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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 

004/16 Rådmannen delegert  
 

 
 

Mindre reguleringsendring for RV 44 gnr. 47 bnr. 903, 904 og 905 
 

Sammendrag: 
Reguleringsplanen er en mindre reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan fra 1999, hvor 
hensikten er inntegning av 3 båthus med tilhørende båtplasser i område N4. Sjøareal mellom naust 
og brygger reguleres til friluftsområde sjø. Byggegrensen mot gang- og sykkelvei og vei videreføres 
fra gjeldende plan. Dagens kjøremøster og parkering for området videreføres fra gjeldende plan. I 
tillegg til endringer i plankartet, er bestemmelsene tilsvarende oppdatert. Rådmannen vurderer at 
dette kan behandles som en mindre reguleringsendring. 

 

 
 

Rådmannens vedtak: 
Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for plan 19990006 - RV 
44 - EIE - HP33 (10-11) som medfører at det foretas følgende justeringer i: 
Kart: 

1. De regulerte naustenes plassering er tilpasset de ulike eiendommer i området. Naustene 
reguleres med eget formål; N4-1 til og med N4-4. 

2. Sjøareal mellom naustene reguleres til småbåtanlegg i sjø og vassdrag, SBS1 til og med SBS3.  
3. Bryggeareal er vist i planen med formålet småbåtanlegg – brygge SB1. 

 
Bestemmelsene justeres tilsvarende: 

4. Tillegg til §4.2 som, omhandler Naust N4-1 til N4-4: «Nye naust/båthus kan oppføres innenfor 
områdene N4-1, N4-2, N4-3 og N4-4 som vist på plankartet. Varig opphold er ikke tillatt.»  

5. Tillegg til §4.1 som omhandler småbåtanlegg-brygger SB1 og småbåtanlegg i sjø SBS1-
SBS3:«Innenfor området SB1 kan det oppføres brygger som vist på plankartet og Omfatter 
eksisterende brygger. Småbåtanlegg i sjø Innenfor områdene småbåtanlegg sjø SBS1-SBS3 
tillates båtplasser som inntegnet på plankart og etter følgende fordeling: for N4-1 tillates 3 
båtplasser, for N4-2 og N4-3 tillates 4 båtplasser og for eiendom 47/903 tillates 1 båtplass.» 

 

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

 

Saksgang: 
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Rådmannen ved Plansjefen fatter vedtak i henhold til delegert fullmakt. 
 
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 19990006 - RV 44 - EIE - HP33 (10-11) som medfører en justering av plasseringen av 
nauste slik at disse blir liggende i tråd med eiendomsgrensene. 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 Fylkesmannen i Rogaland å være berørt da det 
omhandler tiltak i 100-m beltet. Tiltakshaver har ikke varslet FM og kommunen har tatt kontakt i 
saken anledning og saken ble gjennomgått på møte den 18.03.16 og FM aksepterer endringen slik 
vedtaket er fremstilt, med en presisering om at «Varig opphold ikke er tillatt». Det er eksisterende 
bestememlser satt forbud mot bygging og omdisponering o dette vil være en pressiering av dette. 
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.  
 
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 justering av 
plassering av naustene slik at disse blir liggende på rett eiendom. Rådmannen vurderer dette som en 
løsning som samlet er bedre for alle. Det sikrer også utsikt mellom byggene. 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 
Reguleringsplanen er en mindre reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan fra 1999, hvor 
hensikten er inntegning av 3 båthus med tilhørende båtplasser i område N4.  
 
Sjøareal mellom naust og brygger reguleres til friluftsområde sjø. Byggegrensen mot gang- og 
sykkelvei og vei videreføres fra gjeldende plan.  
 
Dagens kjøremønster og parkering for området videreføres fra gjeldende plan. I tillegg til endringer i 
plankartet, er bestemmelsene tilsvarende oppdatert og skal innarbeides i bestemmelsene for planen. 
Dette gjelder tillegg til bestemmelser for §4.2 som, omhandler Naust N4-1 til N4-4: 
«Nye naust/båthus kan oppføres innenfor områdene N4-1, N4-2, N4-3 og N4-4 som vist på 
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plankartet. Varig opphold er ikke tillatt.»  
 
Videre tilføyes følgende i §4.1 som omhandler småbåtanlegg-brygger SB1 og småbåtanlegg i sjø 
SBS1-SBS3: 
«Innenfor området SB1 kan det oppføres brygger som vist på plankartet og Omfatter eksisterende 
brygger. Småbåtanlegg i sjø Innenfor områdene småbåtanlegg sjø SBS1-SBS3 tillates båtplasser som 
inntegnet på plankart og etter følgende fordeling: for N4-1 tillates 3 båtplasser, for N4-2 og N4-3 
tillates 4 båtplasser og for eiendom 47/903 tillates 1 båtplass.» 
 
Reguleringsendringen fremgår av kartutsnittene som viser eksisterende og ny plan:  

Eksisterende plan N4 Ny plan N4 

 

 
 

Konsekvenser av endringen  
Endringen vurderes ikke å ha noen vesentlige konsekvenser.  

 
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. Statens Vegvesen har akseptert løsningen. Saken er ogå 
lagt frem for Fylkesmannen i Rogaland på møte den 18. mars 2016 og de har ikke innvendinger så 
lenge det blir presisert at varig opphold er ikke tillatt. Dette er innarbeidet i bestemmelsene og en 
viser til at dette også gjelder de andre naustene i planområdet jfr. tidligere vedtatt plan. Dette blir 
således en videreføring av gjeldende plan. 
 
Barn, unge  
Ingen kjente. 
 
Sikkerhet og beredskap jfr. §28-1  
Ingen kjente. 
 
Trafikksikkerhet, parkering m.m.  
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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 plan 19990006 - RV 44 - EIE - HP33 (10-11) som 
medfører at det foretas følgende justeringer i: 
Kart 

1. De regulerte naustenes plassering er tilpasset de ulike eiendommer i området. Naustene 
reguleres med eget formål; N4-1 til og med N4-4. 

2. Sjøareal mellom naustene reguleres til småbåtanlegg i sjø og vassdrag, SBS1 til og med SBS3.  
3. Bryggeareal er vist i planen med formålet småbåtanlegg – brygge SB1. 

Bestemmelsene justeres tilsvarende: 
4. Tillegg til §4.2 som, omhandler Naust N4-1 til N4-4: «Nye naust/båthus kan oppføres 

innenfor områdene N4-1, N4-2, N4-3 og N4-4 som vist på plankartet. Varig opphold er ikke 
tillatt.»  

5. Tillegg til §4.1 som omhandler småbåtanlegg-brygger SB1 og småbåtanlegg i sjø SBS1-
SBS3:«Innenfor området SB1 kan det oppføres brygger som vist på plankartet og Omfatter 
eksisterende brygger. Småbåtanlegg i sjø Innenfor områdene småbåtanlegg sjø SBS1-SBS3 
tillates båtplasser som inntegnet på plankart og etter følgende fordeling: for N4-1 tillates 3 
båtplasser, for N4-2 og N4-3 tillates 4 båtplasser og for eiendom 47/903 tillates 1 båtplass.» 

 
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: 
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Parter i saken: 

N FARDAL 
BJØRN 

FURUVEIEN 4 4371  

N FARDAL 
GAUTE 

FURUVEIEN 6 4371  

N FARDAL 
ANNE SOFIE 

NEDRE SANDBAKKVEIEN 14 4370  

N FARDAL 
KJELL 
SVERRE 

BUKKEN BRUSES VEI 64 4638  

N FARDAL 
JOHANNES 

JONAS RODVELTS VEI 64 4372 EGERSUND 

N AKNE AS Postboks 23 4356 KVERNALAND 

N FARDAL 
THOR INGE 

   

N FARDAL 
ØYSTEIN 

KVEDNABEKKVEIEN 4 4373 EGERSUND 

N FARDAL 
THOR-OLE 
BØE 

POSTBOKS 21 4379 EGERSUND 

N FARDAL 
HJALMAR 

REVHEIMSBERGET 20 A 4046 HAFRSFJORD 

N STATENS 
VEGVESEN 
REGION 
VEST 

Askedalen 4 6863 LEIKANGER 

 
 


