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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 

009/16 Rådmannen delegert  
 

 
 

Mindre reguleringsendring i reguleringsplan 20070002 - gnr. 22 bnr. 
81 Stapnes hytteområde 
 

Sammendrag: 
Det ble i sak RD 007/16 vedtatt mindre reguleringsendring der bl.a. hytte på gnr. 22 bnr. 81 kan 
oppføres med maks byggehøyde på 4,0 meter. Bygget oppføres med flatt tak. En er i etterkant blitt 
informert av nabo at denne endringen ikke er varslet. Det har vært dialog med tiltakshaver og 
høyden endres derfor tilbake til 3,5 meter som i gjeldende reguleringsplan jfr. søknad fra tiltakshaver 
datert 16.08.2016. 

 

 
 
Rådmannens vedtak: 
Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan 20070002 fritidsboliger 
Stapnes som medfører at det foretas følgende justeringer i:  
Bestemmelsene:  

1. § 3.2.4: Hytte på gnr. 22 bnr. 81 kan oppføres med maks byggehøyde på 3,5 meter. Bygget 
kan oppføres med flatt tak. 

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

Saksgang: 
Rådmannen fatter evdtak etter delegert fullmakt. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
 

Andre opplysninger / fakta i saken: 
I forbindelse med behandling av mindre reguleringsendring 007/16 ble byggehøyden endret fra 3,5 m 
til 4 m. Tiltakshaver har i etterkant hatt dialog med grunneier og skriver i ny søknad følgende: «Viser 
til tidligere søknad om mindre reguleringsendring av reguleringsplan hytteområde Stapnes sak 
007/16. Vi har i søknaden for mindre reguleringsendring, foreslått en byggehøyde på 4,0m. Dette er 
et avvik fra byggehøyden som det ble informert om i nabovarslet.  
Vi har ettertid hatt dialog med nabo og kommet til enighet om at byggehøyden for flatt tak settes til 
3,5m. Byggehøyden for flatt tak på 3,5m over gjennomsnittlig planert terreng, er tilsvarende 
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byggehøyde for de andre hyttene i hytteområdet.» 
 
Rådmannen har ingen merkander til å endre byggehøyden tilbake til det som er gjelende for de 
andre fritidsboligene i feltet. 
 

Universell utforming: 
Ikke aktuelt. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Inegn- 

 
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: 

Dok.nr Tittel på vedlegg 

485344 Vedr. mindre reguleringsendring i sak - 007/16  
 

 

 
 
Parter i saken: 

N SØNSTELI 
MONICA 
BJUNES 

SOKNDALSVEIEN 57 4372 EGERSUND 

N SØNSTELI 
TOMMY 

SOKNDALSVEIEN 57 4372 EGERSUND 

N SKAARA 
JARL BØRGE 

STAPNESVEIEN 15 4372 EGERSUND 

N SKAARA 
LILLIAN 
HELLAND 

STAPNESVEIEN 15 4372 EGERSUND 

N SKAARA ALF SANDBAKKVEIEN 12 4370 EGERSUND 
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Parter i saken: 

JOHAN 

N SKAARA 
JARL BØRGE 

STAPNESVEIEN 15 4372 EGERSUND 

 
 


