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001/16 Rådmannen delegert  
 

 
 

Mindre reguleringsendring - Hovland industriområde gnr. 8 bnr. 280 
- justering av samlevei 
 

Sammendrag: 
Eigersund kommune har mottatt en søknad om justeringer av justering av vegtrase, og medfører ikke 
at formål fjernes eller tilføyes. Naboene har ifølge tiltakshaver akseptert løsningen. Tiltakshaver har 
bekreftet at de bygger veien i kommunal standard, fra Ytre Torvhusveien og frem til muren i sør- 
østlig retning. Rådmannen vurderer derfor jfr. saksutredningen at dette kan behandles som en 
mindre reguleringsendring. 

 

 
 
Rådmannens vedtak: 
Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Hovland 
industriområde G/Bnr 8/280 (7-5) som medfører at det foretas følgende justeringer i kart: 

1. Flytting av intern samleveg jfr. plankart datert 13.02.2015. 
2. Hele planområdet er tegnet opp på nytt i tråd med ny plan og bygningslov samt at 

reguleringsbestemmelsene er ajourført, men uten å endre innholdet i bestemmelsene. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-12 i PBL. 
 

 
 

Saksgang: 
Rådmannen ved Plansjefen fatter vedtak i henhold til delegert fullmakt. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
 
 
 
 



Mindre reguleringsendring - justering av vegtrase (veg 11) og tomt 
Eigersund kommune har mottatt en søknad om en mindre reguleringsendring i tilknytning til 
reguleringsplan for Rundevoll-Hestnes, vedtatt 8/6-2009 som medfører en formålsjustering mellom 
byggeområde og offentlig veggrunn samt justering av trase for adkomstveg m.m. 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  
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. I denne saken vurderes ikke sektormyndigheter utover kommunens 
vegseksjon å være berørt. Rogaland fylkeskommune som kulturmyndighet er forespurt og har ikke 
merknader. 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 
saksbehandler mener denne justeringen ikke medfører. Dersom det er i tvil om endringen er av 
mindre karakter, bør saken uansett behandles som en vanlig reguleringsendring etter § 28-1 nr. 1.  
Justering av kart og planbestememser i tråd med ny plan og bygningslov er en ren teknsik justerin og 
medfører ikke endringer i innhold og kan også tas som en mindre reguleringsendring. 
 
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 justering av 
adkomstveg som samlet gir en bedre løsning. 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 
Formålet med planen er å legge til rette for flytting av intern samleveg.  Men etter avtale med 
kommunen har vi tegnet opp hele planområdet etter den nye planloven og foretatt en nødvendig 
ajourføring av reguleringsbestemmelsene uten å forandre innholdet i disse. 

Gjeldende reguleringsplan Justert plankart 

  



 
Reguleringsendringen fremgår av kartutsnittene som viser eksisterende og ny plan:  

1. Flytting av intern samleveg jfr. plankart datert 13.02.2015. 
2. Hele planområdet er tegnet opp på nytt i tråd med ny plan og bygningslov samt at 

reguleringsbestemmelsene er ajourført, men uten å endre innholdet i bestemmelsene. 

Konsekvenser av endringen  
Endringen vurderes ikke å ha noen vesentlige konsekvenser. Kommunens vegseksjon har akseptert 
løsningen.  

 
3. Gjennomgang av uttaler  
Endringen er varslet til grunneier og naboer samt berørte statlige og regionale myndigheter uten at 
det har kommet innvendinger til endringene. Saken er forelagt Vegseksjonen i kommunen som har 
akseptert endringen, men med krav om kurve R35 som i gjeldende plan.  
 
Barn, unge  
Ingen kjente. 
 
Sikkerhet og beredskap jfr. §28-1  
Ingen kjente. 
 
Trafikksikkerhet, parkering m.m.  
Ingen kjente. 
 
Universell utforming:  
Ingen kjente.  
 
4. Rådmannens vurdering og konklusjon  
Rådmannen viser til gjennomgang og vurdering i pkt. 1-3 og vil derfor etter en samlet vurdering 
vedta en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Hovland industriområde 
G/Bnr 8/280 (7-5) som medfører at det foretas følgende justeringer i kart: 

1. Flytting av intern samleveg jfr. plankart datert 13.02.2015. 
2. Hele planområdet er tegnet opp på nytt i tråd med ny plan og bygningslov samt at 

reguleringsbestemmelsene er ajourført, men uten å endre innholdet i bestemmelsene. 

Økonomiske konsekvenser:  
Ingen kjente.  

 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

    

Sum    

 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 
~ o ~ 
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Alternative løsninger:  
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Dokumenter - vedlagt saken: 

Dok.nr Tittel på vedlegg 

437714 Hovland industriområde - søknad om mindre endring av reguleringsplan  

437720 Planfremming.docx  

437721 Reguleringsbestemmelser  

437723 HovlandIndustriområdeA2.pdf  

438343 Vedrørende Gartnerveien - Risa tomt  
 

 

 
 
Parter i saken: 

N JÆR INVEST 
AS 

v/G Midttun,Gudmestadvegen 199 4365 NÆRBØ 

N HOVLAND 
JOSTEIN 

HOVLANDSVEIEN 67 4374 EGERSUND 

N EIGERSUND 
KOMMUNE 

Postboks 580 4379 EGERSUND 

N STATENS 
VEGVESEN 

Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 

N STATENS 
VEGVESEN 
REGION 
VEST 

Askedalen 4 6863 LEIKANGER 

N GARTNERVEI
EN EIENDOM 
AS 

postboks 2029 eigerøy 4378 EGERSUND 

N HAHÅ AS Gartnerveien 1 4374 EGERSUND 

N HOLLOWAY 
MARTIN 
MONG 

LØYNINGSVEIEN 31 4374 EGERSUND 

N UNINOR AS Ytre Torvhusveien 2 4374 EGERSUND 

N HETLAND 
MONA 

KUTTERVEIEN 3 4374 EGERSUND 

N GARTNERVEI
EN 1 AS 

Ytre Torvhusveien 8 4374 EGERSUND 

N HOVLAND 
TELLEF 

STEINBAKKEN 56 4374 EGERSUND 

N AMALIKSEN 
GUNNAR 
BERNHARD 

LØYNINGSVEIEN 24 4374 EGERSUND 

 
 


