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006/16 Rådmannen delegert  
 

 
 

Mindre reguleringsendring i reguleringsplan 20110001 - Slettebø, 
Bakkebø 
 

Sammendrag: 
Eigersund kommune har mottatt en søknad om tilføyelse til bestemmelse i planen. Rådmannen 
vurderer jfr. saksutredningen at dette kan behandles som en mindre reguleringsendring. 

 

 
 
Rådmannens vedtak: 
Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan 20110001 - Slettebø, 
Bakkebø som medfører at det foretas følgende justeringer i bestemmelsene: 

1. Under tema Offentlig tjenesteyting kombinert med bolig tilføyes følgende for felt OB1-OB7;  
«Området avsatt til kombinasjon bevaring og OB2 kan i tillegg benyttes til 
museeumsaktivitet.» 

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

 
 

Saksgang: 
Rådmannen delegert. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
 
Mindre reguleringsendring i reguleringsplan 20110001 - Slettebø, Bakkebø  
Eigersund kommune har mottatt en søknad om en mindre reguleringsendring i tilknytning til 
reguleringsplan for 20110001 - Slettebø, Bakkebø som medfører en justering av bestemmelsene. 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  
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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 å være berørt. 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 mindre 
tilføyelse til bestemmelsene for å bedre ivareta bevaringshensynet og aktiviteten til Dalane 
folkemuseum. 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 
Det søkes om en mindre reguleringsendring i reguleringsplan 20110001 - Slettebø, Bakkebø som 
medfører følgende tilføyelse til bestemmelsene (rød skrift): 
Offentlig tjenesteyting kombinert med bolig 
Innenfor felt OB1-OB7 reguleres formål offentlig tjenesteyting kombinert med bolig. Området avsatt 
til kombinasjon bevaring og OB2 kan i tillegg benyttes til museeumsaktivitet. 
 
Årsaken til endringen er at bygningene er vernet i planen og det er aktuelt for Dalane Folkemuseum å 
ta over og benytte bygningene i tilknytning til sin virksomhet. 
 
Oppsummert søkes det om følgende tilføyelse: 

1. «Området avsatt til kombinasjon bevaring og OB2 kan i tillegg benyttes til 
museeumsaktivitet.» 

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

 
3. Gjennomgang av uttaler  
Endringen omfatter kun denne tomten, naboene har fått varsel og det er ikke fremkommet 
merknader til planen. 
 
Barn, unge  
Ingen kjente.  
 
Sikkerhet og beredskap jfr. §28-1  
Ingen kjente.  
 
Trafikksikkerhet, parkering m.m.  
Ingen kjente.  
 
Universell utforming:  
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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 20110001 - Slettebø, Bakkebø 
som medfører følgende tilføyelse til bestemmelsene (rød skrift): 
Offentlig tjenesteyting kombinert med bolig 
Innenfor felt OB1-OB7 reguleres formål offentlig tjenesteyting kombinert med bolig. Området avsatt 
til kombinasjon bevaring og OB2 kan i tillegg benyttes til museeumsaktivitet. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 
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Dokumenter - vedlagt saken: 
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473526 Søknad om mindre reguleringsendring i reguleringsplan 20110001 - Slettebø, Bakkebø  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


