4 uttalelser. Disse følger saken som 
utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 
 
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/E/O/D 

Offentlige merknader 

1. 
Rogaland fylkeskommune 
v/regionalplanseksjone- brev datert 
06.06.2013 

Merknad  

2. 
Barn og unges representant for 
plansaker- brev datert 19.07.2013 

Ingen merknad  

Private merknader 

3. Brit Marie Bauge- brev datert 16.06.2013 Merknad  

4. Everlyn Skogen-brev mottatt 17. juni Merknad  

4 INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1. Rogaland fylkeskommune 
v/regionalplanseksjone 

- Er positiv til fortetning i 
sentrumsnære områder med 
integrering av alternative boligtyper 
tilpasset eller komplimenterer 
eksisterende bygningstypologi og 
struktur. Med utgangspunkt i dette 
synes planforslaget å være en grei 
basis for fortetning, og at tomten vil 
kunne tåle 3 boenheter. Moderne 
formspråk vil kunne bidra til en fin 
variasjon. Dessverre har prosjektet 
ikke klart å finne god balanse mellom 
utnyttelse og kvalitet. 
 
- Bygningens volum bryter med 
områdets eksisterende 
bebyggelsesstruktur. Er skeptisk til 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 

Kommunens kommentar: 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- En er enig i at bygningsvolumet bryter 
med eksisterende bebyggelsesstruktur og 
at utnyttelsen nok er for høy til at en kan 
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totale utnyttelsen av tomten, 
størrelsen på enhetene og utnyttelse 
går på bekostning av bokvalitet. 
Tomtens helning gir vanskelig 
utgangspunkt for tilrettelegging av 
uteareal. Bebyggelsen utfordrer 
tomtens rammer ved 3 forholdsvis 
store leiligheter og smale arealer på 
flere sider.  
 
-Utearealene på terreng fremstår 
som rest- eller adkomstareal og 
egner seg ikke til opphold. Felles 
uteoppholdsareal bør ha mulighet for 
myke og grønne kvaliteter. Kvalitet 
på utearealene er begrenset drøftet 
med tanke på fleksibel bruk og 
tilrettelegging. Skjæring, 
høydeforskjell, smale arealer mellom 
bygningen og tomtegrensen gir dårlig 
uteareal mot naboeiendommen mot 
vest.  
 
- Avvik mellom planbeskrivelsens 
omtale av areal som felles uteplass 
for barn og bestemmelsens føring for 
dette som privat uteareal for kun en 
av leilighetene. Store balkonger skal 
ikke være erstatning for areal på 
terreng. Disse er i tillegg mot øst og 
skyggelagt om ettermiddagen. Bør 
være orientert slik at de får sol 
ettermiddag og kveld. 
 
- Lite optimal plassering av avkjørsel. 
Sikre i rekkefølgekrav at avkjørsel 
etableres i henhold til plan før 
innflytting. 
 
- Bestemmelsene må være presise 
og entydige. Lite gjennomtenkt 
bestemmelse om fargevalg. ”Det 
fargevalg som den øvrige 
bebyggelsen har skal danne 
grunnlag for fargevalget for 
tremannsboligen” Er stor variasjon 
av fargevalg på eksisterende 
bebyggelse så det anbefales heller 
at form og kvalitet på material blir 
sikret i plan.  
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oppnå bedre bokvalitet enn det som er 
vist. Dette skyldes delvis en utfordrende 
tomt og størrelsen, antall boenheter en 
ønsker å få plassert inn. På denne tomten 
må det bli et kompromiss dersom en 
ønsker utbygging med 3 leiligheter i den 
størrelsen det er foreslått. 
 
 
 
- Plasseringen og størrelsen av 
boligbebyggelsen samt terrengforhold gjør 
det vanskelig å imøtekomme ønsket om 
uteoppholdsareal av slik kvalitet som 
størrelse, solforhold, brukbarhet og 
fleksibilitet. 
 
 
 
 
 
 
 
- Dette avviket må rettes opp før 
planforslaget kunngjøres. En foreslår 
derfor at det på plankart og i 
bestemmelsene kommer klart frem at 
grøntområder merket G_1 og G_2 skal 
være felles for alle tre boenhetene på 
eiendommen. 
Videre er det i dette tilfellet akseptert at 
balkong kan erstatte areal på terreng da 
eiendommen ligger i et bymessig strøk 
med knapp tilgang til grøntareal. 
 
- Etablering av avkjørsel foreslås sikret i 
rekkefølgekrav til bestemmelsene 
 
 
 
- Forhold vedrørende estetikk, utforming, 
material- og fargebruk foreslås endret i 
bestemmelsens § 1 punkt 1.1. 
   

2. Barn og unges 
representant for plansaker 

- Behov for lekeareal er ivaretatt i 
nærområdet. 
Krysset Høgevollsveien/ 
Eigersundveien bør få bedre 
utforming ved å gjøres mer 
oversiktlig og lettere å bevege seg 
for myke trafikanter. 

E Kommunens kommentar: 
Planforslaget viser innsnevring av omtalte 
kryss som er mer i samsvar med vegnorm 
for kryss og gateutforming. 

Private uttaler 

1. Brit Marie  Bauge - En enebolig eller maksimalt 
tomannsbolig vil kunne ivareta hele 
boligområdets karakter. 
 
- Fortetting: 
Revidert utkast virker fremmedartet i 
forhold til bebyggelsen og glir ikke 
inn i strøkets karakter i volum eller 

O 
 
 
 
N 
 
 
 

Kommunens kommentar: 
Tas til orientering. 
 
 
- Reguleringsendringer medfører ofte 
endringer i eksisterende miljø der 
avveining av konsekvenser avgjør om 
endringene er positive eller negative for 
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utforming. Vil fra stuevinduene mot 
sør-vest  se rett inn i en 25 meter 
lang vegg. Blir en massiv endring fra 
opprinnelig bomiljømed tilhørende 
grøntareal på hver tomt. 
 
- Trafikksikkerhet: 
Til tross for mange farlige situasjoner 
er de ikke kjent med alvorlige ulykker 
i Høgevollsveien. Men planlagt 
kanalisering av krysset vil lede myke 
trafikanter nærmere utkjørslene til 
Høgevollsveien 32 og 34.og forverre 
trafikksikkerheten for barn og viser til 
lekeplassen som ligger like ved. 
For å unngå parkering i kryss må det 
være mulig å kjøre over vegskuldre. 
 
- Grunnforhold: 
Viser til at det i planbeskrivelsen 
omtaler grunnen bestående av 
morenerygg og fjell, men at da 
tomtene på Høgevollsvegen 34 og 
36 ble utgravd kun bestod av grus og 
leirholdig jord. Krever derfor at privat 
stikkveg og deres eiendom blir sikret 
mot masseutglidning ved utgraving 
på naboeiendommen. Presiserer at 
restene av steingjerdet på deres 
eiendom blir beholdt og sikres av 
utbygger. 
 
- Utnyttelsesgrad av eiendommen: 
Virker som maks utbygging av 
tomten går på bekostning av utemiljø 
og grøntareal. Felles uteareal i front 
er vel i realiteten parkeringsområde? 
Grensen mot privat veg har vel ikke 
mer plass enn til en hekk. 
 
Konklusjon: 
- Endringen kan lett motvirke 
hensikten med å ivareta 
trafikksikkerhet og presse barn og 
myke trafikanter tettere mot bilene. 
Kan ikke se at tremannsboligen tar 
nok hensyn til eksisterende 
bebyggelse vedrørende fargevalg og 
utforming. Er massiv og vil være til 
sjenanse for øvrig bebyggelse. Er 
flere boligprosjekt på Havsø som har 
stått usolgt i lang tid. Hvorfor fortette 
og forringe bomiljø i etablerte 
boligområder dersom det ikke er 
behov for flere boliger? 

 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 

samfunnet. I dette tilfellet er det aksept for 
fortetting av eiendommen med de 
endringene det medfører vil komme byen 
til gode da en får flere sentrumsnære 
boliger.  
 
 
- En har valgt å stramme inn krysset for å 
hindre parkering her samt at krysset får en 
utforming som er mer i trå med 
vegnormalen for veg- og gateutforming 
utgitt av statens vegvesen.  
 
 
 
 
 
 

- Det er utbyggers ansvar å sikre 
naboeiendommer ved utbygging, noe som 
også vil gjelde her. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Det vises til kommunens kommentar til 
fylkeskommunens merknad vedrørende 
utnyttelsesgraden og uteoppholdsareal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

2. Evelyn Skogen - Er i mot reguleringsendringen. 
Planforslaget vil forringe og stenge 
adkomsten til deler av eiendommen 
Eigersundsveien 2. Mange 
eiendommer her har ikke mulighet til 
å parkere på egen grunn. Vil bli 
trafikkproblem ved krysset 
Høgevollsveien/Eigersundsveien 
som det er blitt ved Havsøveien/ 
Gamleveien. Høgevollsveien/ 
Eigersundsveien brukes som 
rundkjøring for større kjøretøy. 

N Kommunens kommentar: 
- Adkomsten til omtalte eiendom, gnr 46 
bnr 121, vil ikke bli stengt eller endret. En 
kan ikke se at økning med tre boenheter 
vil medføre vesentlig trafikkøkning som 
medfører vanskeligere kryssforhold. 
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Gang- og sykkelsti fr Høgevollen 
kommer ned i krysset. Nye boliger vil 
øke trafikk og gjøre krysset 
vanskligere. 

 
 

Saksbehandlers vurderinger: 
 
Uteoppholdsareal: 
Planforslaget kan ikke etterkomme kommuneplanens krav om tilrettelegging av 
uteoppholdsareal for ulike aldersgrupper til ulike årstider eller gi mulighet for lek og 
samhandling mellom barn, unge og voksne.  
Kvalitetskravene for fellesarealene som solrik beliggenhet, skjermet mot intern eller ekstern 
konflikt og tilfredsstillende atkomst er vanskelig å etterkomme pga størrelse og plassering av 
foreslått nybygg. Kommuneplanens krav om 150 m² per enhet er en utfordring for 
sentrumsnære tomter, der en samtidig ønsker tettere utnytting og flere boenheter. I slike 
tilfeller må en vurdere nærhet til andre grøntområder/lekeplasser med mer som kan være et 
supplement til uteoppholdsareal. Grøntområder på terreng oppgis i planbeskrivelsen å være 
241 m². Dette skal fordeles på 3 boenheter som da vil utgjøre om lag 80 m² per enhet. Men 
det er vanskelig å si hvor mye av dette grøntarealet er brukbart som uteoppholdsareal. Noe 
vil gå til forstøtningsmur, beplanting, skråning etc. Et minimumskrav til uteoppholdsareal bør 
derfor være 25 m² per enhet iberegnet terrasser/balkong. 

 
Som planforslaget legger opp til er det 
tenkt uteoppholdsareal vest (f_G1) og 
nord (f_G2) for planlagt bebyggelse. 
Felles grøntområde burde vært 
lokalisert mer mot sør og sørvest og 
lettere tilgjengelig for alle boenhetene 
innenfor planområdet. Dette ville gitt 
bedre uteoppholdsareal som var mer 
solrik og skjermet mot omkringliggende 
bebyggelse. Nåværende plassering av 
grøntområdene er i realiteten restareal 
(4 metersgrensen til naboeiendommen). 
En stiller seg derfor spørsmål om dette 
gir god nok  kvalitet til uteoppholdsareal. 
 
 
 
 
 

 
Estetikk 
Vedrørende selve nybygget kan en ikke se at det er i trå med kommuneplanens krav jf.  
§ 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. 
Her er utnyttelsen adskillig høyere enn for eksisterende nabobebyggelse. Havsø består i 
hovedsak av bebyggelse og områder som er innbyrdes homogen avhengig av når de ble 
etablert. 

 
Universell utforming 



 

 10 

Tomtens beliggenhet, terrengforhold og foreslått disponering av eiendommen vanskeliggjør 
ivaretakelsen av universell utforming med hensyn til tilgjengelighet og brukbarhet av 
uteoppholdsareal. 
 
Konklusjon 
Kommunen står overfor utfordringer i dette området da det foreligger mange ønsker om 
fortetting. Det er satt i gang områderegulering for Havsø for å slå sammen flere eldre 
reguleringsplaner som er utgått på dato og ikke i trå med dagens situasjon. I denne 
sammenheng vil en se på muligheter for ytterligere fortetning av Havsø uten å forringe gode 
bokvalitet og bomiljø. Tilpasning av nye boliger til eksisterende bebyggelse og struktur og 
fysiske gitte forhold må stå i fokus. Estetikk er en viktig del av trivsel og opplevelse av et 
område for beboere og besøkende.  
 
Fortetting av etablerte boligområde og villastrøk blir gjerne kalt ”eplehagefortetting” og kan 
tilrås der tomtene i utgangspunktet er store og konsekvensene for omkringliggende 
bebyggelse eller nabo blir minimale. En bør unngå at naboer mister utsikt og sol på sine 
eiendommer da dette vil være forringelse av bokvaliteter og miljø eller nybygg som vil være 
til sjenanse i form av volum, plassering og utforming generelt.  
 
Kommunen bør i tillegg unngå ”frimerkeregulering” av sentrumsnære områder og regulere 
større områder som kan avdekke eventuelle konflikter eller konsekvenser sett i en større 
sammenheng som ikke blir fanget opp i mindre detaljregulering.  
 
Tema som trafikk, grøntareal, barn- og unge, skole- barnehagekapasitet og diverse andre 
fasiliteter vil bli fanget gi en mer forutsigbar og oversiktlig plan. I henhopld til plan- og 
bygningsloven § 3-1 Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven skal kommunen legge til 
rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i 
alle deler av landet.  
 
Gjennomgang av planforslaget og de innkomne merknadene i forbindelse med høring og 
offentlig ettersyn viser at planforslaget ikke er helt uten konflikter.  
 
Det er ikke lagt til rette for tilstrekkelig gode nok uteoppholdsareal i trå med krav nedfelt i 
kommuneplanens bestemmelser eller øvrige anbefalinger. 
  
Foreslått uteoppholdsareal spesielt nord for planlagt bebyggelse er av slik kvalitet at en er i 
tvil om at arealet kan aksepteres til dette formålet. Dette partiet vil ligge i skygge 
ettermiddags- og kveldstid da folk helst er hjemme.  
 
Vedrørende hensynet til omkringliggende nabobebyggelse og struktur har en i dette tilfellet 
valgt å akseptere planforslaget da det legges til rette for utbygging sentrumsnære boliger 
som er anbefalt av statlig og regionale planmyndigheter. 
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen under meget sterk tvil at 
planforslaget for detaljregulering av bolig – gnr. 46 bnr. 768 – Høgevollsveien 32 – Havsø 
kan vedtas under visse forutsetninger som er gjengitt i vedtaket.  
 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente 
 
 
 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 



 

 11 

    
Sum    
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

    
Sum    
 

~ o ~ 
 
  
 
 

Alternative løsninger: 
Forslag til reguleringsendring for bolig – gnr. 46 bnr. 768 – Høgevollsveien 32 – Havsø med 
kart og bestemmelser datert 01.01.2012 avvises med følgende begrunnelse: 
 
1 xxx 
2 xxx 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12. 
 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
258606 Reguleringsendring gnr. 46 bnr. 768 - tremannsbolig - Høgevollsveien 32 
279458 01 Plankart.pdf 
279459 03 Planbeskrivelse.pdf 
279460 02 Reguleringsbestemmelser.pdf 
289526 Uttalelse til reguleringsendring for bolig gnr. 46 bnr. 768 - Høgevollsveien 32, Havsø 
289681 Uttalelse reguleringsendring for bolig gnr. 46 bnr. 768 - Høgevollsveien 32, Havsø 
294282 Uttalelse reguleringsendring for bolig gnr. 46 bnr. 768 - Høgevollsveien 32, Havsø 
 
 

 
 

 
 

 
 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 I 13.01.2010 Byggfirma Jostein Ege 
Søknad om reguleringsendring gnr. 46 bnr. 768 i 
fbm. utbygging av tomt til 4 leiligheter 

2 U 27.01.2010 Byggfirma Jostein Ege 
Søknad om reguleringsendring gnr. 46 bnr. 768 i 
fbm. utbygging av tomt til 4 leiligheter 

3 I 02.02.2010 Hellvik Hus AS 
Vedr. reguleringsendring gnr. 46 bnr. 768 - 
utbygging av 4 leiligheter 

4 U 09.02.2010 

SKOGEN EVELYN;  
ABRAHAMSEN BJØRG 
ELEN;  
SANDVE ARNE;  
KOLDAL GEIR;  
STEINSLAND ROAR;  
BAUGE BRIT MARIE;  

Forespørsel om reguleringsendring gnr. 46 bnr. 
768 - utbygging av 4 leiligheter 
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BAUGE BRIT MARIE;  
DALANE ENERGI IKS;  
EIGERSUND 
KOMMUNE;  
STEINSLAND THOR 
ARNE;  
Felles Brukerråd;  
BR-representanten;  
Helge Waage;  
Rogaland 
fylkeskommune;  
Fylkesmannen i 
Rogaland;  
Statens vegvesen 

6 I 23.02.2010 Statens vegvesen 
Forespørsel om reguleringsendring - utbygging 
av 4 leiligheter gnr. 46 bnr. 768, Havsø 

8 I 23.02.2010 
Rogaland 
fylkeskommune 

Reguleringsendring gnr. 46 bnr. 768 -  utbygging 
av 4 leiligheter, Havsø 

7 I 01.03.2010 

STEINSLAND ROAR;  
STEINSLAND THOR 
ARNE;  
Brit Marie Bauge 

Forespørsel om reguleringsendring gnr. 46 bnr. 
768 - Utbygging av 4 leiligheter 

10 U 07.06.2010 

STEINSLAND THOR 
ARNE;  
STEINSLAND ROAR;  
SKOGEN EVELYN;  
SANDVE ARNE;  
KOLDAL GEIR;  
DALANE ENERGI IKS;  
BAUGE BRIT MARIE;  
ABRAHAMSEN BJØRG 
ELEN 

Varsel/Informasjon om befaring 

11 U 05.07.2010 

SKOGEN EVELYN;  
ABRAHAMSEN BJØRG 
ELEN;  
SANDVE ARNE;  
KOLDAL GEIR;  
STEINSLAND ROAR;  
BAUGE BRIT MARIE;  
DALANE ENERGI IKS;  
EIGERSUND 
KOMMUNE;  
STEINSLAND THOR 
ARNE;  
EIGERSUND 
KOMMUNE;  
Byggfirma Jostein Ege;  
Rogaland 
fylkeskommune 

Forespørsel om reguleringsendring gnr. 46 bnr. 
768 - vedtak 

12 I 23.09.2010 
Eiendom og 
Industriutvikling 

Oppmelding av reguleringsarbeider på gnr. 46 
bnr. 768 - Høgevollsveien 32 

13 U 18.10.2010 
Eiendom og 
Industriutvikling 

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
oppmelding av reguleringsarbeider på gnr.46 
bnr.768, Høgevollsveien 32 

14 I 15.11.2010 Rogaland Uttalelse til varsel om reguleringsendring gnr.46 
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fylkeskommune bnr.768, Høgevollsveien 32 

15 I 18.11.2010 
Barnas representant i 
plansaker 

Uttalelse - reguleringsendring gnr. 46 bnr. 768 - 
utbygging av 4 leiligheter - Høgevollsveien 34 

16 I 29.03.2011 
Eiendom og 
Industriutvikling 

Forslag til reguleringsendring gnr. 46 bnr. 768 - 
utbygging av 4 leiligheter - Høgevollsveien 32 

17 U 30.03.2011 
Eiendom og 
Industriutvikling 

Reguleringsendring gnr. 46 bnr. 768 - utbygging 
av 4 leiligheter - Høgevollsveien 34 

18 I 23.01.2012 Rambøll 
Revidert planforslag for Høgevollsveien 32, gnr. 
46 bnr. 768 

19 U 02.03.2012 Rambøll 
Mangler ved innsendelse av planforslag for for 
gnr 46 bnr 768 - utbygging av 4 leiligheter- 
Høgevollsveien 32 

20 I 04.06.2012 Rambøll as 
Revidert planbeskrivelse av reguleringsendring 
gnr. 46 bnr. 768 - utbygging av 4 leiligheter - 
Høgevollsveien 32 

22 U 07.01.2013 

STEINSLAND THOR 
ARNE;  
STEINSLAND ROAR;  
SKOGEN EVELYN;  
SANDVE ARNE;  
KOLDAL GEIR;  
EIGERSUND 
KOMMUNE;  
DALANE ENERGI IKS;  
BAUGE BRIT MARIE;  
ABRAHAMSEN BJØRG 
ELEN 

Varsel/Informasjon om befaring 

23 U 29.01.2013 Rambøll 
Reguleringsendring for boliger-gnr. 46 bnr. 768 - 
Høgevollsveien 32 -Havsø 

24 I 22.02.2013 Rambøll as Høgevollsveien 32 - innsending av kart mm. 
25 I 22.02.2013 Rambøll Høgevollsveien revidert plan 

26 U 22.04.2013 Rambøll 
Oversendelse ifm. Høgevollsveien 32 - jfr. vedtak 
i PTU 

27 I 22.04.2013 Rambøll as 
Oversendelse av planmateriale - 
reguleringsendring gnr. 46 bnr. 768 - Høgevollsv 
32 

29 U 30.04.2013 

Jarle Valle;  
Roger Tengsareid;  
Helge Waage;  
Annbjørg Elve 
Skofteland;  
Jone Chr. Omdal;  
Barnas representant i 
plansaker;  
Rogaland 
fylkeskommune;  
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Offentlig ettersyn-reguleringsendring for bolig 
gnr. 46 bnr. 768 - Høgevollsveien 32, Havsø 

28 U 30.04.2013 

ABRAHAMSEN BJØRG 
ELEN;  
BAUGE BRIT MARIE;  
DALANE ENERGI IKS;  
KOLDAL GEIR;  
SANDVE ARNE;  
SKOGEN EVELYN;  

Offentlig ettersyn-reguleringsendring for bolig 
gnr. 46 bnr. 768 - Høgevollsveien 32, Havsø 
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STEINSLAND ROAR;  
STEINSLAND THOR 
ARNE 

30 I 06.06.2013 
Rogaland 
fylkeskommune 

Uttalelse reguleringsendring for bolig gnr. 46 bnr. 
768 - Høgevollsveien 32, Havsø 

31 I 16.06.2013 Brit Marie Bauge 
Uttalelse til reguleringsendring for bolig gnr. 46 
bnr. 768 - Høgevollsveien 32, Havsø 

32 I 17.06.2013 Evelyn Skogen 
Uttalelse reguleringsendring for bolig gnr. 46 bnr. 
768 - Høgevollsveien 32, Havsø 

33 I 19.07.2013 
Barnas representant i 
plansaker 

Uttalelse reguleringsendring for bolig gnr. 46 bnr. 
768 - Høgevollsveien 32, Havsø 

34 U 31.07.2013 Wibecke Natås 
Reguleringsendring for bolig gnr. 46 bnr. 768 - 
Høgevollsveien 32, Havsø 

36 I 02.10.2013 Rambøll as 
Reguleringsendring for bolig gnr. 46 bnr. 768 - 
Høgevollsveien 32, Havsø 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
Parter i saken: 
                 
N ABRAHAMSEN 

BJØRG ELEN 
HØGEVOLLSVEIEN 
30 

4370 EGERSUND  

N BAUGE BRIT MARIE HØGEVOLLSVEIEN 
36 

4370 EGERSUND  

N DALANE ENERGI IKS Postboks 400 4379 EGERSUND  
N EIGERSUND 

KOMMUNE 
Postboks 580 4379 EGERSUND  

N KOLDAL GEIR HØGEVOLLSVEIEN 
32 B 

4370 EGERSUND  

N SANDVE ARNE HØGEVOLLSVEIEN 
30 B 

4370 EGERSUND  

N SKOGEN EVELYN EIGERSUNDSVEIEN 2 4370 EGERSUND  
N STEINSLAND ROAR HØGEVOLLSVEIEN 

34 
4370 EGERSUND  

N STEINSLAND THOR 
ARNE 

TENGESDAL NORD 
24 

4387 BJERKREIM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


