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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 

013/18 Rådmannen delegert  
 

 
 

Mindre vesentlig reguleringsendring Nordstø gnr. 8 bnr. 22 mfl. - 
justering av formålsgrense 
 

Sammendrag: 
En har mottatt søknad om en mindre reguleringsendring som gjelder områdereguleringsplan for 
Kaupanes havne- og industriområde. Reguleringsendringen gjelder en grensejustering mellom 
formål, og rådmannen vurderer at den kan gjennomføres som en mindre reguleringsendring. 

 
 
Rådmannens vedtak: 
Det vedtas en mindre reguleringsendring i 20150003 - Områderegulering Havne- og næringsområde 
Kaupanes (7-15) (20150003) som medfører følgende justering av formålsgrenser i plankart for gnr 
8/22, 8/359, 8/282 og 8/173: 

1. Reguleringsendringen gjelder justering av formålsgrense kai/havneområde i sjø 10 m ut 
og formålsgrense industri/lager/kai (I/L 11) flyttet ut til 20 m innenfor ny formålsgrense 
for kai/havneområde i sjø som vist på vedlagte kartutsnitt. Byggegrense flyttes 
tilsvarende ut slik at denne ligger 4 m innenfor formålsgrense for industri/lager jfr. kart 
datert 10.10.2018 fra Multiconsult. 

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og 
bygningsloven §§ 12-12 og 12-14. 

 
 

Saksgang: 
Rådmannen vedtar mindre reguleringsendring etter delegert fullmakt. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
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Eventuell tidligere politisk behandling: 
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Eigersund kommune har mottatt en søknad om mindre reguleringsendring i tilknytning til 
detaljregulering for Kauapnes havne- og industriområde på Nordstø gnr. 8 bnr. 22.  
 
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 
En vurderer dette til å være en mindre reguleringsendring etter §12-14 i PBL. 
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. 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 en 
vurderer at denne justeringen ikke medfører.  
 
Dersom det er i tvil om endringen er mindre, 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 omfatter kun justering av 
formålsgrenser og er av mindre omfang.  Dette vil så langt en vurderer det således komme inn under 
begrepet mindre vesentlig reguleringsendring og saken blir derfor fremmet etter §12-14. 
 
2. Kort presentasjon av hva saken gjelder 
Eigersund Næring og Havn KF søkes herved om at det foretas en mindre reguleringsendring i søndre 
del av Kaupanesområdet som vist på vedlagte kartutsnitt. 
 
Reguleringsendringen gjelder flytting av formålsgrense kai/havneområde i sjø 10 m ut og 
formålsgrense industri/lager/kai (I/L 11) flyttet ut til 20 m innenfor ny formålsgrense for 
kai/havneområde i sjø som vist på vedlagte kartutsnitt. Byggegrense flyttes tilsvarende ut slik at 
denne ligger 4 m innenfor formålsgrense for industri/lager. Endringene er vist på kart datert 
10.10.2018 fra Multiconsult som legges til grunn. 
 
Det henvises til vedtaket i styret for Eigersund Næring og Havn KF, der dette skal gjøres på en slik 
måte at Eigersund Næring og Havn KF eier og disponerer tilstrekkelig kaiområde på hele strekningen 
og sikres varig adkomst til kaiområdet.  
 
Havneadministrasjonen mener at det skal være 20 m kaiområde fra kaifront og innover. Dette 
begrunnes med at det må tas hensyn til en dybde foran kaifront på 9,0 m og skråningshelning under 
framtidig kai på 1:1,7 som er skråningshelningen under kaien ved tidligere Hovland Ferjekai. Det 
krever da en skråningsbredde på 18,7 m fra kote -9,0 til kote +2,0.  20 m kaiareal gir også en fleksibel 
bruk av framtidig kaiareal. Det kan da fylles ut til 20 m innenfor framtidig kaifront. 
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3. Gjennomgang av uttaler 

Endringene er sendt til uttale til grunneiere og berørte statlige og regionale myndigheter. Det er ikke 
kommet inn merknader til endringen, og saken kan derfor fremmes som en mindre 
reguleringsendring.   
 
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 
innstille på at Rådmannen etter delegert myndighet vedtar en mindre reguleringsendring i form av 
følgende justering av plankart for gnr 8/22, 8/359, 8/282 og 8/173: 

1. Reguleringsendringen gjelder justering av formålsgrense kai/havneområde i sjø 10 m ut 
og formålsgrense industri/lager/kai (I/L 11)flyttet ut til 20 m innenfor ny formålsgrense 
for kai/havneområde i sjø som vist på vedlagte kartutsnitt. Byggegrense flyttes 
tilsvarende ut slik at denne ligger 4 m innenfor formålsgrense for industri/lager jfr. kart 
datert 10.10.2018 fra Multiconsult. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 

 
~ o ~ 
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Alternative løsninger:  
 
 

 

 
 

~ o ~ 
 

  
Dokumenter - vedlagt saken: 

Dok.nr Tittel på vedlegg 

630513 Søknad om mindre reguleringsendring Kaupanes gnr. 8 bnr. 22 Nordstø  

630514 Kart med inntegnet endring  
 

 

 
 
Parter i saken: 

N SEGLEM 
KARL T 

   

N NORDSJØTE
RMINALEN 
AS 

Hovlandsveien 70 4374 EGERSUND 

N EIGERSUND 
KOMMUNE 

Postboks 580 4379 EGERSUND 

N GARPESTAD 
KJELL 

V/AUD 
GARPESTAD,BJERKREIMS 
GATE 1 

4370 EGERSUND 

N B & G 
Eiendom AS 

Hovland 4370 EGERSUND 

 
 


