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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 

007/16 Rådmannen delegert  
 

 
 

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

Sammendrag: 
Eigersund kommune har mottatt en søknad om en justering av bestemmelsene i tilknynting til en 
fritidsbolig samt justering av byggegrensene for en tomt. 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. § 3.2.3: Hytte på gnr. 22 bnr. 81 kan bygges med en T-BRA = 105 m2.  
2. § 3.2.4: Hytte på gnr. 22 bnr. 81 kan oppføres med maks byggehøyde på 4,0 meter. Bygget 

oppføres med flatt tak. 
Kart: 

3. Rotering av byggegrense for eiendom 22/81 jfr. kart datert 15.06.16. 
 

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

 
 

Saksgang: 
Rådmannen delegert. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
 
 
 
 
 
 
Mindre reguleringsendring i reguleringsplan 20070002 - gnr. 22 bnr. 81 Stapnes hytteområde 
Eigersund kommune har mottatt en søknad om en mindre reguleringsendring i tilknytning til 
reguleringsplan for 20070002 - Stapnes Hytteområde (18-17) som medfører en justering av 
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bestemmelsene og justering av byggelinje for gnr 22 bnr. 81. 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 sektormyndigheter å være berørt og saken er 
derfor tatt opp med fylkesmannen i Rogaland. De aksepterer endringen av størrelsen på selve 
fritidsboligen, under forutsetning av at endringen kun omfatter denne eiendommen. 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 en presisering 
og tydeliggjøring av størrelsen på fritidsbolig på gnr 22 bnr 81 som det tidligere har vært gitt 
byggetillatelse til samt en justering av byggelinjen. 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 at det foretas følgende justeringer i:  
Bestemmelsene:  

1. § 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. 

2. § 3.2.4: Hytte på gnr. 22 bnr. 81 kan oppføres med maks byggehøyde på 4,0 meter. Bygget 
oppføres med flatt tak. 

Kart: 
3. Rotering av byggegrense for eiendom 22/81 jfr. kart datert 15.06.16. 

 
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 
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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. 
 
Det er fra forslagsstiller foreslått en størrelse på terasse på 35 m2, og en viser her til at for de andre 
tomtene er denne satt til maksimalt 15 m2. Rådmannen vurderer at dette bør være likt for alle 
hyttene i feltet og ser ikke at en kan særbehandle denne hytten i forhold til dette punktet. De andre 
endringene vurderes å henge sammen med selve fritidsboligen og anbefales derfor endret.  
 

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. I denne saken vurderes sektormyndigheter å være berørt og saken er derfor 
tatt opp med fylkesmannen i Rogaland. De aksepterer endringene under forutsetning av at endringen 
av størrelse på fritidsboligen kun omfatter denne eiendommen. 
 
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 20110001 - Slettebø, Bakkebø 
som medfører at det foretas følgende justeringer i: 
Bestemmelsene:  

1. § 3.2.3: Hytte på gnr. 22 bnr. 81 kan bygges med en T-BRA = 105 m2.  
2. § 3.2.4: Hytte på gnr. 22 bnr. 81 kan oppføres med maks byggehøyde på 4,0 meter. Bygget 

oppføres med flatt tak. 
Kart: 

3. Rotering av byggegrense for eiendom 22/81 jfr. kart datert 15.06.16. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

    

Sum    

 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 
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Sum    

 
~ o ~ 

 

Alternative løsninger:  
 
 

 

 
 

~ o ~ 
 

  
Dokumenter - vedlagt saken: 

Dok.nr Tittel på vedlegg 

474864 Mindre reguleringsendring  hytte gnr. 22 bnr 81 - Arnt Sigve Undheim, Stapnes hytteområde  

474867 Plankart Mindre endring gbn 22-81  

474869 bestemmelser - Stapnes hytteområde - rev. 15.06  
 

 

 
 
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 
JOHAN 

SANDBAKKVEIEN 12 4370 EGERSUND 

N SKAARA 
JARL BØRGE 

STAPNESVEIEN 15 4372 EGERSUND 

 
 


