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120/15 Planteknisk utvalg 09.06.2015 

 
 

Forslag til reguleringsendring for boliger gnr. 13 bnr. 157 og 890, Årstaddalen 
- 1 gangsbehanldling 
 

Sammendrag: 
En har mottatt forslag om reguleringsendring hvor en ønsker å etablere to 2-mannsboliger og en 
lavblokk med inntil 12 boenheter. Det er ofte krevende å fortette i allerede utbygde boligområder og 
i dette tilfellet vurderer rådmannen at den foreslåtte bebyggelsen i Gamle Sokndalsvei 11 ikke 
ivaretar hensynet til eksisterende bomiljø eller naboer på en tilfredsstillende måte når det gjelder 
forringelse av utsikt, foreslått volum og størrelse på ny bebyggelse m.m. Rådmannen vurderer det 
som dårlig tilpasset omgivelsene og tomten det er tenkt plassert på. Rådmannen viser til at det er 
kommet sterke protester fra naboene om at dette er for stort og for volumiøst og medfører alt for 
store ulemper for de som allerede bor i området når det gjelder bl.a forringelse av utsikt og bomiljø. 
Videre vil rådmannen akseptere forslag til to-mannsboliger i Teigen 19 og vurderer at disse i større 
grad ivaretar strøkets karakter som består av eneboliger og tomannsboliger. Noe endring i sol og 
utsikt må en kunne påregne, men ikke i så stor grad som i dette tilfelle. Rådmannen anbefaler at 
planen deles i to – der de 2 to-mannsboligen legges ut til offentlig ettersyn, mens 
lavblokkbebyggelsen sendes tilbake til tiltakshaver for videre bearbeiding for å finne en boligtype 
som ivaretar strøkets karakter og naboene på en bedre måte når det gjelder bomiljø, utsikt m.m..  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til reguleringsendring for boliger gnr. 13 bnr. 157 og 890, Årstaddalen - 1 gangsbehanldling 
datert legges ut til offentlig ettersyn når følgende endringer er gjort av tiltakshaver i: 

Generelt for planen: 

1. Planen deles i to der den delen av planen som omhandler 2 tomannsboliger med 
tilhørende funksjoner legges ut til offentlig ettersyn, mens den delen som omfatter 
blokkbebyggelse i A og B sendes tilbake til tiltakshaver for videre bearbeiding med sikte på 
konsentrert småhusbebyggelse med mellom 6-8 boenheter. 



Kart 

2. Det settes av et areal på 50 m2 for privat sandlekeplass i område A og B. 

Bestemmelser 

3.  «Før det kan gis brukstillatelse for ny bebyggelse, skal kraftforsyningen forsterkes med ny 
trafo og skal godkjennes av Dalane Energi.» 

4. Krav til byggesøknad:  

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge: 
· Situasjonsplan i M=1:200. Situasjonsplanen skal vise bygninger, eksisterende og fremtidig 

terreng, murer, trapper, skjæring, fylling, materialbruk, biloppstilling, sykkeloppstilling, 
beplantning, avfall m.m. 

· Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente miljøulemper skal 
redegjøres for. 

· Fasader, snitt og planer i M=1:100. 
· Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA). 
· Dokumentasjon av radonmengde. 
· Rammesøknaden skal redegjøre for sykkelparkering, energiforbruk og materialbruk. 
1.  «Innendørs lydnivå og lydnivå innenfor arealer som skal godkjennes som 

uteoppholdsarealer skal tilfredsstille gjeldende retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanleggingen (T-1442/2012) og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK10).» 

2. Tekniske anlegg: 

a.) Tekniske installasjoner for energiforsyning og vann- og avløpshåndtering kan 
etableres innenfor planområdet. 

b.) Alle kabler som føres inn i området skal føres frem som jordkabler. 

c.) Offentlige lysmaster, skilt, gjerder, forstøtningsmurer, ledninger og lignende kan 
plasseres på privat grunn. Større fysiske tiltak og enkeltelementer skal byggemeldes. 
Tekniske anlegg og mindre tekniske bygg inkl. varmesentral kan plasseres i alle 
formålsområder med unntak av bevaringsområder. 

7. «Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon i en høyde av 0,5 – 
2,5 meter over tilstøtende vegers nivå.» 

8. Rekkefølgekrav; «Før det gis brukstillatelse til nye boliger i området, skal vann og avløp 
være ferdig opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune.» 

9. Rekkefølgekrav; Samferdselsanlegg og infrastruktur skal være ferdigstilt før brukstillatelse 
for nye boliger gis. Tekniske planer for avkjørsel skal forelegges kommunens vegseksjon. 

Andre forhold  

10. Tiltakshaver må dokumentere endring av solforholdene for 13/330 i forhold til 
eksisterende og ny plan. 

11. Tiltakshaver må kapasitetsberegne eksisterende ledningsnett i nærområdet for vann og 
avløp før planen går til endelig behandling. 



Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 09.06.2015 
 
PTU - behandling: 

 
Det ble foretatt befaring i saken. 

----0---- 

Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer (Bjørn Carlsen og Kjell Vidar 
Nygård, H). 
Rådmannens øvrige innstilling vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer (Bjørn Carlsen og Kjell Vidar 
Nygård, H). 

 
 
 
PTU-120/15 vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for boliger gnr. 13 bnr. 157 og 890, Årstaddalen - 1 
gangsbehanldling datert legges ut til offentlig ettersyn når følgende endringer er gjort av 
tiltakshaver i: 

Generelt for planen: 

1. Planen deles i to der den delen av planen som omhandler 2 tomannsboliger med tilhørende 
funksjoner legges ut til offentlig ettersyn, mens den delen som omfatter blokkbebyggelse i A 
og B sendes tilbake til tiltakshaver for videre bearbeiding med sikte på konsentrert 
småhusbebyggelse med mellom 6-8 boenheter. 

Kart 

2. Det settes av et areal på 50 m2 for privat sandlekeplass i område A og B. 

Bestemmelser 

3.  «Før det kan gis brukstillatelse for ny bebyggelse, skal kraftforsyningen forsterkes med 
ny trafo og skal godkjennes av Dalane Energi.» 

4. Krav til byggesøknad:  

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge: 
· Situasjonsplan i M=1:200. Situasjonsplanen skal vise bygninger, eksisterende og fremtidig 

terreng, murer, trapper, skjæring, fylling, materialbruk, biloppstilling, sykkeloppstilling, 
beplantning, avfall m.m. 

· Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente miljøulemper skal redegjøres 
for. 
· Fasader, snitt og planer i M=1:100. 
· Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA). 



· Dokumentasjon av radonmengde. 
· Rammesøknaden skal redegjøre for sykkelparkering, energiforbruk og materialbruk. 

 
1.  «Innendørs lydnivå og lydnivå innenfor arealer som skal godkjennes som 

uteoppholdsarealer skal tilfredsstille gjeldende retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanleggingen (T-1442/2012) og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 
(TEK10).» 

2. Tekniske anlegg: 

a.) Tekniske installasjoner for energiforsyning og vann- og avløpshåndtering kan 
etableres innenfor planområdet. 

b.) Alle kabler som føres inn i området skal føres frem som jordkabler. 

c.) Offentlige lysmaster, skilt, gjerder, forstøtningsmurer, ledninger og lignende kan 
plasseres på privat grunn. Større fysiske tiltak og enkeltelementer skal byggemeldes. 
Tekniske anlegg og mindre tekniske bygg inkl. varmesentral kan plasseres i alle 
formålsområder med unntak av bevaringsområder. 

7. «Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon i en høyde av 
0,5 – 2,5 meter over tilstøtende vegers nivå.» 

8. Rekkefølgekrav; «Før det gis brukstillatelse til nye boliger i området, skal vann og avløp 
være ferdig opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune.» 

9. Rekkefølgekrav; Samferdselsanlegg og infrastruktur skal være ferdigstilt før 
brukstillatelse for nye boliger gis. Tekniske planer for avkjørsel skal forelegges 
kommunens vegseksjon. 

Andre forhold  

10. Tiltakshaver må dokumentere endring av solforholdene for 13/330 i forhold til 
eksisterende og ny plan. 

11. Tiltakshaver må kapasitetsberegne eksisterende ledningsnett i nærområdet for vann og 
avløp før planen går til endelig behandling. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

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

http://www.eigersund.kommune.no/
http://bit.ly/1IywnuF


 
 
 
 
Forslag til reguleringsendring for boliger gnr. 13 bnr. 157 og 890, Årstaddalen - 1 gangsbehandlling 
 
1. Innledning og bakgrunn 
En har mottatt nytt forslag til reguleringsendring i forbindelse med detaljreguleringsplan for gnr. 13 
bnr. 157 og 890, Årstaddalen hvor en ønsker å bygge boliger.  
 
Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på kartet: 

 

 
 

2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er vist som eksisterende boligområde i gjeldende kommuneplan for Eigersund vedtatt i 
2011.  
 
2.2 Reguleringsplan 
Planområdet omfattes av reguleringsplan for Årstaddalen Eger motell - Skåraåne (6-2) og er i denne 
reguleringsplanen vist som byggeområde for bolig med inntil 4 boliger- to på hver av eiendommene 
som inngår i planen. Eksisterende bebyggelse forutsettes fjernet på 13/890. Planområdet er 
avmerket på plankartet: 
 



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

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

Offentlige merknader 

1.  Statens Vegvesen · Merknad O 

2.  Rogaland fylkeskommune, 
regionalplanavdelingen 

· Ingen merknad O 

3.  Rogaland fylkeskommune, kultur · Merknad O 

4.  Eigersund Kommune 
Vann og avløp 

· Merknad J 

5.  Dalane Energi · Merknad J 

Private merknader 

1.  Bjørn Tommy Skavøy og Kristine 
Egeland. GBNR 13/330 

· Merknad D 

2.  Tone Marie Kvåle og Jan-Petter 
Fredriksen GBRN 13/329 

· Merknad O 

3.  Karsten Olsen m/flere 
GBNR 13/712 

· Merknad O 

4.  Ove Ommundsen 
GBRN 13/890 

· Merknad O 

5.  Ingrid Adamsen 
GBRN 13/892, 13/2431 og bnr 
722 

· Merknad J 

6.  Jørn og Heidi Stapnes-Jacobsen 
GBRN 13/830 

· Merknad J 



7.  Åse Venke Stokkeland 
GBNR 13/759 

· Merknad J 

8.  Kjetil Dag Hansen 
GBNR 13/385 

· Merknad N 

9.  Hallgeir Jørgensen 
GBRN 13/831 

· Merknad J 

INNSENDTE MERKNADER 

 

  Fra Innhold/tema J/N Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1.  Statens Vegvesen · Ingen merknad til varsel om 
planoppstart. 

O Tas til orientering. 

2.  Rogaland 
fylkeskommune, 
regionalplanavdelingen 

· En er positive til fortetting av 
sentralt beliggende områder, 
men  det er viktig å ha som 
utgangspunkt at utviklingen skal 
tilføre noen kvaliteter til 
nærområdet. Boligkvalitet, 
boligsammensetning, tilbud for 
barn og unge, trafikksikkerhet og 
estetikk vil alle være vesentlige 
tema i planprosessen. 

 
 
 

· Det må legges særlig vekt på å 
legge til rette for syklende og 
gående. 

 
 

· Støyfaglig utredning må 
gjennomføres, og om nødvendig 
må støykrav sikres i regulerings-
bestemmelsene. 

· Det må legges til rette for gode 
uteoppholdsareal for barn, unge 
og voksne. 

 
 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmannen sier seg enig i at 
det er fornuftig å øke antall 
boenheter i området da det har 
en sentral beliggenhet. 
Samtidig er fortettingsprosjekt i 
etablerte boligområder ofte 
svært krevende noe dette 
prosjektet også viser. 
Rådmannen vurderer ikke at 
planforslaget ivaretar disse 
hensynene når det gjelder 
boligkvalitet, tilbud for barn og 
unge, estetikk og hensyn til 
naboer. Dette gjelder i 
hovedsak den nye bebyggelsen 
i A og B. 
Dette er ikke gjort vurdering av 
dette i planforslaget, men det 
er innarbeidet i fremlegg til 
vedtak at dette innarbeides i 
bestemmelsene jfr. fremlegge 
til vedtak.  
Det er gjennomført og en har 
lagt inn fremlegg til vedtak som 
ivaretar dette jfr. fremlegg til 
vedetak. 
 
 
De deler av området som er 
avsatt til to-mannsbolig vil ha 
ute og oppholdsareal omtrent 
på lik linje med den andre 
boligbebyggelsen i området. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Det skal sikres nærlekeplass i 
området, og det må vises til 
hvordan lekeplass for større 
barn sikres. 

· Private og felles uterom skal ha 
gode sol- og støyforhold.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Planlagt bygningsmasse skal 
være tilpasset landskapet og den 
eksisterende bebyggelsen i og 
ved planområdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Området er østvendt med de 
utfordringene dette har for 
mulighet for kveldssol m.m. Det 
er godt med sol på formiddag 
og ettermiddag.  
Rådmannen viser til 
planbeskrivelsen der 
tiltakshaver har satt opp 
oversikt over ute og 
oppholdsareal og har der lagt til 
grunn at veggrunn er en del av 
ute og oppholdsareal. Dette er 
ikke korrekt og har ingenting 
med ute og oppholdsareal å 
gjøre. Videre er en smal stripe 
langs  blokkbebyggelsen i A og 
B tatt med, dette har mere 
funksjon som rabatt enn et 
funksjonelt ute og 
oppholdsareal.  
Dersom en korrigerer for veg vil 
blokkbebyggelsen ha om lag 70 
m2 ute og oppholdsareal.  
Dette er ikke gjort og en legger 
inn krav om sandlekeplass på 
50 m2 i tilknynting til 
blokkbebyggelsen i A og B. 
Detter er utarbeidet 
støyvurdering og det er 
innarbeidet i bestemmelsene. 
Når det gjelder sol og skygge er 
dette i liten grad redegjort for 
av tiltakshaver, men det er 
utarbeidet sol og skygge 
diagram. Det tyder på at 
fellesterassen i 
blokkbebyggelse A og B får 
relativt dårlige solforhold på 
deler av dagen på var og 
høstgjevndøgn, men får 
akseptable solforhold midt på 
sommeren. Årsaken er at 
terrassen ligger mellom de to 
blokkdelene og disse vil da 
skygge for terrassen. 
Rådmannen sier seg enig i dette 
og viser til at den planlagte to-
mannsboligene er relativt i 
samsvar med eksisterende 
boligbebyggelse som består av 
både eneboliger og 
tomannsboliger. Den har også 



 
 
 
 

en grunnflate som samsvarer 
med den omkringliggende 
boligbebyggelsen. Når det 
gjelder den planlagte 
blokkebebyggelsen i Gamle 
Sokndalsvei 11 vurderes denne 
å i vesentlig grad bryte med 
strøkets bygningsstruktur, 
byggeskikk og volum. For 
eksempel vil den nye 
blokkbebyggelsen i A og B ha en 
grunnflate på 7,5 gang større 
enn gjennomsnittet for  
eksisterende bebyggelse i 
området. Videre er det 4 
ganger så stort som 
eksisterende bebyggelse i 
Gamle Sokndalsvei 11. Den nye 
bebyggelsen i A og B vurderes 
derfor i liten grad å være 
tilpasset eksisterende 
bebyggelse når det gjelder 
høyde, volum og skala.  

3.  Rogaland 
fylkeskommune, kultur 

· Innenfor planområdet ligger et 
eldre våningshus sammenbygget 
med stall, oppført ca. 1830.  Det 
går ikke fram av varselet om 
eksisterende bebyggelse 
innenfor planområde tenkes 
bevart eller forutsettes revet. I 
følge kulturminneloven har 
kommunen meldeplikt til 
antikvariske myndigheter 
dersom bygg eldre enn 1850 skal 
endres eller rives. Dersom 
bygget forutsettes revet i det 
videre planarbeidet, må vi derfor 
foreta en befaring for å vurdere 
byggets verneverdi før vi kan 
komme med en endelig uttalelse 
i saken. 

O Rådmannen tar dette til 
orientering og visert til at det er 
tiltakshavers plikt å utarbeide 
en vurdering av verneverdi i 
planbeskrivelsen. Dette er ikke 
gjort. Videre vil ikke planen 
kunne behandles endelig før 
slik befaring av 
kulturmyndighetene er 
gjennomført.  

4.  Eigersund Kommune · I forbindelse med større tiltak 
som innbefatter påkobling til 
kommunale ledninger, krever 
Eigersund kommune at ansvarlig 
prosjekterende av teknisk anlegg 
kapasitetsberegner eksisterende 
ledningsnett i nærområdetr i 
forbindelse med utarbeidelse av 
tekniske tegninger for tiltaket. 

J Rådmannen viser til at 
tiltakshaver ikke har gjort noen 
form for vurdering av 
kapasiteten på ledningsnettet. 
En er av den formening av 
dette bør gjøres før en vedtar 
reguleringsplanen både av 
hensyn til utbygger og 
fremdriften, men også av 
hensyn til omgivelsene. Det vil 



være uheldig om en slik 
beregning viser at det ikke er 
kapasitet og dette medfører at 
en ikke kan bygge boligene ør 
nettet et utbygd med de 
kostnader dette vil medføre. En 
anbefaler derfor at tiltakshaver 
får gjennomført en vurdering av 
kapasitet før planen fremmes 
til ny behandling. 

5.  Dalane Energi · Kraftforsyningen må forsterkes 
med ny trafo.  

J Tas til etterretning og dette 
legges inn som rekkefølgekrav i 
bestemmelsene; «Før det kan 
gis brukstillatelse, skal 
kraftforsyningen forsterkes 
med ny trafo og skal 
godkjennes av Dalane Energi.» 

Private uttaler 

1.  Bjørn Tommy Skavøy 
og Kristine Egeland. 
GBNR 13/330 

· Mener at det blir for mange 
boliger i området C-F og viser til 
at gjeldende reguleringsplan kun 
viser mulighet for inntil 2 
boliger. 

 
 
 
 

· De mener at de vil miste mye av 
kveldssolen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En viser til at dette har vært 
forelagt PTU som åpner opp for 
inntil 4 boenheter å denne 
tomten. Dette forutsetter at en 
klarer å løses tilhørende 
funksjoner på en god måte. En 
viser til at dette er i tettbebygd 
område og en må derfor 
påregne muligheten for en viss 
fortetting.  
Dette vurderes som mangelfullt 
omtalt av tiltakshaver i 
forbindelse med gjennomgang 
av merknaden. 
Utifra det saksbehandler kan 
lese ut av Sol og 
skyggediagrammet så kan det 
se ut som at eiendommen vil 
ligge i skygge fra de nye 
boligene på kartet for dato 
14.07 kl. 18.00. Om dette også 
gjelder tidligere på dagen 
fremkommer ikke i 
vurderingene fra tiltakshaver. 
Når det er sagt, er dette en 
eiendom uten bebyggelse i dag, 
men der det også i gjeldende 
reguleringsplan har kunnet blitt 
satt opp boliger. En antar at 
solforholdene for eiendommen 
uansett ville blitt endret til det 
verre også etter gjeldende 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Påpeker trafikksikkerhet i 
forhold til utkjørsel Hovaræget 
og til Gamle Sokndalsvei. 

 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 

reguleringsplan. En kan ikke 
konkludere om endringen 
medfører en vesentlig 
forringelse av solforholdene jfr. 
at tiltakshaver i liten grad har 
kommentert dette i 
planbeskrivelse og 
gjennomgang av uttaler. En vil 
derfor anbefale at tiltakshaver 
dokumenterer hvilke endring 
og vurderer vesentlighetsgrad 
for 13/330 før planen legges ut 
til offentlig ettersyn. 
De nye boligene skal ha 
adkomst via Gamle Sokndalsvei 
og ikke Hovaræget. Avkjørsler 
og frisikt er gjennomgått av 
kommunens vegseksjon. Det er 
ikke fortau på denne veien, 
men samtidig er det god sikt. 
Dette vurderes å være 
tilfredsstillende ivaretatt utifra 
antall boenheter. 

2.  Tone Marie Kvåle og 
Jan-Petter Fredriksen 
GBRN 13/329 

· Påpeker at reguleringsplanen 
berører deres eiendom uten at 
de er orientert. 

· Spør om bygget i teigen (C-F) blir 
høyere enn i eksisterende plan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Påpeker også en mur som er av 
dårlig kvalitet og som en ønsker 
å få avklart om hvem som skal 
reparere. 

O 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 

Dette gjelder i hovedsak frisikt 
mot kommunal veg jfr. kart og 
bestemmelser. 
 
I gjeldende plan kan ny 
bebyggelse føres opp med inntil 
5 m over ferdig planert terreng. 
Slik at den endelige høyden på 
selve bygget vil her avhenge av 
hvor høyt ferdig planert terreng 
vil ligge. Den nye planen legger 
til grunn en maksimal 
mønehøyde på cote 24 som er 
om lag 3-4 meter over dagens 
nivå på veien i Teigen. Det er 
lagt opp til en høyde på ny 
bebyggelse på 3 etg. som er 
høyere enn i gjeldende 
reguleringsplan. 
Dette er av privatrettslig 
karakter og må avklares mellom 
partene. 

3.  Karsten Olsen med 
flere. 
GBNR 13/712 

· Bebyggelsen i Gamle sokndalsvei 
og Teigen består mer eller 
mindre av eldre eneboliger og et 
slik leilighetskompleks som er 
foreslått vil bli veldig stort og 
dominerende sett i forhold til 
resten av bebyggelsen- Samtlige 

D Rådmannen viser til at 
prosjektet i Teigen 19 er 
redusert til 4 boenheter fordelt 
på 2 to-mannsboliger. En viser 
til at det i området allerede er 
etablert to-mannsboliger og 



naboer til Teigen 19 er kritiske til 
en slik reguleringsendring som 
vil medføre ekstra mye innsyn og 
trafikk. For beboere i gamle 
Sokndalsvei vil et så stort 
leilighetskompleks ta en del 
kveldssol. Går imot 
reguleringsendring. 

dette vil således ikke skille seg 
kraftig fra eksiterende 
bygningsstruktur. Når det 
gjelder den nye 
blokkbebyggelsen i gamle 
Sokndalsvei 11 er rådmannen 
enig i vil bli stor og 
dominerende og forringe 
bomiljøet og utsikten vesentlig 
for en del av den eksisterende 
boligbebyggelsen.  Denne delen 
er foreslått returnert til 
tiltakshaver for omarbeiding til 
tett småhusbebyggelse, men 
der antallet fremdeles vil være 
mellom 6-8 boenheter som 
skissert fra tiltakshaver. 

4.  Ove Ommundsen 
GBRN 13/890 

· Merknad knyttet til vei over hans 
eiendom Gamle Sokndalsvei 11. 

J Det er inngått en egen avtale 
hvor han har godkjent veien jfr. 
tiltakshaver. 

5.  Ingrid Adamsen 
GBRN 13/892, 13/2431 
og bnr 722 

· Aksepterer ikke adkomst over 
sin eiendom tilhørende Gamle 
Sokndalsvei 7. 

J Adkomsten skal ikke gå over 
denne eiendommen, frisikt fra 
denne eiendommen er 
innarbeidet i planen. 

6.  Jørn og Heidi Stapnes-
Jacobsen 
GBRN 13/830 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Har sterke innsigelser og godtar 
ikke at den nye bebyggelsen i A 
og B (Gamle Sokndalsvei 11) blir 
høyere enn i gjeldende 
reguleringsplan. Utsikten fra 
stuen og terrasse vil bli forringet 
betraktelig og innsyn fra nytt 
bygg vil være sjenerende for oss. 
Dette da vinduer og altan vender 
mot deres eiendom i 
vindushøyde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmannen viser til at den nye  
bebyggelsen i Gamle 
Sokndalsvei 11 vil ta mye av 
utsikten både foran stue og 
terrasse. Det er ofte krevende å 
fortette i allerede utbygde 
boligområder og i dette tilfellet 
vurderer rådmannen at den 
foreslåtte bebyggelsen i Gamle 
Sokndalsvei 11 ikke ivaretar 
hensynet til eksisterende 
bomiljø eller naboer på en 
tilfredsstillende måte når det 
gjelder forringelse av utsikt, 
foreslått volum og størrelse på 
ny bebyggelse m.m. 
Rådmannen vurdere det som 
dårlig tilpasset omgivelsene og 
tomten det er tenkt plassert på. 
Rådmannen deler uttalen fra 
naboene om at dette er for 
stort og for volumiøst og 
medfører alt for store ulemper 
for de som allerede bor i 
området.  
Fortetting kan fungere godt, 
men ikke i dette tilfellet. Det 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

· Det er for mange boenheter og 
for stort volum jfr. bl.a. trafikale 
hensyn. 

 
 
 
 
N 

kan virke som tiltakshaver har 
forsøkt å tilpasse en 
detaljregulering til et 
prosjektert bygg og ikke ovendt 
når det gjelder Gamle 
Sokndalsvei 11. 
 
 
 
 
Rådmannen er ikke enig i at det 
er for mange boenheter, en 
fortetting med mellom 6-8 
boenheter i et så sentrumsnært 
område må kunne aksepteres. 
Rådmannen er enig i at 
utformingen, volum og skala på 
lavblokken ikke er tilpasset 
omgivelsene og medfører for 
store ulemper for naboene. 
Derfor bør planen sendes 
tilbake for å finne ne annen 
form på bebyggelsen som 
ivaretar strøkets karakter, men 
der antall boeneheter 
fremeldes kan ligge mellom 6-8 
boenheter. En vil anbefale at en 
vurderer dette gjennomført 
som bl.a. konsentrert 
småhusbebyggelse.  

 
 
 

1.  Åse Venke Stokkeland 
GBNR 13/759 
 

· Protesterer mot høyden på de 
nye byggene i Gamle Sokndalsvei 
11 og påpeker at bl.a. terrassen 
vil komme alt for nær hennes 

J Rådmannen viser til at den nye 
blokkebebyggelsen vil ta noe av 
utsikten fra terrassen, men en 
vil fremdeles beholde en god 



eiendom og at en får direkte 
innsyn . 

 

del utsikt. Derimot vil den nye 
blokkbebyggelsen ligge foran 
stuevinduene og vil gi direkte 
innsyn samt ta mye av utsikten. 
Dette vil kunne oppleves som 
en vesentlig forringelse, da den 
nye bebyggelsen også er trekt 
vesentlig nærmere 
nabogrensen enn eksisterende 
bebyggelse i Gamle Sokndalsvei 
11.  Den nye bebyggelse i A og 
B vil etter rådmannens 
vurdering påvirke denne 
eiendommen vesentlig negativt 
i forhold til utsikt og bokvalitet. 
Den nye bebyggelsen vil 
komme svært nær og vil derfor 
ha en meget dominerende 
effekt i forhold til utearealet på 
forsiden av denne 
eiendommen. Den nye 
boligbebyggelsen i A og B bør 
derfor sendes tilbake til 
tiltakshaver for 
omprosjektering for å ivareta 
naboene på en bedre måte. 
 

 
 

1.  Kjetil Dag Hansen 
GBNR 13/385 
 

· Viser til at utbygging av Teigen 
19 vil ta mye av hans utsikt. 

 
 
 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmannen viser til vedlagte 
snitt over eiendommen Teigen 
28 og gjennom den 
eiendommen som planlegges 
utbygd i Teigen. Den nye 
bebyggelsenha topp møne på 
cote 24 vil kunne ta noe av 
nærutsikten, men vil i mindre 
grad påvirke fjernutsikten til 
eiendommen slik 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

· Viser til Miljøutvalgets vedtak 
der det står at det bør 
planlegges med hensyn til sol, 
luft og utsikt og kan ikke se at 
dette er tatt hensyn til i planene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 

saksbehandler vurderer det. 
Dette da topp møne i Teigen 28 
er på om lag cote 28. Dette 
fremkommer også i 3D 
illustrasjonene som er lagt ved 
planen. En må kunne påregne 
noe endring i utsikt når en bor i 
bymessige og tettbygde strøk. 
En vurder ikke at disse 
endringene er av en slik 
karakter for denne 
eiendommen at det medfører 
en vesentlig forringelse.   
 
Rådmannen er enig i at deler av 
denne planen i liten grad tar 
hensyn til å sikre disse 
forholdene. Dette gjelder i 
hovedsak den foreslåtte 
blokkbebyggelsen i Gamle 
Sokndalsveien som i liten grad 
ivaretar hensynet til naboene. 
Denne delen av planen foreslås 
returnert til tiltakshaver for 
videre bearbeiding. 

 

 
 

1.  Hallgeir Jørgensen 
GBRN 13/831 
 
 
 
 
 
 
 

· Protesterer mot byggets høyde 
(Gamle sokndalsvei 11) og 
omfang av leiligheter. Det blir for 
kompakt og høy bygning så nær 
deres eiendom og vil ta utsikt og 
forringe verdien av 
eiendommen. 

 

J Rådmannen viser til at dette i 
liten grad er vurdert av 
tiltakshaver og konsekvensene 
er i liten grad redegjort for. 
Dette er generelt en svakhet 
med planen, at denne type 
vanskelige tema er i liten grad 
diskutert og vurdert. Den nye 
bebyggelse i A og B vil etter 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rådmannens vurdering påvirke 
denne eiendommen negativt i 
forhold til utsikt og bokvalitet. 
Den nye bebyggelsen vil 
komme svært nær og vil derfor 
ha en meget dominerende 
effekt i forhold til utearealet på 
forsiden av denne 
eiendommen. Den vil også ta 
mye av utsikten rett foran 
eiendommen, ved at den nye 
bebyggelsen har maks 
mønehøyde på cote 22 og 
denne boligen i 13/831 har 
mønehøyde i dag på ca. 22,7. 
Rådmannen vurderer at dette 
vil være en vesentlig endring og 
oppleves svært dominerende. 
Den foreslåtte bebyggelsen har 
et helt annet bygningsvolum 
enn det som står der i dag og vil 
derfor påvirke omgivelsene og 
naboene negativt. Dette viser 
også de vedlagte illustrasjonene 
fra tiltakshaver uten at dette er 
kommentert eller vurdert av 
tiltakshaver i tilstrekkelig grad. 
Utsiktsforholdene blir vesentlig 
redusert og dette er 
hovedsakelig på grunn av det 
foreslåtte byggets dybde, 
bredde og høyde. Eksisterende 
bygg er på om lag 240m2 og 
ligger trekt ned mot Gamle 
Sokndalsveien. Det nye bygget 
er om lag 4  ganger så stort og 
ligger mye nærmere den 
eksisterende bebyggelsen. Den 
nye bebyggelsen er i liten grad 
tilpasset eksisterende 
bebyggelse når det gjelder 
høyde, volum og skala. 
Rådmannen vurderer derfor at 
bebyggelsen i A og B er meget 
dårlig tilpasset omkringliggende 
bebyggelse og bør returneres til 
tiltakshaver for videre 
bearbeiding med sikte på å få 
den bedre tilpasset 
eksisterende bebyggelse når 
det gjelder volum, skal og 
utforming. 



 
 
Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene 
innstille på at planen ikke i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til naboene og det eksisterende 
bomiljøet og derfor ikke bør legges ut til offentlig ettersyn slik den er fremmet fra tiltakshaver:  

· Dette gjelder særlig den nye bebyggelsen i Gamle Sokndalsvei 11 som vurderes som dårlig 
tilpasset når det gjelder volum, utforming og skala.  Rådmannen har ingen merknader til 
antall boenheter, men vurderer at måten dette er foreslått løst på vil medføre vesentlige 
ulemper for omgivelsene og ivaretar ikke eksisterende bomiljø og naboer i tilstrekkelig 
grad. Ulempene er etter rådmannens vurdering for store for de som allerede bor i 
området. Antallet boliger som er foreslått på mellom 6-8 boliger kan løses ved konsentrert 
småhusbebyggelse eller lignende og vil kunne ivareta hensynet til naboene på en mye 
bedre måte.  

· Den nye boligbebyggelse i Teigen 19 som omfatter to 2-mannsboliger bør kunne legges ut 
til offentlig ettersyn slik den er fremmet og rådmannen forslår at planen deles i to deler der 
denne delen legges ut til offentlig ettersyn. Tilhørende dokumenter justeres i tråd med 
dette. 

 
4. Presentasjon av planområdet 
Dette er en del av et eldre boligområde i Årstaddalen der bebyggelsen har gjennomgått ombygging 
og rehabilitering i varierende grad, men der dette i hovedsak har skjedd etter gjeldende 
reguleringsplans bestemmelser. Bebyggelsen fremstår med variert type bygningsstil og formspråk. 
Likevel fremstår bebyggelsen som en gruppe hva angår form, volum, struktur og materialbruk da de 
er innordnet samme reguleringsbestemmelser som har vært førende for området i mange år. 
 
I forbindelse med fortettingsprosjekt er hensynet til estetikk og tilpassing til omkringliggende 
bebyggelse viktig. I forbindelse med fortetting skiller en ofte mellom homogene områder og 
fortettingsområder. Teigen og denne delen av Gamle Sokndalsvei og området rundt er et område 
som i stor grad fremstår som et homogent område som fremstår med en ensartet boligbebyggelse i 
form av hovedsakelig eneboliger og tomannsboliger.  
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for inntil 12 boliger/leiligheter med tilhørende 
uteoppholdsarealer og parkering.  
 
5.1 Eksisterende bebyggelse 
Planområdet omfatter en eldre bygning som forutsettes revet og denne ligger inntil Gamle 



Sokndalsvei. Det er en ubebygd tomt der eksisterende reguleringsplan viser to boliger og der 
planlegges det 2 to-mannsboliger istedenfor. 
  
5.2 Ny boligbebyggelse 
Det planlegges inntil 12 nye boenheter fordelt på to to-mannsboliger og en lavblokk med mellom 6-8 
leiligheter.  
 
To-mannsboliger 
De nye to-mannsboligene har et fotavtrykk og en dimensjon omtrent tilsvarende boligene i området 
for øvrig. Det planlegges oppført 2 to-mannsboliger med tilhørende funksjoner. Boligene skal utføres 
i tre. Det bør stilles krav i bestemmelser om en fargesetting som harmonerer med området for øvrig. 

 
 
Lavblokk (6-8 leiligheter) 
Lavblokken har derimot om lag 4 ganger så stor fotavtrykk som eksisterende bebyggelse, samt at 
denne skiller seg vesentlig ifra den andre bebyggelsen i området når det gjelder dimensjon, høyde og 
skala. Disse er planlagt med en høyde på maks kote 22 som gir en høyde på om lag 12 meter fra 
terreng i forkant. 
 
 
Tegningen viser to alternative utforminger av lavblokken i A og B: 

 
 
Rådmannen vurderer at ingen av alternativene fremstår med en arkitektonisk utforming av høy 
kvalitet som vil tilføre området kvaliteter. Det er positivt i seg selv at en ønsker å gjøre noe med 
denne eiendommen, og rådmannen mener at den egner seg godt for fortetting. Men rådmannen 



vurderer at det skisserte forslaget ikke ivaretar de krav som en stiller i forhold til fortettingsprosjekt.  
 
Det kan virke som en i dette tilfellet har forsøkt å tilpasse en tomt til et ferdigtegnet prosjekt og ikke 
omvendt.   
 
Når det gjelder den planlagte blokkebebyggelsen i Gamle Sokndalsvei 11 vurderes denne å i vesentlig 
grad bryte med strøkets bygningsstruktur, byggeskikk og volum. For eksempel vil den nye 
blokkbebyggelsen i A og B ha en grunnflate på 7,5 gang større enn gjennomsnittet for eksisterende 
nabobebyggelse i området. Videre er det 4 ganger så stort som eksisterende bebyggelse i Gamle 
Sokndalsvei 11.  
 
 5.3 Avkjørsel og frisikt 
De nye boligene får sin kjøreadkomst fra innregulerte avkjørsler vist på plankartet. Dette innebærer 
at all manøvrering av bil i tilknytning til de nye boligene skal skje på egen eiendom. Dette gir den 
mest trafikksikre og skånsomme løsningen for øvrige beboere i området og også for de nye 
boenhetene i planen. Det er vist frisikt i tråd med vegnorm i planen og denne er også gått gjennom 
av kommunens vegseksjon. 
 
Det stilles rekkefølgekrav i bestemmelse om at samferdselsanlegg og infrastruktur skal være 
ferdigstilt før brukstillatelse gis for nye bygninger innenfor planområdet 
 
5.4 Parkering og veier i planområdet 
Parkering løses på egen eiendom iht. parkeringsnorm som nevnt ovenfor. All parkering foregår på 
bakkeplan eller i parkeringskjeller. Det er ikke vist eller kommentert sykkelparkering og dette bør 
gjøres før planen legges ut til offentlig ettersyn. Parkeringsplassene legges samlet og i direkte 
tilknytning til hovedadkomst for boligene. Dette fører til at det blir lett for gjester å finne fram, 
samtidig som all manøvrering knyttet til parkering for de nye boligene skjer på egen eiendom. Dette 
er en fordel med tanke på bl.a. lekende barn og andre myke trafikanter i Teigen og Gamle 
Sokndalsvei. 
 
Det er ikke foretatt trafikksikkerhetsrapport, men kommunens vegseksjon har akseptert den 
skisserte løsningen.  
 
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 
 
7.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
Parkering er løst på egen eiendom. Kommuneplanens bestemmelser angir 2 parkeringsplasser pr. 
boenhet. Dette plankravet innfris.  
 
Planforslaget angir en økning i området på 12 nye boenheter. Det er lagt til grunn 5 trafikkbevegelser 
med bil pr. boenhet pr. døgn. Dette gir en økning i ÅDT fra den nye boligbebyggelsen i området på 60 
pr. døgn. Utbyggingen representerer derfor en liten økning i trafikken på eksisterende vegnett i 
området. Det er ikke utarbeidet en egne fagkyndig vurdering knyttet til trafikk, men forslaget er 
gjennomgått av kommunens vegseksjon som har akseptert løsningen. Samtidig viser en til at dagens 
utforming bidrar til å holde kjørehastigheten nede ved at det er etablert fartshumper på hele 
strekningen. Samtidig er dette en trafikkert veg med til dels mye trafikk.  Adkomsten, byggegrense 
mot veg og frisikt er regulert og vist i planen.  Gamle Sokndalsvei er en kommunal veg i dag. Plankart 
og bestemmelsene angir hvilke areal som skal være offentlig veg og hvilken som skal være 
felles/privat. 
 
7.2  Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 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  

Dette er også gjennomgått med kommunens vegseksjon. 
 
7.3 Vann og avløp 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Vann X  1 1 Grønn  

Avløp x  1 1 Grønn  



Skal koples til offentlig vann og avløp. Det må gjennomføres en nærmere vurdering av om det er 
kapasitet til å ta imot den nye bebyggelsen på kommunale nett. Dette bør gjøres før planen legges ut 
til offentlig ettersyn og er innarbeidet i forslag til vedtak. 
 
7.4 Fremføring av strøm, energibehov m.m. 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Fremføring av strøm m.m x  1 1 Grønn  

Er ivaretatt i planforslaget samt i fremlegg til vedtak. 
 
7.5 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Avfallsbehandling x  2 3 Gul  

Det er vist område for renovasjon i planen i tilknytning til begge delfeltene. 
 
8. Universell utforming: 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Kan hensyn til tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas 

x  1 2 Grønn Delvis, nye boliger 
vil kunne ivaretas 
i A og B. 

Kan ivaretas på deler av planen. 
 
9. Barn og unge/ute og oppholdsareal 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

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

 x 3 3 Rød  

Område for ute og oppholdsareal  x 2 3 Gul  

Det som er antydet som felles oppholdsareal i tilknytning til den foreslåtte boligbebyggelsen A og B 
og som ligger tett til den private atkomstvei er tatt med i arealberegning for uteoppholdsareal. 
Saksbehandler vil her bemerke at dette arealet ikke egner seg til uteoppholdsareal i tråd med 
kommuneplanens bestemmelser i forhold til beliggenhet med hensyn til sol, restriksjoner i forhold til 
barns frie lek, støy eller skjerming i det hele tatt. Dette arealet er å betrakte som restareal for 
grøntstruktur og har ingen brukbarhet som reelt ute og oppholdsareal. 
 
Den foreslåtte to-mannsbebyggelsen vil ha ute og oppholdsareal som er akseptable, selv om disse 
også er relativt små.  
 



Det er relativt dårlig med lekeplasser i området. De fleste er blitt lagt ned og det er derfor viktig med 
sandlekeplasser for de minste barna. Det har tidligere i prosessen vært vist en sandlekeplass på 
terrassen til blokkbebyggelsen, men denne er ikke tatt med lenger.  Det er andre private lekeplasser i 
nærheten, men disse kan ikke benyttes av andre enn de som eier den.  Det foreslås derfor at det 
vises en privat sandlekeplass på 50 m2. 
 
10. Sikkerhet og beredskap 
 
10.1 Flom 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Støv og støy  x 1 1 Grønn Ikke kjent. 

Beregningsresultater er presentert i vedlegg 1-3. Resultatene oppsummeres i det følgende: 
· Hele eiendommen Teigen 19 ligger i gul støysone ihht. T-1442 før utbygging. Medskjerming 

fra den nye boligbebyggelsen på eiendommen Gamle Sokndalsvei 11 kommer beregnet 
støynivå under grenseverdi for gul støysone. 

· Gamle Sokndalsvei 11 ligger i gul støysone, med Sokndalsveien og Gamle Sokndalsvei som 
dominerende støykilder. Siden bolighusene vil ligge på vestsiden av veien, vil skjerming fra 
bygningskroppene sikre tilfredsstillende støyforhold på private uteplasser mot vest. 

· Beregnede lydnivåer på fasade er på 55 dB og lavere for Teigen 19. Disse nivåene er ikke i 
en størrelsesorden som utløser behov for spesielle fasadetiltak for å ivareta krav til 
innendørs støynivå.  

· Beregnede lydnivåer på fasade for Gamle Sokndals vei 11 er på inntil 61 dB. Dette 
innebærer at det vil være behov for moderate fasadetiltak for å sikre at krav til innendørs 
støynivå blir tilfredsstilt. Detaljerte tiltaksvurderinger for fasadeisolasjon bør avventes til 
det foreligger plantegninger for boenhetene. 

 
Er innarbeidet i fremlegg til vedtak som ivaretar støy. 
 
10.3 Ras av ulike typer 

 

Hendelse/Situasjon 

Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 



Masseras/-skred  x 1 1 Grønn  

Snø-/isras 

 

 x 1 1 Grønn . 

Flomras  X 1 1 Grønn  

Rådmannen vurderer at dette er ivaretatt i planen.  
 
10.4 Vær og vind 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Vindutsatte områder  X 1 1 Grønn  

Nedbørutsatte områder  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Radongass  x   Grønn Ikke kjent.  

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er ivaretatt i TEK10.  
 
10.6 Høyspent og magnetfelt 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Høyspent/magnetfelt  x 1 1 Grønn  

Det ligger en transformatorstasjon som grenser til utbyggingsområdet. Det er oppgitt av Dalane 
Elverk at krav til avstand for elektromagnetisk felt ivaretas jfr. utredningsgrensen på 0,4 μT. 
 
10.7 Brann og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Høyspent/magnetfelt  x 1 1 Grønn  

 
11. Forurensning 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK  x 1 1 Grønn  

Det har vært gjort vurdering av eksisterende bebyggelse av kulturmyndighetene. 
 
12.4 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

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

 x 1 1 Grønn  

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området.  
 
12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   



 

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.6 Landskapsvern, estetikk, tilpasning til omgivelser m.m 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Landskapsvern/estetikk  X 1 1 Grønn  

Vakre landskap  X 1 1 Grønn  

Tilpasning til eksisterende omgivelser x  3 3 Rød  

Rådmannen vurderer at den foreslåtte lavblokken i A og B ikke er tilpasset omkringliggende 
boligbebyggelse. Ved fortetting er det viktig at den nye bebyggelse innordner seg områdets 
bygningsstruktur når det gjelder byggeskikk og målestokk og må ikke bryte i vesentlig grad med 
strøkets omkring. Planforslaget legger opp til en mye større utnyttelse av eiendommen enn 
omkringliggende bebyggelse i området.  
 
En har gjort en generell beregning av utnyttelsesgraden slik den er i dag for hele kvartalet og 
grunnflaten ligger på gjennomsnittlig på om lag 136 m2. Eksisterende bebyggelse på eiendommen 
har en grunnflate på 244 m2. Den nye blokkbebyggelsen i A og B vil ha en grunnflate på 1019,8 m2 
eller 7,5 gang større enn gjennomsnittet for  eksisterende bebyggelse i området. Videre er det 4 
ganger så stort som eksisterende bebyggelse i Gamle Sokndalsvei 11. Rådmannen mener derfor at 
planforslaget med den foreslåtte nye bebyggelse i særlig Gamle Sokndalsvei 11, i vesentlig grad vil 
bryte med strøkets bygningsstruktur, byggeskikk og volum.  
 
Rådmannen deler også naboenes vurdering av at den nye blokkebebyggelsen A og B i Gamle 
Sokndalsvei 11 vil forrige bomiljøet og utsikten vesentlig. Utsiktsforholdene blir vesentlig redusert for 
flere naboer og dette er hovedsakelig på grunn av det foreslåtte byggets dybde, bredde, høyde og 
plassering på tomten. 
 
Blant annet burde det vært gjort vurderinger om eiendommen kan tåle så høy grad av utnytting uten 
det går på bekostning av forhold til naboer og nærliggende boligmiljø. En vurderer at  planforslaget i 
liten grad har prøvd å ivareta hensynet til omgivelsene når det gjelder skala, volum, høyder og 
lignende. Dette fremkommer også i naboenes vurdering av prosjektet i A og B. Stedets karakter og 
estetikk anses derfor som ikke tilstrekkelig ivaretatt slik rådmannen vurderer det og bør derfor 
returneres til tiltakshaver for videre bearbeiding. 
 
Vurderinger i forhold til utforming, volum, størrelse og konsekvenser av dette med hensyn til 
områdets bygningsstruktur og hensynet til naboene er av slik en karakter at foreslått utnyttelse av 
gnr 13 bnr 890 ikke bør aksepteres. En er derfor av den oppfatning at planforslaget må returneres, og 
det utarbeides et planforslag som er i tråd med strøkets karakter.  
 
At en legger opp til en fortetting av boliger vurderes som positivt, men dette må gjøres slik at en ikke 
vesentlig forringer boforholdene for naboene. Noe endring av utsikt o.l. må en kunne påregne i en 
by, men dette vurderes som for mye noe også naboene gir uttrykk for i sine uttaler. Kommunen har 
etter hvert mange eksempler på at fortetting kan gjøres slik at dette ivaretar naboene på en god 



måte. De beste eksemplene på fortetting har en der tiltakshaver har samrbeidet med naboene og 
funnet en omforent løsning. 
 
12.7 Terreng og terengtilpassning 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Terreng x  1 1 Grønn  

 
12.8 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Miljøkonsekvenser  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.11 Forhold til naboer, utsikt m.m 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Forhold til naboer  X 1 1 Grønn  

En økning av antall beboere i et eksisterende boligområde vil ofte innebære en interessemotsetning 
mellom dagens beboere og nye beboere/ tiltakshavere.  
 
Ved fortettingsprosjekt er det særlig viktig å dokumentere og ta hensyn til naboene og rådmannen 



vurderer ikke at dette er tilstrekkelig ivaretatt i det foreliggende planforslaget. Det er viktig at den 
enkelte nabo får mulighet til å kunne vurdere og sette seg inn i endringene som gjelder egen 
eiendom. Dette er et etablert boligområde og rådmannen vurderer at det er særlig viktig å ivareta 
hensynet til naboer. Dette har også noe med forutsigbarhet og fremtidig forebygging av konflikter og 
sikre gode bomiljø.  
 
I dette tilfellet er det kommet mange protester og nabomerknader til det omsøkte prosjektet og 
rådmannen viser til at en i forbindelse med fortettingsprosjekt vanligvis legger stor vekt på det som 
de som allerede bor i området mener.  
 
Fortetting må ivareta hensynet til de som bor i et område. I den forbindelse er følgende forhold 
viktige å ivareta ved en fortetting: 

· Innsyn: Det må påregnes innsyn til store deler av hagen i et boligområde. Økt innsyn skal 
likevel søkes begrenset til et minimum ved fortetting, vesentlig ombygging og nybygg. 

· Solforhold: Det må påregnes at ny og endret bebyggelse gir mer skygge på 
uteoppholdsarealer på naboeiendommer. Reduserte solforhold skal likevel søkes begrenset 
til et minimum ved fortetting, vesentlig ombygging og nybygg. Et vanlig minimum er at 
uteplassene i hovedsak er solbelyst høst- og vårjevndøgn kl. 15.00. 

· Utsikt: Reduksjon av utsikt må påregnes, mensøkes begrenset til et minimum ved 
fortetting, vesentlig ombygging og nybygg. Blokkering av naboers utsikt skal unngås. 

 
Illustrasjonen som er lagt ved planforslaget viser dagens situasjon før og etter utbygging og 
rådmannen vurderer at dette på en god måte viser at konsekvensene av utbyggingen vil være negativ 
for naboene. Dette fremkommer også klart i de uttalene som er kommet fra de som er sterkest 
berørt av utbyggingen, da særlig i tilknytning til den nye bebyggelsen i Gamle Sokndalsvei 11.  
 
12.12 Sol og skygge 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Sol og skygge  x 2 3 Gul Ikke tilstrekkelig 
analysert og 
kommentert for 
den enkelte 
eiendom. 

Det vil alltid være en utfordring for tette, bynære miljøer å tilby tilstrekkelig sol, ikke minst når 
bebyggelsen ligger i hovedsak østvendt. En viser her til sol og skyggediagrammet som er lagt ved, 
men der planbeskrivelsen i liten grad redegjør for konsekvensene for naboene utover å konstatere at 
«Utredninger med sol‐ og skyggetegninger viser at det er beskjeden grad av påvirkning 
overfor naboene.».  Sol og skyggediagrammet tyder på at fellesterassen i blokkbebyggelse A og B får 
relativt dårlige solforhold på mesteparten av dagen på vår og høstgjevndøgn, men får akseptable 
solforhold midt på sommeren. Årsaken er at terrassen ligger mellom de to blokkdelene og disse vil da 
skygge for terrassen. 
 
Viser her til fremlegg til vedtak der en ber om en særlig vurdering knyttet en naboeiendom og 
solforholdene for denne. 
 
12.13 Sosial infrastruktur 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 



 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Sosial infrastruktur  x 2 3 Gul  

Kollektivtilbud x  1 1 Grønn  

Tiltakshaver opplyser at Rundevoll barneskole har stor kapasitet mens Husabø ungdomsskole er full. 
Dersom dette prosjektet kommer samtidig med mange andre prosjekter kan dette medføre 
ytterligere press og kapasitetsproblem ved Husabø ungdomsskole. Samtidig er utvidelse av denne på 
planleggingsstadiet. 
 
13. Vurdering om planen har vesentlig konsekvens for miljø og samfunn / utbyggingsavtale 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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 ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og har 
heller ikke avvik fra kommuneplanen slik at det medfører behov for konsekvensutredning jfr. § 4 i 
”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 
I forbindelse med denne planen vurderes det ikke som nødvendig at det inngås utbyggingsavtale jfr. 
at kommunen ikke skal overta adkomstveg eller annen infrastruktur.  
 
14. Naturmangfold 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Naturmangfold  X 1 1 Grønn  

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

15. Oppsummering og konklusjon 
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen ikke ivaretar hensynet til naboene på en 
tilfredsstillende måte og vil påføre disse vesentlige ulemper når det gjelder utsikt og forringelse av 
uteområdene. 
 
Rådmannen har funnet prosessen krevende, da det har vært vanskelig å få en forståelse hos 
tiltakshaver at en må ivareta hensynet til naboene slik at de ikke får en vesentlig ulempe av 
utbyggingen. Dette gjelder særlig blokkbebyggelsen i A og B som etter rådmannen vurdering både er 
dårlig tilpasset til omgivelsene og strøkets karakter og som påfører naboene vesentlige ulemper.  
 



Blant annet burde det på et tidlig tidspunkt vært gjort vurderinger av tiltakshaver om eiendommen 
kan tåle så høy grad av utnytting uten det går på bekostning av forhold til naboer og nærliggende 
boligmiljø. En vurderer at planforslaget i liten grad har prøvd å ivareta hensynet til omgivelsene når 
det gjelder skala, volum, høyder og lignende når det gjelder blokkbebyggelsen i A og B. Dette 
fremkommer også i naboenes sterke protester av prosjektet i A og B. Stedets karakter og estetikk 
anses derfor som ikke tilstrekkelig ivaretatt slik rådmannen vurderer det og bør derfor returneres til 
tiltakshaver for videre bearbeiding. 
 
Rådmannen mener derfor at planforslaget med den foreslåtte nye bebyggelse i Gamle Sokndalsvei 11 
i vesentlig grad vil bryte med strøkets bygningsstruktur, byggeskikk og volum. Rådmannen deler også 
naboenes vurdering av at den nye blokkebebyggelsen A og B i Gamle Sokndalsvei 11 vil vesentlig 
forrige bomiljøet og utsikten. Utsiktsforholdene blir vesentlig redusert for flere naboer og dette er 
hovedsakelig på grunn av det foreslåtte byggets dybde, bredde, høyde og plassering på tomten. 
 
Rådmannen vurderer at det i fortettingssaker er viktig å ivareta hensynet til eksisterende beboelse og 
beboere samt gi rom for fortetting innforbi fornuftige rammer. Fortetting kan ofte være positivt, når 
dette skjer på en slik måte av omgivelsene blir tilfredsstillende ivaretatt. Fortetting og transformasjon 
innenfor eksisterende bebyggelse representerer et boligpotensiale som kommunen ønsker å utnytte. 
På denne måten vil en kunne få etablert boliger i tilknytning til sentrum. Fortetting kan ha både 
fordeler og ulemper og en må gjennom reguleringsplanen søke å bevare det positivt og reduserer de 
ev. negative. 
 
Fortetting vil si økt bruksareal som kan resultere i flere beboere innenfor et allerede utbygget 
område. Fortetting med kvalitet kan gi positive effekter på flere områder. Dårlig begrunnede 
fortettinger, hvor kvalitetskrav ikke får nok oppmerksomhet, og hvor konsekvensene ikke er 
nok belyst, vil lett oppfattes som negativt og bidra til dårligere boområder/bomiljø. 
Målet er fortetting med kvalitet som både bevarer bokvaliteter, lokalt særpreg, kulturhistorie og 
landskap.  
 
I dette konkrete tilfellet vurderes fortetting ikke å kunne ivareta disse hensynene på en 
tilfredsstillende måte og der en i liten grad har søkt å redusere ulempene for de som bor i området 
gjennom å tilpasse planforslaget til omgivelsene og hensynet til naboen. 
 
En er derfor av den oppfatning at planforslaget må returneres, og det utarbeides et planforslag som 
er i tråd med strøkets karakter. At en legger opp til en fortetting av boliger vurderes som positivt, 
men dette må gjøres slik at en ikke vesentlig forringer boforholdene for naboene. Noe endring av 
utsikt o.l. må en kunne påregne i en by, men dette vurderes som for mye noe også naboene gir 
uttrykk for i sine uttaler.  
 
Når det gjelder den planlagte blokkebebyggelsen i Gamle Sokndalsvei 11 vurderes denne å i vesentlig 
grad bryte med strøkets bygningsstruktur, byggeskikk og volum. For eksempel vil den nye 
blokkbebyggelsen i A og B ha en grunnflate på 7,5 gang større enn gjennomsnittet for  eksisterende 
bebyggelse i området. Videre er det 4 ganger så stort som eksisterende bebyggelse i Gamle 
Sokndalsvei 11. Den nye bebyggelsen i A og B vurderes derfor i liten grad å være tilpasset 
eksisterende bebyggelse når det gjelder høyde, volum og skala. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir delt i to på følgende måte: 

· Planen deles i to deler med tilhørende dokument. 
· Forslag til 2 to-mannsboliger Teigen 19 med tilhørende funksjoner legges ut til offentlig 

ettersyn med tilhørende dokumenter. 
· Forslag til blokkbebyggelse  A og B i Gamle Sokndalsveien 11 sendes tilbake til tiltakshaver 

for omarbeiding slik at den får en utforming som ivaretar strøkets karakter og som ikke 



forringer bomiljøet og utsikten i så sterk grad for naboene. Utgangspunktet må være at ny 
bebyggelse skal tilpasses tomten og omgivelsene og ikke omvendt som det kan virke som 
en har gjort i dette tilfellet. 

 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 
 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 
 
 

Alternative løsninger:  
Forslag til reguleringsendring for boliger gnr. 13 bnr. 157 og 890, Årstaddalen - 1 gangsbehanldling 
datert legges ut til offentlig ettersyn når følgende endringer er gjort av tiltakshaver i: 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10 
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401098 1157SinusRapport221014 

401099 1157NaboerklæringerAvstand 

401100 1157MerknaderPlanoppstart110215 

401101 1157MailKommunenHyggen170614 

401102 1157Magnetfeltsmålinger230115 

401104 10.Uttalelse og tilsvar-Ingrid Adamsen og Anne Brit Adamsen Nevland 06.01.2013- 
15.01.2013 

401105 11.Uttalelse og tilsvar Heidi og Jørn M. Stapnes- Jakobsen -Teigen 23. 09.01.2013 

401106 12.Protestuttalelse fra Åse Venke Stokkeland -Teigen 21. 10.01.2013 



401107 13.Uttalelse fra Hallgeir Jørgensen -Teigen 25. 10.01.2013 

401108 14.Uttalelse fra Kjetil Dag Hansen -Teigen 28. 11.01.2013 

401109 15.Protestuttalelse og tilsvar vedlagt e-post Kristine og Bjørn Tommy Skavøy 
Gamle sokndalsveien 17 

401110 16.Uttalelse og tilsvar Tone Marie Kvåle og Jan-Petter Fredriksen Gamle 
Sokndalsveien 15. 28.07.2013 

401111 5.Uttalelse fra rogaland fylkeskommune 12.08.2013 

401112 6.Uttalelse fra rogaland fylkeskommune kulturseksjonen 28.08.2013 

401113 7.Uttale fra statens vegvesen 24.07.2013 

401114 8.Uttalelse fra Eigersund kommune seksjon vann avløp 21.08.2013 

401115 9.Uttalelse fra dalane energi iks med nettkart 21.08.2013 

 
 
 


