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Mindre reguleringsendring - regulering del av gnr. 30 bnr. 1 
- mellom Liavatnet og Kydlandsvatnet - justering av 
hyttetomter 
   
 

Sammendrag: 
Det er søkt om en mindre reguleringsendring som medfører at noen hyttepunkt er blitt justert 
og flyttet av hensyn til god landskapstilpassning og for å minimalisere landskapsinngrep. 
Dette ble oppdaget da en digitaliserte planen og der en hadde et bedre kartgrunnlag med 1 
m cote, tidligere var det planlagt på analoge kart med 5 m cote.  
 
Saksgang: 
Rådmannen avgjør dette etter delegert fullmakt. 
  

 

Rådmannens forslag til vedtak 08.04.2014: 
Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for fritidsboliger 
del av gnr. 30 bnr. 1 - mellom Liavatnet og Kydlandsvatnet som medfører at en justerer 
plassering av fritidsboligene 6-9 og 14,15 og 23.  
 
 
 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
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Mindre reguleringsendring - regulering del av gnr. 30 bnr. 1 - mellom Liavatnet og 
Kydlandsvatnet - justering av hyttetomter 
 

Det er søkt om en mindre reguleringsendring som medfører at noen hyttepunkt er blitt justert 
av hensyn til god landskapstilpassning. Dette ble oppdaget da en digitaliserte planen og der 
en hadde et bedre kartgrunnlag. Denne planen er vedtatt av kommunestyret i 2005, men er 
ikke blitt kunngjort da en ikke har mottak revidert plankart. 
 
En vil i denne saken komme inn på følgende forhold: 

1. vurdering om det er mindre vesentlig reguleringsendring 
2. kort presentasjon av hva saken gjelder 
3. gjennomgang av uttaler 
4. rådmannens vurdering og konklusjon 

 
1. Vurdering om det er vesentlig reguleringsendring 

En vurderer dette til å være en mindre reguleringsendring etter §12-14 i PBL. Det reises ofte 
spørsmål om hva som kan anses for "mindre reguleringsendring" av reguleringsplan. I noen 
grad må det være opp til et skjønn i det enkelte tilfelle hvor grensen går. Det er heller ikke gitt 
uttømmende retningslinjer jfr. tidligere lov. Selv om mindre endring av reguleringsplan 
behandles noe enklere enn reguleringsendring etter §12-14 jfr § 28-1 i gammel PBL gjelder 
bestemmelsene om samråd og medvirkning også for slike endringer, dvs. at bl.a. berørte 
sektormyndigheter må gis anledning til å uttale seg. Det er ikke klageadgang på avslag på en 
mindre vesentlig reguleringsendring. 

Grensegangen mellom full regulering og en mindre endring av reguleringsplan er et 
skjønnsspørsmål som må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Viktige forutsetninger for å 
gjennomføre planen skal ikke forandres nevneverdig dersom endringen skal kunne 
behandles som "mindre endring", noe en mener denne justeringen ikke medfører. 

Dersom det er 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 kun tale om mindre justering av plassering av fritidsboliger for å få en bedre 
landskapstilpassning og justering av formålsgrenser. Videre medfører ikke endringen at en 
utelater formål. Dette vil så langt en vurderer det således komme inn under begrepet mindre 
reguleringsendring og saken blir derfor fremmet etter §12-14. 
 

2. Kort presentasjon av hva saken gjelder 

Beskrivelse av endringen: 

Det er søkt om en mindre reguleringsendring som medfører at en justerer plassering av 
fritidsboligene 6-9 og 14,15 og 23. 

 

Konsekvenser av endringen: 

Endringen vurderes ikke å ha noen vesentlige konsekvenser annet enn at bebyggelsen får 
en bedre landskapstilpassning og en vil dermed også få mindre inngrep i naturen. 
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Kartet viser endringene slik de fremkommer i plan som blir kunngjort: 

 
 

3. Gjennomgang av uttaler 

Endringen er ikke sendt ut da den ikke vurderes å berøre andre eiendommer enn 30/1 og det 
vurderes heller ikke å ha konsekvenser for regionale myndigheter.  Endringen berører kun 
berørte tomter samt utbygger og det er også denne som har bedt om justeringen i 
forbindelse med detaljplanlegging. Planen voil uansett bli kunngjort og det vil da være 
klageadgang. 
 
Barn, unge 

Endringen medfører ikke endringer som vurderes å ha betydning. 

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 vedta en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for fritidsboliger 
del av gnr. 30 bnr. 1 - mellom Liavatnet og Kydlandsvatnet som medfører at en justerer 
plassering av fritidsboligene 6-9 og 14,15 og 23. 
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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: 
 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
 
 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 I 19.03.2009 Dalane Energi IKS Orientering om rehabilitering av dam Liavatnet 
2 I 19.12.2013 Svein Egil Skaar Vedtatt reguleringsplan Kydland hyttefelt 

3 U 24.03.2014 

HÅLAND ODDVAR;  
HELLEREN MAGNE 
TORLEIV;  
HELLEREN BJARNE 

Kunngjøring -regulering del av gnr. 30 bnr. 1 - 
mellom Liavatnet og Kydlandsvatnet 

4 U 24.03.2014 

STATENS VEGVESEN 
REGION VEST;  
ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE;  
Roger Tengsareid;  
Barnas representant i 
plansaker;  
Felles brukerutvalg;  
Rogaland 
fylkeskommune;  
Rogaland 
fylkeskommune;  
Dalane energi IKS;  
Fylkesmannen i 
Rogaland;  
Dalane Miljøverk 

Kunngjøring -regulering del av gnr. 30 bnr. 1 - 
mellom Liavatnet og Kydlandsvatnet 

 

 
 
Parter i saken: 
                 
N HELLEREN BJARNE HELLERENVEIEN 151 4372 EGERSUND  
N HELLEREN MAGNE HELLERENVEIEN 152 4372 EGERSUND  
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TORLEIV 
 HÅLAND ODDVAR VIND-

BIRKELANDSVEIEN 1 
4372 EGERSUND  

N ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE 

Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER  

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST 

Askedalen 4 6863 LEIKANGER  

 
 
 


