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Eigersund kommune  
Postboks 580 
4379 Egersund 
 
                    Vår ref.: rkt   Dato: 15.06.16 
 
Oversendelse av plan for behandling  
Mindre reguleringsendring for eiendom gnr. 22 bnr. 81 - Stapnes hytteområde. 
 
I medhold av PBL § 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan, søkes det om endring av 
gjeldende reguleringsplan fra 2007, Stapnes Hytteområde, planID 20070002.  
 
Reguleringsendringen fremmes på vegne av grunneier Arnt Sigve Undheim. 
 
Beliggenhet 
Eiendom gnr 22 bnr 81 ligger på Stapnes, i Stapnesveien 19C.  

 
Figur 1: Flyfoto med eiendomsgrenser. Kilde: Eigersund kommune 
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Bakgrunn for planendringen 
Bakgrunnen for planendringen er ønske om å tilføye bestemmelser for en hytte på eiendom gnr 
22 bnr 81. Hytten ønskes oppført med T-BRA = 105 m2, og en byggehøyde på 4,0 meter. 
Bygget oppføres med flatt tak.  
 
Gjeldende reguleringsplan fra 2007 angir området som fritidsbebyggelse. Da reguleringsplanen 
i sin tid ble utarbeidet forelå det tegninger for en hytte på eiendommen gnr 22 bnr 81. Denne 
hytten var tegnet med BYA = 125 m2 og BRA = 119,5 m2, samt plassert i nord-sør retning på 
tomten. I den videre planprosessen ble imidlertid denne hytten uteglemt og det ble dermed ikke 
knyttet noen bestemmelser til denne hyttetomten. Plankartet angir imidlertid en byggegrense på 
denne eiendommen. Denne byggegrensen stemmer ikke med planlagt plassering av hytten. Vi 
har ikke kjennskap til bakgrunnen for inntegnet byggegrense.  

 
Figur 2: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan fra 2007, Stapnes Hytteområde. 
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Medvirkning 
Det ble sendt forespørsel til Eigersund kommune vedr. mulighet for å få denne hytten 
innregulert. Kommunen har i dialog med Fylkesmannen kommet med følgende tilbakemelding: 
 
Alternativ 1:  Mindre reguleringsendring dersom hyttens BRA ikke overstiger 105 m2.  
 
Alternativ 2: Vesentlig reguleringsendring dersom en ønsker regulere inn en hytte med BRA = 

125 m2. FM vil kunne akseptere dette for denne hytten etter en særlig vurdering.  
 

Med bakgrunn i dette ønsker man å gå videre med alternativ 1. Tidligere plantegninger for 
hytten bearbeides slik at BRA nedjusteres til 105 m2.  
 
Nabovarsel 
Det er utsendt nabovarsel den 20.05.16 om mindre reguleringsendring for eiendom gnr 22 bnr 
81 til følgende naboer/grunneiere: 
 
Gnr. 22 bnr. 22 mfl. Jarl Børge Skaara  
Gnr. 22 bnr. 21 Ellen Elisabeth Moen / Tarjei Moen 
Gnr. 22 bnr. 42 mfl. Lillian Helland Skaara 
Gnr. 22 bnr. 52 Alf Johan Skaara 
Gnr. 22 bnr. 95 Monica Bjønes Sønsteli / Tommy Sønsteli   
 

 
Figur 3: Kartutsnitt som viser eiendommer som er nabovarslet merket med blå farge. Omsøkte eiendom 22/81 er merket 
med rød farge. Kilde: Ambita 
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Følgende ble beskrevet om tiltaket i nabovarslet: 
Mindre reguleringsendring av bestemmelser for regulert hytte på eiendom gnr 22 bnr 81. Det er 
ikke knyttet bestemmelser til denne hytten i gjeldende reguleringsplan. Hyttetomten er vist i 
plankart med byggegrense. Det kan bli mindre justering av denne byggegrensen. Det gjøres 
ingen endringer utover dette i plankartet.  
Bestemmelsens § 3.2.3 tilføyes følgende: Hytte på eiendom gnr 22 bnr 81 kan bygges med en 
T-BRA = 105 m2. 
Bestemmelsens § 3.2.4 tilføyes følgende: Hytte på eiendom gnr 22 bnr 81 kan oppføres med 
maks byggehøyde på 3,5 meter. Bygget oppføres med flatt tak.  
 
Beskrivelse av endringen 
Arealbruken i planområdet er uendret fra gjeldende plan. Reguleringsendringen omfatter 
tilføyelse av bestemmelser knyttet til hytte på eiendom gnr. 22 bnr. 81, samt mindre justering av 
byggegrense i plankart.  
 
Endringer i plankartet: 
 

a. Rotering av byggegrense for eiendom 22/81. 
Byggegrense angitt i gjeldende plan ligger i nordøst-sørvest retning. Opprinnelige 
planlagte hytte på tomten ligger i nord-sør retning og bryter med dette byggegrensen i 
gjeldende plan. Revidert forslag til hytte beholder samme fasademessige uttrykk som 
opprinnelige tegninger men har en mindre grunnflate. For en best mulig 
landskapstilpasning av hytten samt den beste utsikt fra tomten, gir en plassering på 
tomten i nord-sør retning, lik opprinnelige planer. Byggegrensen roteres med dette ca. 
50 grader mot sør, hvor omfang og størrelse på byggegrensen ikke endres i forhold til 
gjeldende plan. Se figur 4 under. Avstand fra Stapnesveien til angitt byggegrense er ca. 
7 meter fra vegkant. Avstand fra byggegrensen til nabogrense mot nord er 4 meter. 
Siktlinjer mot sjøen fra bakenforliggende bebyggelse opprettholdes.  

 

Figur 4: Utsnitt av gjeldende plan til venstre. I utsnitt til høyre vises reguleringsendring hvor hytte er inntegnet og 
byggegrensen rotert ca. 50 grader mot sør.    
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Endringer i bestemmelsene: 
Siden tomten ikke er underlagt bestemmelsene i gjeldende plan når det gjelder høyder og 
utnyttelsesgrad og størrelse på terrasse/veranda legges dette til i § 3.2.3, § 3.2.4. Angitte 
fellesbestemmelser for de øvrige hyttetomter angår også hytten på eiendom 22/81.  
 
§ 3.2.3: Hytte på gnr. 22 bnr. 81 kan bygges med en T-BRA = 105 m2. I tilknytning 

fritidsbolig tillates oppført terrasse med et bruksareal på inntil 35 m2. 
 
§ 3.2.4: Hytte på gnr. 22 bnr. 81 kan oppføres med maks byggehøyde på 4,0 meter. 

Bygget oppføres med flatt tak.    
 

 
 
Figur 5: Illustrasjon av planlagt hytte. Fasadetegninger. Tegningene av hytta er foreløpige. 

 
Eiendom 22/81 er på 2,0 daa. Planlagt hytte med tilhørende terrasse er på til sammen 140 m2. 
Dette utgjør et bebygd areal på tomta på 7 % BYA. De øvrige hyttetomtene kan bebygges med 
til sammen 90 m2 (hvorav 75 m2 er hytte og 15 m2 er til terrasse). Tomtene har et betydelig 
mindre tomteareal, ca. 500 m2 i gjennomsnitt. Dette gir en betydelig høyere utnyttelsesgrad for 
disse tomtene, med et bebygd areal på om lag 18 % BYA. Dette er mer enn dobbelt så høy 
utnyttelse som for omsøkte tomt. En økning i bebygd areal for både hytta og terrassen vurderes 
som liten sett i forhold til den totale utnyttelsen av tomta, samt i forhold til utnyttelsesgraden for 
de øvrige hyttetomtene i nærheten.  
 
I nabovarslet ble det oppgitt en øvre byggehøyde på 3,5 meter. Når man nå i etterkant av 
utsendt varsel har sett på formgivningen av hytten ser man et behov for å øke byggehøyden til 
4,0 meter. Økningen i byggehøyde vil ikke gi konsekvenser for utsikten fra bakenforliggende 
bebyggelse/tomter. En har derfor vurdert det som ikke nødvendig med utsendelse av nytt 
nabovarsel som følge av denne endringen.  
 
Virkninger av endringene 
Landskap 
Eiendommen er i gjeldende plan regulert til fritidsbebyggelse. Hytta planlegges i 1. etasje med 
alle funksjoner på ett plan. Byggehøyden vil ikke overstige 4,0 meter. Plassering av hytta i nord-
sør retning gir en bedre landskapstilpasning, enn en plassering innenfor angitte byggegrenser i 
gjeldende plan. Justering av byggegrenser for plassering av hytte på eiendom 22/81 berører 
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ikke utsikt, innsyn og solforhold for omkringliggende naboer og medfører dermed ikke 
konsekvenser for nærliggende bebyggelse.  
 

 
Figur 6: 3D-illustrasjon av planlagt hytte sett fra nord i Stapnesveien. Tegningene av hytta er foreløpige.  

 
Figur 7: 3D-illustrasjon av planlagt hytte sett fra sør for Stapnesveien. Tegningene av hytta er foreløpige. 

 
Figur 8: 3D-illustrasjon av planlagt hytte sett fra vest. Tegningene av hytta er foreløpige. 

 
Trafikk- og parkeringsforhold 
Reguleringsendringen medfører ikke økt trafikkbelastning på eksisterende vegnett enn hva 
gjeldende reguleringsplan legger opp til. Parkering til hytten bekrefter gjeldende plans krav.  
 
Kulturminner 
Tiltaket får ingen konsekvenser for kulturminner. 
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Friluftsaktivitet, naturområde, barn- og unges interesser i nærmiljøet 
Siden eiendommen i gjeldende plan er regulert til formålet er tiltaket avklart i gjeldende plan og 
vurderes dermed å ikke få konsekvenser for friluftsaktivitet, naturområde og barn og unges 
interesser i nærmiljøet.  
 
Naturmangfoldloven § 8-12 
Området er regulert til formålet i gjeldende plan. Plassering av hytte på eiendom 22/81 vil være 
innenfor allerede vedtatt byggeområde, og vil derfor være av et beskjedent omfang. 
Eiendommen er ikke spesielt verdifullt eller sjeldent med tanke på biologisk mangfold. Det 
vurderes ikke som nødvendig med restriksjoner eller særskilte tiltak i forhold til naturlig 
mangfold. 
 
Risiko og sårbarhet 
Risiko og sårbarhet er avklart i gjeldende plan.  
 
 
Medvirkning 
Ett nabovarsel er kommet retur, ikke avhentet av Jarl Børge Skaara.  
Det er ikke mottatt protester til planendringen innenfor 3 ukers svarfrist etter utsendt nabovarsel. 
 
Vi anmoder om administrativ behandling av mindre reguleringsendring for eiendom 22/81, 
Stapnes Hytteområde.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter  
 
 
Ragnhild Kaggestad Tamburstuen 
Arealplanlegger / Landskapsarkitekt MNLA 
 
 
Vedlegg: 
 

1- Plankart, 07.06.16 
2- Bestemmelser, rev 15.06.16 
3- Kopi av kvittering for nabovarsel, datert 20.05.16 


