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Innspill til planvarsel og planprogram for reguleringsendring – 
fritidsboliger på gnr./bnr. 49/8 Tengsastranda, Eigersund kommune 

Vi viser til planvarsel med planprogram datert 10.12.2018. 
 
Området planlegges regulert til fritidsboliger, felles sjøbod og småbåtanlegg med tilhørende 
parkering og uteoppholdsarealer, samt friluftsområder. Planområdet utgjør ca. 23,5 daa. 
 
Kommuneplan for Eigersund er under rullering, og bli snart sendt på høring. Reguleringsendringen 
som nå varsles er i strid med kommuneplanen, og burde blitt behandlet og vurdert som en del av 
kommuneplanprosessen. 
 
Det er viktig å ivareta allmennhetens interesser i den aktuelle strandsonen. Fritidsboliger må som 
utgangspunkt plasseres i/ved område avsatt til fritidsbolig i gjeldende plan. Det vil være konfliktfylt å 
regulere fritidsboliger i områder som i dag er regulert til friluftsområde. 18 fritidsboliger som 
skissert i planprogrammer er et høyt antall hytter i det begrensede området som er tilgjengelig for 
formålet. Det vil også ut fra strandsoneinteressene være konfliktfylt å anlegge privat småbåthavn 
som skissert. Båtplasser til nye fritidsboliger må løses i eksisterende anlegg. 
 
 
Med hilsen 
 
Ragnhild Askeland 
seniorrådgiver 

  
 
Knut Harald Dobbe 
plankoordinator 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger 
Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund 
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EIGERSUND KOMMUNE - GNR.49, BNR.8 M.FL. - REGULERINGSENDRING FOR 
FRITIDSBOLIGER TENGSASTRANDA - VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 
MED PLANPROGRAM 

 
 
Vi viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen til uttalelse. Henvendelsen 
gjelder utvikling av fritidsboliger på Tengsastronda i Eigersund. Det er i denne saken også 
sendt brev fra kulturavdelingen. 
 
Fylkesrådmannen legger gjeldende kommuneplan til grunn, og ser at det forestående 
planarbeidet vil være konfliktfylt. Da kommunen er i ferd med å utarbeide ny kommuneplan 
burde dette planarbeidet vært samkjørt med den prosessen, slik at man kan få en helhetlig 
vurdering av hvor områder for fritidsboliger bør lokaliseres. 
 
Forutsatt at man velger å gå videre med planarbeidet uten å samkjøre med kommuneplan 
må det gjennomføres grundige utredninger som viser konflikter, med særlig hensyn til 
jordvern, natur- og friluftsverdier. Vi har ingen vesentlige merknader til planprogrammet i 
dette henseende. Det forutsettes at det ved høring vises tilpasninger for å begrense 
konflikt, og eventuelle forebyggende og kompenserende tiltak. Planprogrammet viser en 
mulig utforming som i så måte kan bidra til at en del konflikter reduseres. 
 
 

Med hilsen 
 

 
Knut Thorkildsen Slettebak      Anita Rettedal Middelthon 
rådgiver       rådgiver 
 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
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Eigersund kommune 
Fylkesmannen i Rogaland 



 

 

Statens vegvesen 
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EIGERSUND KOMMUNE - GNR.49, BNR.8 M.FL. - REGULERINGSENDRING FOR 
FRITIDSBOLIGER TENGSASTRANDA - VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 
MED PLANPROGRAM OG FORHANDLING OM UTBYGGINGSAVTALE - KRAV OM 
ARKEOLOGISK REGISTRERING 
 
Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid i ovennevnte sak. Rogaland fylkeskommune 
har, som regional kulturminnemyndighet, vurdert det mottatte varselet med henblikk på 
automatisk fredete kulturminner. I og med at planområdet omfatter sjøareal, er 
oppstartsvarselet også oversendt Stavanger maritime museum som rette 
forvaltningsmyndighet innenfor sjø og vassdrag, jf. forskrift om faglig ansvarsfordeling. 

Innspill vedrørende automatisk fredete kulturminner 

Planområdet omfattes av reguleringsplan vedtatt i 2007. Forholdet til automatisk fredete 
kulturminner på land er derfor avklart i forhold til dagens reguleringsformål, som er 
«spesialområde ute- og oppholdsareal/hage» og «spesialområde friluftsområde». Innenfor 
begge reguleringsformål er det klare restriksjoner på hvilke tiltak og markinngrep som kan 
gjennomføres. Det samme gjelder innenfor areal regulert til «friluftsområde sjø/bevaring 
sjøbunn». 

Ved omregulering fra spesialområder til byggeområder og lignende formål som åpner for 
langt større inngrep i grunnen, må derfor undersøkelsesplikten i kulturminneloven 
oppfylles innenfor disse områdene. I henhold til kulturminnelovens § 9 – 
undersøkelsesplikten stilles det derfor krav om arkeologisk registrering innenfor de delene 
av planområdet som søkes omregulert fra «spesialområde ute- og oppholdsareal/hage» 
og «spesialområde friluftsområde» til «byggeområde» og lignende formål som åpner for 
inngrep i grunnen. Innenfor de delene av planområdet hvor natur- og kulturmiljø søkes 
bevart og det ikke tilrettelegges for ytterligere tiltak vil det ikke være behov for arkeologisk 
registrering. 

Kostnadene forbundet med arkeologisk registrering belastes tiltakshaver, jfr. 
kulturminnelovens § 10. Fylkeskommunen har utarbeidet et budsjett på kroner 351 905,- 
Dette et maksimumsbudsjett som tar høyde for at det må gjennomføres arkeologisk 
registrering innenfor hele planområdet. For at det skal kunne utarbeides et mer presist 
budsjett er vi avhengig av å få tilsendt et mer detaljert forslag til plankart, der de ulike 
reguleringsformålene vises. 

Vi er avhengig av en skriftlig aksept av vedlagte budsjett før arbeidene kan legges inn i 



 

bestillingskøen. Vi legger ved et akseptskjema tiltakshaver må fylle ut og sendes til oss. 
Ferdig utfylt skjema blir da en aksept av kostnadene i budsjettet og således en bestilling 
av den arkeologiske registreringen. Fakturering av kostnadene skjer normalt ved 
delfakturering av påløpte utgifter. Sluttfaktura, med avregning, vil bli sendt når arbeidet 
inkludert rapport er ferdigstilt. 
 
Det er beregnet inn til 7 dager i felt for to personer. Kostander til gravemaskin er tatt med i 
budsjettet, men tiltakshaver har mulighet til å stille med maskin selv dersom de ønsker det. 
Vi må i denne sammenheng understreke at det i så fall er tiltakshavers ansvar også å 
skaffe alle nødvendige tillatelser og avtaler, eksempelvis gravemeldinger for VA-ledninger, 
strøm, telefon, arbeidsvarslingsplaner ol. Det er satt av 7 dager til gravemaskin i felt, i 
tillegg er det satt av tilsvarende antall dager til gjenlegging av sjakter. 
 
I budsjettet er det tatt høyde for at det kan komme fram en del funn/ strukturer som krever 
dokumentasjon. Dersom det viser seg at grunnforholdene er av en slik karakter at det er 
lite sannsynlig at det finnes bevarte bosetnings-/aktivitetsspor fra forhistorisk tid i 
planområdet, vil en redusere omfanget, og dermed også kostnadene, ved 
undersøkelsene. Dersom tiltakshaver har opplysninger om tidligere grunnarbeider i 
området ber vi om å få oversendt disse, da dette vil kunne ha innvirkning på omfanget av 
arkeologiske registreringer. 
 
Avtaler med berørte grunneier og forpaktere 

Før registreringen kan gjennomføres må tiltakshaver ha gjort alle nødvendige avtaler med 
evt. grunneiere og forpaktere av området. Vi ber i den forbindelse om at det sammen med 
akseptskjemaet også sendes bekreftelse fra samtlige berørte grunneiere/forpaktere på at 
det er akseptert at vi foretar inngrep i grunnen. Erstatning for tapt eller redusert avling, 
opparbeiding, utilsiktet skade på eldre veiter/drenering etc., avtales direkte mellom 
tiltakshaver og grunneier samt evt. forpakter. Dersom det oppstår skade på nyere 
drenering vil disse søkes reparert så fort det lar seg gjøre, og før registreringssjaktene 
legges igjen. 
 
Når kostnadsaksept/ bestillingsskjema og grunneier-/forpakteravtaler er mottatt vil det bli 
sendt ut brev når nærmere oppstartstidspunkt for registreringen er satt. Vi gjør 
oppmerksom på at det i vårt brev om oppstartstidspunkt vil bli satt en frist for avbestilling 
av registreringen. Dersom registreringen avbestilles etter denne fristen vil dette føre til 
fakturering av de utgifter vi har fått, og vil kunne få, i tilknytning til registreringen.  
 
Fylkesrådmannen vil for øvrig orientere om at vi normalt ikke foretar arkeologiske 
registreringer i perioden november-februar, og at vi prioriterer undersøkelser med tidlig 
innkomne kostnadsoverslag. Vi ber om at de arkeologiske registreringene bestilles i god 
tid før registreringene ønskes gjennomført. 
 
Innspill vedrørende nyere tids kulturminner 
Det fremgår av forslag til planprogram 5.2 kulturminner og kulturmiljø at eksisterende 
bolighus innenfor planområdet er SEFRAK-registrert med vernekategori C.  
Det stemmer at det er dette som fremgår av kartdatabasen Temakart Rogaland, men 
ifølge SEFRAK-registeringen ble registrator avvist, og bygningen er derfor ikke blitt 
registrert eller vurdert på vanlig måte. Dvs. at vi ikke kjenner til hvilken verneverdi 
bolighuset og eventuelt tilhørende uthus innenfor planområdet har. Under utredningsbehov 
står det også at eksisterende bygnings verneverdi skal avklares. Da Eigersund kommune 
ikke har en ferdigstilt kulturminneplan, anmoder fylkesrådmannen om at man innhenter 
byantikvaren i Egersund sin vurdering av eksisterende bygningers verneverdi i saken. 



 

 
Dersom eksisterende bolighus og eventuelt tilhørende uthus innenfor planområdet er 
verneverdige, må det vurderes om disse kan bevares og inngå som fritidsbolig og/eller 
fellesbygg i planen, og på den måten bidra positivt ved å gi området en historisk identitet 
og særpreg.     
 
Videre er det flere eldre steinstukturer i området. Omtrent midt på Tengsastranda går det 
en ca. 150 m lang geil i nord-sørlig retning fra området bak hestestallene i nord og nesten 
helt ned til sjøkanten i sør. Den er oppmurt av store og mellomstore steiner i ca. 1,5 m 
høyde, og bredden på geilen er fra 1,6 til ca. 2 m. Geilen har ikke en typisk beliggenhet i 
forhold til det å lede dyr siden den går ned til sjøen, men stedet har muligens vært et 
tidligere handelssted pga. navnet Kremmarviga. Det er også en steinstruktur i skogholtet 
øst for geilen bestående av en steingard, en tuft og en steinrøys med grop.  
 
Fylkesrådmannen anmoder om at områdets kulturlandskap med bl.a. nevnte geil og andre 
steinstrukturer sikres ivaretatt med hensynssone bevaring i reguleringsplanen.  
 
Uttalelse fra Stavanger maritime museum – krav om arkeologisk registrering 
Stavanger maritime museum stiller krav om at det må gjennomføres arkeologisk 
registrering av berørt sjøareal, før de kan avgi uttalelse vedrørende automatisk fredete 
kulturminner i sjø, samt kulturminner omfattet av kulturminnelovens § 14 – skipsfunn. 
Uttalelse fra Stavanger maritime museum følger vedlagt. Vi ber tiltakshaver vennligst ta 
kontakt direkte med museet for å gjøre de nødvendige avtaler 
 
Vi gjør oppmerksom på at fylkesrådmannen ikke kan gi endelig uttale til planen før 
vi har fått mulighet til å foreta arkeologiske registreringer, og forholdet til evt. 
automatisk freda kulturminner er endelig avklart. 
 
 
 

 
 
 

Med hilsen 
Seksjon for kulturarv 

 
 

Jan G. Auestad 
fylkeskonservator 

 
 

Leif Håvard Lundø Vikshåland 
rådgiver 

 
 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 

 
 
Bruk vår referanse/vårt saksnr når du svarer på brevet 
 



Saksnr. 18/29390 Saksbeh.:

Prosjektnr. Dato: 24.01.2019

Tiltakshaver

Adresse

LØNNSKOSTNADER sos.utg.

timekostnader timer à kr direkte lønn 46 % sum

Forarbeid 11,3 337,00kr          3 791kr           1 744kr            5 535kr             
   

Delsum 11 3 791kr          1 744kr            5 535kr            

Feltarbeid 105,0 337,00kr          35 385kr         16 277kr         51 662kr           
   
   

Delsum 105 35 385kr        16 277kr         51 662kr          

Etterarbeid 52,5 337,00kr          17 693kr         8 139kr            25 831kr           
   
   

Delsum 53 17 693kr        8 139kr            25 831kr          

Sum lønnskostnader 169 56 869kr         26 160kr         83 028kr           

Indirekte kostnader 60 % av timekostnader 49 817kr           

DRIFTSKOSTNADER kr

Kost under 15 km 0 120,00kr           

 6 - 12 timer 0 297,00kr           

Overnatting 14 754,00kr          10 556kr           

Losji Hotell e.l. 13 1 500,00kr      19 500kr           

Annen overnatting 0 430,00kr           

Reiseutlegg 88kr                   

Leiebil el. tilsvarende 5 600kr             

Sum reise, kost og losji 35 744kr           

Forbruksmateriell og utstyr (10 %) 13 285kr           

Sum driftskostnader 49 029kr           

KJØP AV TJENESTER

Gravemaskin 24 118 800kr        

Andre tiltak 21 080kr           

Delsum 139 880kr        

Naturvitenskapliege analyser

14C 4 16 000kr           

annet 4 6 000kr             

Delsum naturvitenskap 22 000kr          

Andre konsulenttjenster 4 000kr             

Sum kjøp av tjenester 165 880kr        

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)

5 % 4 151kr             

SUM BUDSJETT (maksimum) 351 905kr        

Rogaland fylkeskommune, Seksjon for kulturarv

Gamle Sokndalsveien 38, 4372 Egersund

Bompenger og/eller ferjeutgifter

Leasingbil/leiebil

Forberedende, brakke, transport, HMS-tiltak m.m

Norrøn Eiendomsutvikling AS

Leif Håvard Lundø Vikshåland

Fritidsboliger Tengsastranda

Dager totalt: 

14C, antall prøver:

Vedartsanalyse, antall prøver:

Sted/ gård, kommune gnr/bnr 49/8 m.fl. Tengsastranda, Eigersund kommune

Arkeologisk Museum, UiS

Metallsøk



 

 
 

AKSEPT AV BUDSJETT FOR ARKEOLOGISK REGISTRERING 
Skjemaet må returneres Rogaland fylkeskommune (firmapost@rogfk.no) før registreringen kan 

begynne. Se veiledning til utfylling på baksiden. Eventuelle kommentarer skrives i kommentarfeltet, 

eller på eget ark. 

1) Rogaland fylkeskommune sitt saksnummer: 18/29390  

2) Denne bekreftelse gjelder følgende eiendom(er). (Benytt kommentarfeltet eller eget ark 

hvis flere gårds- og bruksnumre er berørt):  

Gårdsnr.:  Bruksnr.:   Adresse:  

3) Eierforhold og tiltakshaver. Forpaktere og leietakere: 

Navn på grunneier(e):  

(grunneieraksept må være mottatt av fylkeskommunen før registreringene kan starte opp) 

Er det leietakere/forpaktere på eiendommen?    Ja:____ Nei:____ 

Berøres andre grunneiere av den arkeologiske registreringen?   Ja:____ Nei:____ 

Er eventuelle leietaker(e)/berørte parter informert om registreringen? Ja:____ Nei:____ 
 

4) Øvrige vernehensyn og andre spesielle hensyn 
Er øvrige vernehensyn avklart (f.eks. fredete/truede arter)?   Ja:_____ Nei:_____ 

Er det andre hensyn som må tas under registreringen?      Ja:_____ Nei:____ 

(dersom ja, spesifiser i kommentarfelt på baksiden eller eget ark) 

Er det beitedyr på eiendommen?      Ja:_____ Nei:____ 

(i så tilfelle må disse sikres med gjerder eller flyttes før oppstart av registreringsarbeidet) 

Må adkomst skje over annen manns eiendom?     Ja:_____ Nei:____  
 

5) Kontaktperson: 

Kontaktperson hos tiltakshaver for alle avtaler i forbindelse med den arkeologiske registreringen: 

 

Navn:   

 

Epost:_______________________________________  Telefon: _________________________ 

 

6) Fakturaadresse og eventuell merking av faktura (ref. nr. og lignende): 

 

________________________________________________________________________________ 

7) Aksept av budsjett og forpliktelser, jf. kulturminnelovens § 10: 

 Jeg/vi aksepterer budsjettet for registreringen, datert:_________________ 

 Jeg/vi erkjenner min/vår forpliktelse til å dekke kostnadene, jf. kulturminnelovens § 10 

 Jeg/vi bekrefter at nødvendig vegetasjon vil bli fjernet før registreringen. 

 Jeg/vi aksepterer å ta hånd om eventuelt spesialavfall dersom dette er nødvendig. 

 Jeg/vi ønsker å benytte fylkeskommunens rammeavtale for maskintjenester: Ja___ Nei___ 

 

Sted, dato og forpliktende underskrift: 

 

mailto:firmapost@rogfk.no


 

 
 

 

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SKJEMAET 

 

1) Saksnummer: (fylles ut av Rogaland fylkeskommune) 
2) Bekreftelsen gjelder følgende eiendom(mer): 

Oppgi gårdsnummer og bruksnummer til berørte eiendom(mer). Om mulig, oppgi også adressen.  
3) Eierforhold og tiltakshaver. Forpaktere og leietakere: 

Før arbeidene kan igangsettes må det foreligge aksept fra grunneier på at det kan gjennomføres 
maskinell sjakting og/eller prøvestikking på eiendommen. I tilfeller hvor det er snakk om mange 
berørte grunneiere må det foreligge grunneierliste med tilhørende kontaktinfo. 

Registreringen vil påvirke eiendommen. Ved en maskinell sjakting, vil det graves sjakter med 
gravemaskin. Det kan bli nødvendig å fjerne trær og/eller asfalt eller øvrig fyllmasse. 

Er det leietakere på eiendommen eller andre/flere grunneiere til samme eiendom, skal disse 
informeres om den arkeologiske registreringen, og hva dette innebærer. 

Andre berørte parter må også informeres om registreringen. Dette gjelder for eksempel dersom 
parkering og/eller adkomst er over annen manns eiendom. 
4) Øvrige vernehensyn eller spesielle hensyn: 

Før registreringene kan starte opp må forholdet til øvrige vernehensyn være avklart. For eksempel 
om det er kjent svartelistede, rødlistede eller truede plante- og/eller dyrearter på eiendommen. Det 
samme gjelder plantesykdommer som for eksempel potetål og floghavre. 

Hvis det er andre hensyn som må tas, må dette spesifiseres. Dette kan være tilgang til nøkler, 
parkering/adkomst, fjerning av gjerder eller trær. 

 Tiltakshaver er ansvarlig for at eventuelle beitedyr gjerdes ute fra registreringsområdet. 

Aksept for adkomst over annen manns eiendom må foreligge før registreringene kan igangsettes.  
5) Kontaktperson: 

Her oppgis navn og telefonnummer til kontaktperson for gjennomføringen av registreringen. 
6) Fakturamottaker/-adresse: 

 Husk riktig navn og adresse på fakturamottaker. 
7) Aksept av budsjett og forpliktelser, jf Kulturminneloven § 10: 

Oppgi datoen i Rogaland fylkeskommune sitt brev med budsjett. Dette for at det ikke skal være 
noen tvil om hvilket budsjett aksepten gjelder i de tilfeller hvor det er utarbeidet nye budsjett. 

I enkelte tilfeller kan det være påkrevd med felling av trær for å kunne gjennomføre 
registreringene. Fellingen må skje i samråd med Rogaland fylkeskommune. 

 Tiltakshaver er ansvarlig for håndtering av eventuelt spesialavfall som følge av registreringene. 
Dette kan eksempelvis være asfalt, forurenset masse, eller jord med frø av svartelistede arter. 
 

Kommentarer eller utfyllende opplysninger (bruk eventuelt eget ark): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



EIGERSUND KOMMUNE - Reguleringsendring for fritidsboliger Tengstranda,
Gnr 49, Bnr 8, M.Fl. - Varsel om krav om arkeologisk registering fra Stavanger
maritime museum

Viser til anmodning om uttalelse vedrerørende automatisk freda kulturminner og verna
skipsfunn i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid med planprogram og
forhandling om utbyggingsavtale – Reguleringsendring for fritidsboliger Tengastranda
Gnr 49, Bnr 8 M.Fl. – PLANID 2007 0012-07.

Om vår rolle
Stavanger maritime museum (Smm) skal, som fag- og forvaltningsmyndighet etter
kulturminneloven, ta stilling til forholdet til automatisk freda kulturminner og verna
skipsfunn i sjø og vassdrag som berøres av omsøkt tiltak eller plan.

Stavanger maritime museum har myndighet til å kreve å få gjennomføre arkeologisk
registrering. Hensikten med registreringen vil være å undersøke om tiltaket/planen
kommer i konflikt med freda kulturminner og verna skipsfunn, jfr. Lov om Kulturminner
av 9. juni 1978 nr. 50 §§ 9, 10 og 14. Kostnader i forbindelse med arkeologisk
registrering må iht. § 10 bæres av tiltakshaver.

Potensialevurdering
Området som ønskes omregulert til fritidsboliger ligger på Tengs, nord for Egersund
sentrum. Det gamle navnet på den nedre luten av elven, som gikk gjennom Bjerkreim
og renn ut i sjøen ved ‘Tengsastronnæ’, var enx. Etter elven har gården fått navn sitt
og tidligere ble skrevet:  Tengss,  Tenx,  Thengs, eller  Things. Det er uavklart hva navnet
‘Tengs’ betyder.
I ‘Jubileums- og Bygdebok for Eigersund Herad’ av Aamund Salveson forteller
områdets historie fra gårdens perspektiv og nevner eierne tilbake til 1521 og oppover
i tiden. I bygdeboken finnes også en informasjon at 77 stk. flintavfall i området. Stykke
av en slipestein av skifer-bergart og Kryssforma klubbe av kleberstein ble funnet på
stedet. Dvs. at funnstedettrolig er et bosted fra steinalder.

På grunn av beliggenhet ved elven som gir gode fiskeforhold, noe som er viktig
lokaliseringsfaktor i forhold til steinalderbosetning, men også Tengsastrands historie
som mulig handelssted i middelaldere, ble det i 2006 gjennomført arkeologisk
registrering på land. I rapporten ble Tengsastrandabeskrevet som:
‘Tengsastranda har tidligere vært et viktig strandområde for folk i Tengesdal og
Bjerkreim, og det er mulig at det allerede i middelalderen har vær handelsvirksomhet
her. Et stedsnavn som Kremmervika kan være en indikasjon på et slik aktivitet. Ifølge

Krisiansen&Selmer-Olsen, Sivilarkitekter
Rogaland fylkeskommune

Vår ref.: 18.7299
Deres ref.:

Stavanger, 22.01.2019
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lokalhistoriske kilder skal her også ha vært en båtstøfor Bjerkreim skipreid. Dette støet
skal i vikingtiden har vært brukt i forbindelse med leidangen. Området vurderes derfor
til å ha stort potensial for både synlige og ikke synlige automatisk fredete kulturminner.
Sjøfartsmuset har tidligere registrert fartøysrester av alderdommelig karakter i
umiddelbar nærhet til reguleringsområdet.’ (Kulturhistorisk Registrering i Eigersund
Kommune, Gnr 49, Bnr. , Arkivsak 05/629-8, Løpenummer: 25126/06 Arkivnr: FR-RB
EIG Kjeøy, Lervik og Tengsstranda).

Registreringen har vist ingen synlige automatiske fredete kulturminner.

Fra maritime/undervannsarkeologisk perspektiv planområdet i sjøen har fortsatt et
uavklart potensial for tidligere ukjente kulturminner og skipsfunn. Havet rundt
Eigersund og i Vest-Agder sto i en periode av eldre steinalder lavere enn dagens
vannstand. Det betyr at disse boplassene ved sjøen ble oversvømt i slutten av eldre
steinalder. Noen eksemplarer på steinalderfunn under vann har dukket opp i Vest-
Agder, men så langt ingen slike druknede boplasser ble funnet i Rogaland.
Strandlinjekurvene for Eigerøy viser at havnivået ved ca. 10.000 år BP stod på -3 meter
og at havnivået kan ha sunket til omkring -8 til -9 meter før det økte til 3 meter 8.000
BP (Figur 1). Området i vann ved Kremmerviga er derfor en plass vi mener har stort
potensiale for funn av steinalderbosetning under vann.

Figur 1: Strandlinjediagram for Eigerøy. høyde over havet sammenliknet med dagens vannstand ligger lang
m.a.s.l-aksen mens årtusen føross (Before Present) står langs BP linjen. Figur etter Prøsch-Danielsen, L., 2006,
Sea-level studies along the coast of southwestern Norway, with emphesis on three short-lived Holocene marine
events., AmS-Skrifter 20, 1-94).

‘Tidligere registrert fartøysrester av alderdommelig karakter i umiddelbar nærhet til
reguleringsområdet’ nevnte i Rapporten fra kulturhistorisk registrering refererer
muligvis til forskjellige vrak og vrakdeler som finnes i hele Tengsvågen.

Vi vurderer området til å ha potensiale for funn av automatisk freda kulturminner og
verna skipsfunn. For å sikre at tiltaket ikke står i konflikt med dette kan vi allerede nå
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varsle at vi vil kreve å få gjennomført en arkeologisk registrering for å avdekke
forholdet til automatisk freda kulturminner og verna skipsfunn i det omsøkte området.

Uttale
Museet kjenner ikke til kulturminner i sjø som omfattes av reguleringsplan, men ut fra
en vurdering av kjente kulturminner i nærområdet, og kunnskapshullet rundt drukna
steinalderboplasser under vann i regionen, finner vi at det er potensiale for hittil ukjente
§ 4 og §14 kulturminner i de planlagtetiltaketsom må avklares. Vi krever dermed å få
gjennomført en arkeologisk registrering for å undersøke om tiltaket kommer i konflikt
med freda kulturminner. Våre registreringer må være gjennomført, og eventuelle funn
av freda kulturminner må være ivaretatt, før vi kan gi vår uttale til søknaden.

Eventuelle funn ivaretas ved at tiltaket utformes slik at kulturminnene ikke skades eller
skjemmes, eller evt. ved en dispensasjonssøknad.

Om arkeologisk registering
Undersøkelsen består av visuell inspeksjon og graving av testsjakt i vann. Det er lagt
opp til inntil 1dagsundersøkelse for et 3-manns team og en kostnad på inntil kr 52.147
eks. mva.

Det er satt av inntil 5.500 kr til vitenskapelig datering, dette for å kunne avgjøre
fredningsspørsmål.

Saksgang ved funn
Eventuelle funn av automatisk freda kulturminner løses ved at de legges inn og
ivaretas i planen, eller evt. ved at det søkes om dispensasjon fra fredningen..

Vi ber tiltakshaver ta kontakt direkte med Stavanger maritime museum
(arkeologi@museumstavanger.no) for å avtale gjennomføringen av undersøkelsen.

Med vennlig hilsen

Edgar Wróblewski Arild Skjæveland Vivås
maritim arkeolog maritim arkeolog

Stavanger maritime museum
Museum Stavanger AS

Mobil: 40728467
Epost: edgar.wroblewski@museumstavanger.no
Epost: arkeologi@museumstavanger.no

Kopi:
MUST arkiv

mailto:arkeologi@museumstavanger.no
mailto:edgar.wroblewski@museumstavanger.no
mailto:arkeologi@museumstavanger.no
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Kommentar til budsjett
Stavanger maritime museum har satt opp et budsjett for feltundersøkelse.
Undersøkelsene består i en arkeologisk registrering av sjøbunnen. Ved feltarbeid
med dykking vil museet bruke minst tre dykkere med tilstrekkelig kvalifikasjoner og
sertifisering innen arkeologi og dykking. Dykkerne vil være ansatt av museet, og
museet vil ha arbeidsgiver- og HMS-ansvar for personalet under feltarbeidet.
Riksantikvaren har, i henhold til gjeldende retningslinjer, pålagt tiltakshaver å dekke
utgiftene til undersøkelsen.

For mer informasjon om budsjettet og arkeologiske registreringer vises det til
Riksantikvarens skrift om «Retningslinjer for gjennomføring av undersøkelsesplikten
og budsjettering av arkeologiske registreringer i henhold til kulturminneloven §9, jf.
§10». Den er tilgjengelig på www.ra.no.

Dykketillegg
Benytter sats for NIVA og de fem marinarkeologiske forvaltningsmuseene. Satsen er
kr 720, - per dykkedag.

Sosiale utgifter
Inkluderer pensjonsinnskudd, arbeidsgiveravgift, feriepengeavsetting og forsikring
Satsen er 60 % av direkte lønnsutgifter.

Overhead
Benytter sats i samsvar med de fem marinarkeologiske forvaltningsmuseene. Satsen
er 60 % av lønnsrelaterte utgifter+sosiale utgifter.

Diett (kostog losji)
Benytter satser fra statens reiseregulativ. Det er budsjettert med hotellovernatting
men ofte er det mulig å finne andre alternativ.

Forbruksmateriell og utstyr
Dette utgjør 15% av direkte lønnskostnader tillagt sosiale utgifter og indirekte
kostnader. Dekker nødvendig utstyr og forbruksmateriell som dykkerutstyr og båt.

Uforutsette utgifter
Ved vesentlige uforutsette forhold vil det utarbeides nytt budsjett for registreringene.

Kostnadsjustering
Ved lønnsoppgjør vil timesprisen justeres. Lønnsoppgjør gjennomføres i løpet av
høsten hvert år.

Stavanger maritime museum, 4.1.2019



Budsjett arkeologisk registrering

Saksnr. 18.160 Saksbeh.:

Dato: 22.01.2019

Tiltakshaver

Adresse

LØNNSKOSTNADER sos.utg.
timekostnader timer à kr direkte lønn 60 % sum
Forarbeid 5 311,40kr        1 557kr              934kr                  2 491kr                 

-kr                   -kr                   -kr                     
Delsum 5 1 557kr              934kr                  2 491kr                
Feltarbeid 22,5 311,40kr        7 007kr              4 204kr               11 210kr              

6 467,10kr        2 803kr              1 682kr               4 484kr                 
-kr                   -kr                   -kr                     

Delsum 28,5 9 809kr              5 885kr               15 695kr              
Etterarbeid 7,5 311,40kr        2 336kr              1 401kr               3 737kr                 

-kr                   -kr                   -kr                     
-kr                   -kr                   -kr                     

Delsum 7,5 2 336kr              1 401kr               3 737kr                
Sum timekostnader 41 13 702kr            8 221kr               21 923kr              

antall à kr
Dykketillegg 3 650,00kr        1 950kr              1 170kr               3 120kr                 
Sum lønnskostnader 25 043kr              

Indirekte kostnader 60 % av timekostnader 13 154kr              

DRIFTSKOSTNADER antall à kr
Kost 3 307,00kr        921kr                    
Losji 720,00kr        -kr                     
Reiseutlegg 500kr                    
Leiebil el. tilsvarende 1 300kr                 
Sum reise, kost og losji 2 721kr                 

Forbruksmateriell og utstyr (høy sats(15 %) ved dykkking el. bruk av båt) 5 729kr                 
Sum driftskostnader 8 450kr                

KJØP AV TJENESTER

Delsum -kr                    
Naturvitenskapliege analyser antall à kr
14C 1 5 500,00kr     5 500kr                 
annet
Delsum naturvitenskap 5 500kr                
Andre konsulenttjenster
Sum kjøp av tjenester 5 500kr                

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)
-kr                     

SUM BUDSJETT (maksimum) 52 147kr              

Sted/ gård, kommune Tengsastranda, Gnr 49, Bnr 8 M.Fl

Reguleringsendring for fritidsboliger Tengstranda

Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord

leie av lokale

Kristiansen&Selmer-Olsen Sivilarkitekter

Edgar Wróblewski



   

 
Postadresse: Postboks 185 5804 Bergen BeBesøksadresse: Strandgaten 229 Telefon:   55 23 80 00 Telefaks:  51 49 16 89 

Organisasjonsnr: 971 203 420 E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no Internett: www.fiskeridir.no    

 

 

Kristiansen & Selmer-Olsen As Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region 

Sør 

Strandgaten 32 Saksbehandler: Knut Kristian Skjolden 

 Telefon: 97672957 

4400 FLEKKEFJORD Vår referanse: 18/18823 

 Deres 

referanse: 

2833/rkt 

 Dato: 25.01.2019 

   

   

 

Tilbakemelding på varsel om oppstart av planarbeid for reguleringsendring for 

fritidsboliger, Tengsastranda gnr 49 bnr 8 m.fl. - Eigersund kommune Rogaland  

 

Vi viser til e-post datert 10.12.2018 om ovennevnte planarbeider. 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fritidsboliger med tett utnyttelse, 

herunder noen bygninger med to fritidsboliger. Eksisterende bolig og uthus rives. 

Eksisterende båthus rives og erstattes av ny sjøbod. Det legges til rette for nye båtplasser til 

fritidsboligene i tilknytning til sjøboden. I nærhet til fritidsboligene tilrettelegges det for et 

fellesbygg med tilhørende utearealer. 

 

Fiskeridirektoratet 

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 

havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave er bl.a. å sikre eksistens og utviklingsmuligheter 

for marine næringer - herunder ved ivaretakelse av marint biologisk mangfold - ved å 

tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse i kystsonen. 

 

Vurdering og merknader 

I de aktuelle sjøområdene, der felles småbåtanlegg er planlagt, er det registrert naturtypen 

bløtbunnsområder i strandsonen, klassifisert som svært viktig, verdi A, altså av nasjonal 

interesse å ivareta. I samme område er det funnet forekomst av ålegras, som er en annen 

viktig naturtype. Sjøområdene i Kremmarviga og utenfor Tengsastranda er nokså grunne, og 

grunne bløtbunnsområder er gode voksesteder for ålegras. 

 

Gruntvannsområder med bløtbunn har stor betydning som beiteområder for fugl og fisk og 

levested for akvatiske organismer. Et stort antall arter er å finne i bløtbunnsområder i 

strandsonen og biologisk produksjonen i vannmassene er ofte svært høy. Disse artene utgjør 

en viktig del av næringskjeden. Bløtbunnsarter er i hovedsak stasjonære og påvirkes av 

faktorer direkte på de stedene hvor de befinner seg. Naturtypen er derfor også en viktig 

miljøindikator. Inngrep som mudring og fylling av gruntvannsområder vil kunne endre 
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produktiviteten i bløtbunnsområder. Grunne sjøområder med bløtbunn er en begrenset og 

utsatt naturtype langs kysten i Sør-Norge. Det er derfor viktig at de som er igjen tas vare på. 

 

Områder med ålegress kjennetegnes også av stor biologisk produksjon og er viktige 

oppvekst- og beiteområder for bl.a. torsk og andre fiskearter, som er viktige for både yrkes- 

og fritidsfisket langs kysten. Men ålegresset er samtidig sårbart for utbygginger i 

strandsonen og særlig utsatt for menneskelig aktivitet, og det bør unngås å anlegge brygger 

o.l. over eller nær ålegressenger. Summen av mange små inngrep medfører dessverre et 

sterkt press på ålegrasengene våre. Brygger og båter skygger for lystilgang, og reduserer 

dermed vekstpotensialet. Båtmotorer og annet medfører ofte direkte påvirkning på ålegras i 

grunt vann samt ulike typer forurensning. Mudring og utfylling, utlegging av sand mv., vil 

også ha negativ påvirkning. 

 

Det er viktig å unngå negative konsekvenser for disse naturtypene, og Fiskeridirektoratet vil 

i utgangspunktet fraråde ethvert tiltak som kan medføre negativ påvirkning på registrerte 

bløtbunnsforekomster. Dette gjelder desto sterkere når forekomstene er av nasjonal verdi. 

Det er også viktig å ikke legge hindringer for etablering av ålegrassamfunn. Dersom man 

skal sikre seg at marint biologisk mangfold ikke skal berøres negativt, må det i minst mulig 

grad foretas sprenging, mudring og fylling i sjø. Om det f.eks. er slik at bruksnytten av 

småbåthavn og brygger avhenger av senere mudring, vil det egentlig si at stedet uansett er 

lite egnet for båtplasser, i alle fall for større båter. Mudring vil ofte medføre senere behov for 

såkalt vedlikeholdsmudring. Uansett må, så langt det er mulig, aktuelle arbeider foregå i 

vinterhalvåret, når livet i sjøen er mest i ro, for mest mulig å unngå negative konsekvenser 

for den marine biologien. 

 

En bærekraftig forvaltning av kystområdene tilsier at man bevarer soner med verdifull eller 

høy biologisk produksjon i sjø, slik det ofte er i grunne sjøområder nær land. Slike hensyn 

bør vektlegges sterkt ift hensynet til utøvelse av båt- og friluftsliv mv. Behov for båtplasser 

bør søkes dekket ved å plassere brygger og småbåthavner på dypere vann og der de 

forårsaker minst negativ påvirkning på miljøet, og samles på færre og større fellesanlegg. Av 

hensyn til marint biologisk mangfold generelt sett bør man unngå både spredning og økning 

av det areal som brygger og båter opptar i grunne sjøarealer. 

 

Konklusjon 

Fiskeridirektoratet region Sør råder til å grundig vurdere behovet for båtplasser her opp mot 

konsekvensene for lokalt biologisk mangfold og rekruttering av utnyttbare bestander samt til 

at man må ta hensyn til at det her er registrert nasjonalt viktig bløtbunnsområder. Uansett 

forutsetter vi at kommunen inntar i reguleringsbestemmelser at mudring og utfylling ikke 

skal tillates. Vi forutsetter videre at det foreslås å gi bestemmelser om hensiktsmessig 

størrelse og omfang på brygger og båter, som ivaretar hensynet til marint biologisk 

mangfold.  
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Med hilsen 

 

 

Erik Ludvigsen 

seksjonssjef  

 Knut Kristian Skjolden 

 seniorrådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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Tilbakemelding på høring av forslag til planprogram - Reguleringsendring for 

fritidsboliger Tengsastranda gnr/bnr 49/8, plan-id 2007 0012-07 - Eigersund 

kommune Rogaland  

 

 

Vi viser til tilsendt forslag til planprogram for fritidsboliger Tengsastranda mottatt 

10.12.2018. 

 

Hovedformålet med reguleringsendringen er å tilrettelegge for nye fritidsboliger med tett 

utnyttelse samt småbåtanlegg og fellesarealer. Planområdet omfatter eiendommene gnr 49 

bnr 8 og 75 samt deler av Tengsastrandveien og sjøarealer. Planen skal ha planprogram og 

konsekvensutredning, jf. pbl. §§ 4-1 og 4-2 annet ledd. 

 

Kystsonen er svært verdifull og attraktiv for rekreasjon og næringsvirksomhet, men er 

samtidig veldig sårbar. En forutsetning for kystsonens verdi er at den er ren, levende og 

mangfoldig. Grundig planlegging er en forutsetning for at menneskelig aktivitet i så liten 

grad som mulig skal påvirke kystsonen og livet i sjøen negativt. Dette er spesielt viktig ved 

planlegging av hytte- og boligtomter på land i tilknytning til sjø og lokalisering og utbygging 

av småbåthavner mv. Ofte vil planlegging av bo- og hytteområder nær sjøen generere behov 

for å benytte sjøareal til blant annet avløp, vannforsyning, brygger, småbåthavn og 

marinaanlegg. Der slike tiltak kommer i eller i nærheten av viktige områder for fiskeri, 

havbruk eller marint biologisk mangfold, kan dette medføre økt konfliktpotensial. F.eks. 

ønsker Fiskeridirektoratet at småbåthavner plasseres der de forårsaker minst negativ 

påvirkning på miljøet, og at plassene søkes samlet på færre, større anlegg fremfor å belaste 

mange områder. 

 

I sjøområdene utenfor Tengsastranda er det registrert naturtypen bløtbunnsområder i 

strandsonen, klassifisert som svært viktig, verdi A, altså av nasjonal interesse å ivareta samt 

at det er funnet forekomster av ålegras, som er en annen viktig marin naturtype. Området er 
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også en del av Tengsvågen, som er registrert som nasjonal laksefjord. Grunne sjøområder 

nær land er viktige av mange grunner. Spesielt viktige for fiskeri- og havbruksinteresser er 

de fordi det her foregår høy biologisk produksjon, som igjen gir verdifulle 

rekrutteringsområder for utnyttbare bestander av bl.a. fisk og skalldyr. 

 

Fiskeridirektoratet region Sør forutsetter at kartlegging og vurdering, fra kvalifisert og 

uavhengig faglig hold, av konsekvenser for de nevnte naturtypene og det øvrige 

naturmiljøet i sjø er med som utredningstema, og vil framgår tydelig av planbeskrivelsen. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Erik Ludvigsen 

seksjonssjef  

 Knut Kristian Skjolden 

 seniorrådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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Postboks 43     Postboks 702 
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2833 Tengsastranda. Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid med 

planprogram og forhandling om utbyggingsavtale og reguleringsendring for 

fritidsboliger, gnr/bnr 49/8, Eigersund kommune 

Vi viser til deres varsel om oppstart av planarbeid, datert 10.12.2018. 

 

Statens vegvesen ber om at krysset mellom Tengsastrandveien og fv. 44 utredes for å 

avdekke om det er nødvendig med en oppgradering av krysset. 

Krysset vurderes etter håndbok N100. Det har kommet ny N100 som gjelder fra  

5. september 2018. Den kan lastes ned her: 

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/nyheter/ny-handbok-n100-veg-

og-gateutforming 

  

 

Plan og forvaltningsseksjonen Stavanger 

Med hilsen 

 

 

 

Irene Hegre 

Seksjonssjef Therese Engen Bjørvik 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 EGERSUND 

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/nyheter/ny-handbok-n100-veg-og-gateutforming
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/nyheter/ny-handbok-n100-veg-og-gateutforming
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Ragnhild Tamburstuen

Fra: Kari Therese Apeland <kari_therese@hotmail.com>

Sendt: 23. januar 2019 18:59

Til: Kristiansen & Selmer-Olsen

Emne: Fwd: 2833 Tengsastranda

---------- Videresendt melding ---------- 
Fra: Kari Therese Apeland <kari_therese@hotmail.com> 
Dato: 23. jan. 2019 18:56 
Emne: Fritidsboliger tengsastranda 
Til: flekkefjord@arkkso.no 
Kopi:  
 
Hei  
 
Bare et lite ønske fra støvleie naboer, vi håper så at dere vil utbedre veien, håper dere kan legge asfalt nå 

som det vil bli økt trafikk forbi våres hus.. Å synes også dere bør legge ned fibernett� blir spennende å se 

hva dere får til �  
 
 
Mvh  
Kari Therese Apeland 
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Ragnhild Tamburstuen

Fra: Leif Gunnar Hovland <lgh@stallhovland.no>

Sendt: 27. januar 2019 20:11

Til: Kristiansen & Selmer-Olsen

Kopi: post@eigersund.kommune.no

Emne: Viser til mottatt varsel om oppstart av Planarbeid for FRITIDSBOLIGER 

TENGSASTRANDA Gnr. 8 BNR 8 m.fl  Plan Id: 2007 0012-07  

Hei 
 
Viser til motatt varsel om oppstart av Planarbeid for FRITIDSBOLIGER TENGSASTRANDA 
Gnr. 8 BNR 8 m.fl  Plan Id: 2007 0012-07 
 
Viser til overnevnte plan og tillater oss å komme med følgende kommentarer: 
 

1. Punkt 1.2 Planområdet 
 
Det vises til at Planområdet omfatter eiendommene gnr 49 bnr 8 og gnr 49 bnr 75, 
samt deler av Tengsastrandveien og tilliggende sjøarealer. 
 
Dette er ikke helt riktig da deler av veien fra der Tengsastandveien svinger inn på 
byggefeltet og frem til og forbi ridesenteret ligger på privat grunn m/ flere 
grunneiere.  Deler av denne veien ligger på vår eiendom (gnr.49 bnr. 3) og det 
virker noe snodig at utbygger ikke tar kontakt med aktuelle grunneiere før oppstart 
av planarbeid.  
Veien fra hvor veien svinger inn på Byggefeltet og mot ridesenteret er offentlig vei i 
5 m bredde og ikke Kommunal vei som nevnt i punkt 5.6. 
 
Vi forutsetter at utbygger tar kontakt med oss for avklaring av bruk på vår 
eiendom, da vi ikke kan se at utbyggingen av fritidsboliger ligger under «offentlig» 
men er i hovedsak Privat bruk. 
 
Vi forutsetter også at utbygger holder seg innenfor 5 m bredde på veien som i dag, 
om ikke må det  da selvfølgelig gjøres avtale med oss da hele veien fra krysset ved 
Riksveien til Ridesenteret grenser til vår eiendom. 

 
 
Mvh 
Elseberg Gunn og Leif Gunnar Hovland 
(Grunneier Gnr.49 bnr. 3) 

 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 



Til

Kristiansen  &  Selmer-Olsen Sivilarkitekt AS

Ragnhild Kaggestad Tamburstuen'

Ole Petter Erga Sognnes

Thomas Erga Sognnes

Våganesstien 2

4052 RØYneberg Dato 31.01.2019

Det  refereres  til  Deres brev  med  ref: 2833/rkt. Varsel  om  oppstart  av  planarbeid  med

planprogram  for  forhandling om  utbyggingsavtale.

lsakens natur vedlegges en Domsslutning fra Dalane Tingrett; Saks nr: 11-073107TVl-DALA

som i aller høyeste grad vil ha en innvirkning og må hensyntas i videre plan som er under

utarbeidelse. Dette gjelder retten til båthus, flytebrygge, ga ngvei og oljefatfundament for

gnr 49 bnr 74.

Kopi av nevnte domsslutning er også overlevert Egersund Komme.

Med Vennlig hilsen,

Ole Petter Erga Sognnes

Thomas Erga Sognnes

%””5 (i Sogn,»;



 

DALANE TINGRETT

l .

Avsagt: 13.02.2014  i  Dalane tingrett, Egersund

Saksnr.: 11-073107TVl-DALA

Dommer: Dommerfullmektig Oda Karterud

Saken  gjelder: Fast eiendoms rettsforhold, gangsti og flytebrygge

Aage Aanestad Tengs Advokat Sigvart Bilstad
Morten Tengs Advokat Sigvart Bilstad

mot

Torstein Sognnes Advokat Ulf—Einar Staalesen

Ingen  begrensninger  i  adgangen  til  offentlig gjengivelse



DOM

Saken  gjelder  tvist  om  rettigheter  til  l1ytebrygge  og gangvei  på  gnr.  49 bm".  8 i  Eigersund

kommune.

Sakens bakgrunn

Torstein Sognnes  er eier av  gnr.  49 bnr. 74  i  Eigersund kommune. Eiendommen ble i  1967

skilt  ut fra  hovedbruket  gnr. 49  bnr. 8.  opprinnelig eid av Petter 'l'engs.  I  forbindelse med

fradelingen  ble følgende  inntatt i skjøtet:

”Undertegnede gir og Ii/lalelse li/ bruk av min gangsli over min eiendom  Bnr. 8 [fl

eiendommen  (Bnr.  74) 0g med relligheler li/ ballende med oppførelse av baihus pa

Bnr.  8 parallell med sondre grelfzseI/Or  Bm'.  74.  ”

Skjøtet  ble  tinglyst  den  11.  april  1967.  Parsellen  ble da  overdratt  111 Nils  og Lilly

Abrahamsen. som var eiere av denne frem til den  i  1977 ble  kjøpt  av far til  Torstein

Sognnes.  Asbjørn  Sognnes.  Torstein Sognnes overtok formell  hjemmel til  parsellen i  1993.

Gjennom årene har nåværende og tidligere  eier av  gnr.  49 bnr. 74  trinnvis opparbeidet  en

yan )vei med  tilhørende  ll flebrvuee. som ben fttes lil formvnim7 av  båter å  saksøkemes
« g.», .ø !?

eiendom.  Partene  er  uenige  om hvorvidt eier av gnr. 49 bnr. 74 har  rett  til  å  ha disse

innretningene  på saksøkemes eiendom.

Saksøkeme tok L11 forliksklage  19.  november  2010  for  å  få fjernet  llytebryggen  og

gangveien.  Forliksrådet  i  Eigersund  avsa  den  28.  mars  201 1  dom  i saken  med følgende

slutning:

].  Eier av  Gm'.  49 Bm". 74. Torstein Sognnes plik/es lil innen  01.04.2012  u

Ii/bakefin'e den anlagte gangsti  S/ik  den  vur/Or.  Delle innebaererfjerning av

olje)?” med belong 0g lremaleriu/er.

2.  Eier av  Gnr.  49 [31112 74. Torstein Sognnes hur rell Ii/  u  haflyle/nen liggende

som ballende pa Gnr. 49  Bnr. 8.

3.  Partene bærer hver sine .su/(somkmMinger.

Stevning i saken  ble etter dette  tatt  ut for  Dalane tingrett  4.  mai  201  l.  Sognnes innga

rettidig tilsvar  den  1.juni 2011.  Det ble gjennomført rettsmekling den 27.  juni  2012.

Partene  ble under meklingen enige om  å  stanse saken  med  sikte  på  å  oppnå  en  minnelig

løsning.
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Retten avsa deretter kjennelse om stansing av saken. jf. tvisteloven  §  16—1 8 annet  ledd.

Partene kom likevel ikke frem til en slik minnelig løsning som  forutsatt  i rettsmeklingen.

Etter begjæring fra saksøkerne ble saken derfor brakt i gang på ny ved rettens beslutning

av 20. september 2013.

Hovedforhandling i saken ble holdt 19. desember 2013 i Dalane tingrett. Partene avga

forklaring og det ble foretatt befaring. Det ble for øvrig foretatt slik bevisførsel som

fremgår av rettsboken.

Saksøkerne har  i  det vesentlige  giort  gjeldende

Saksoktes rettigheter på gnr. 49  bnr.  8 ble stiftet i skjøtet av 1967. Det er ikke omtvistet

at saksøkte har rett til bal/ende. Dette gir imidlertid ikke rett til  å  anlegge flytebrygge på

eiendommen.

Det vises til Sør-Rogaland jordskifteretts dom av 18. mai 2005 (.lS'l"A—2010—9). hvor

både båtlende og bålsto er definert. Generell regnes et båtlende og båtstø  som et sted i

stranden som er ryddet og tilrettelagt slik a1 en kan komme til med  småbåt  0g dra denne

opp. I tilknytning til en båtstørett er det i alminnelighet ikke anledning til  å  bygge naust.

brygge eller tilsvarende innretninger.

Skjøtet hjemler ikke en rett til å ha llytebrygge. og saksøkte har ikke bedt saksøkerne eller

deres rettsibrgjengere om tillatelse til å anlegge dette. Det er øvrig heller ikke søkt om

tillatelse til dette fra offentlige myndigheter.

Både saksokerne og deres rettsforgiengere har gjentatte ganger protestert mot at saksøkte

har  tatt  seg til rette på eiendommen. Det vises blant annet til brev fra advokat Birkeland

datert 13. september  2000  med videre henvisning til brev av 12. september 1988. hvor det

klart fremgår at tidligere eiere av bnr. 8 ikke ville tillate noen form for kai eller brygge på

eiendommen.

Det vises  også  til en forliksavtale som ble inngått den 12. desember  2002  i forbindelse

med en uenighet mellom Torstein Sognnes og tidligere eiere av gnr. 49 bnr. 8. l avtalens

punkt 4  heter  det at sistnevnte aksepterer at bnr. 74 får oppføre  naust  på bnr. 8. hvorpå det

presiseres a1 partene er "uenige om det er adgang til åanlegge brygge eller kai".

Disse forholdene viser a1 saksøkte verken uttrykkelig eller ved konkludent atferd er gitt

tillatelse til å anlegge den omtvistede flytebryggen. Saksøkte har heller ikke vært i god tro

om dette.
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Det er  lagt  ned slik paslcmd:

1. Torstein Sognnes tilpliktes  å  fjerne ulovlig oppført gangvei  i  tremaleriale med

tilhørende støpt fundament  i  betong og flytebrygge som er oppført på  Gnr.  49

Bnr.  8  tilhørende Aage Aanestad 'l'engs og Morten Tengs.

2. Torstein Sognes tilpliktes å erstatte Aage Aanestad Tengs og Morten Tengs

sakens fulle omkostninger.

Saksøkte har  i  det vesentlige gjort gjeldende

Saksøkte har  i  følge skjøtet fra  1967  rett til å legge til båt på  gnr.  49 bnr. 8. Da saksøktes

far overtok sin eiendom ble han av daværende grunneier. Petter Tengs, henvist til å bruke

den eksisterende båtstøa som ligger  mellom  saksøkers båthus og saksøktes Hytebrygge.

Etter noen år ble båtstøa benyttet av Petter Tengs arvtakere til fortrengsel for saksøktes  far.

For å  unngå  konliikt  anla  han derfor sin flytebrygge ytterst på en sammenrast sleinbi'ygge.

der den også ligger  i dag.

Saksøkte har rett til  å  gjennomføre  tiltak  som giør det praktisk  mulig benytte retten til  å

legge til båt på  gnr.  49 bnr. 8. Gangveien er  anlagt  på den sammenraste steinbryggen. som

ikke er  tilrådelig å gå på. Den strekker seg noe lenger inn mot stranden slik a1 det er  mulig

å komme tørrskodd til bryggen.

Saksøkte har  trinnvis  hevet gangveien over  grunnivå  slik at man kan bevege seg tørrskodd

ut til bryggen når vannstanden er høy. Dagens ordning består av t0 avrundede oljei'at  fylt

med sement, uten  forankring i  grunnen. som  brokar under  gangveien. Gangveien og

flytebrygger] er for  øvrig anlagt  dei” saksøkte har rett til å oppføre båthus  i  henhold til

partenes  forliksavtale inngått i  2002. Dette er ikke til fortrengsel for saksøkeme.

Det er  lagt  ned slik paslcmd:

I. Torstein Sognnes gis anledning til å beholde Hytebrygge, gangvei og

oljefatfundament til  flytebryggen.

k)

Torstein Sognnes tilkjennes sakens fulle omkostninger fra Aage Aanestad Tengs

og Morten T engs,
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Rettens vurdering

Tvisten gjelder innholdet av en servitutt og den reiser to spørsmål; for det første om

Sognnes rettighet til båtlende gir anledning til å ha flytebrygge på saksøkernes eiendom, og

dernest om rettigheten gir adgang til å etablere en gangvei som forbindelse mellom

flytebryggen og land.  I  det følgende drøftes de to spørsmålene under ett.

Avtalen fra 1967 er det primære hjemmelsgrunnlaget for Sognnes rett til å ha båt i det

aktuelle området. Omfanget av hans rett vil bero på en fortolkning av avtalen basert på

alminnelige tolkningsprinsipper. Avtalens ordlyd og stifternes intensjoner vil her være

tungtveiende tolkningsmomenter. Rettighetshavers behov vil også ha betydning. samtidig

som det må ses hen til de ulemper rettigheten påfører den tjenende eiendom.

Avtalen fra 1967 ga Nils og Lilly Abrahamsen "rettigheter til båtlende". Retten legger

til grunn at den alminnelige forståelsen av begrepet båtlende er et sted i stranden som er

ryddet og tilrettelagt slik at en kan komme til med båt og dra denne opp. Det er normalt

ikke anledning til å bygge naust, brygge eller tilsvarende innretninger i tilknytning til et

båtlende. I den foreliggende avtalen er det imidlertid også gitt rett til å oppføre båthus.

Dette tyder på at avtalepartene har sett for seg en noe mer omfattende rettighet enn kun et

ryddet område i stranden, eller en pæle til båtfortøyning slik saksøkerne synes å anføre.

Verken ordlyden eller intensjonen bak 1967-avtalen taler etter dette for en snever

fortolkning av de ord og begreper som er brukt. Retten vil for ordens skyld tilføye at de

mellomliggende eiendomsoverdragelser ikke har berørt den omtvistede servitutten, og

Sognnes rettsstilling er følgelig ikke endret siden Nils og Lilly Abrahamsen ervervet sine

rettigheter gjennom 1967-avtalen. Dette er ikke omstridt.

Retten har ikke nærmere holdepunkter for å si noe om hvordan båtretten ble praktisert

mellom de nevnte avtalepartene ut over at den var etablert og tatt i bruk der saksøkernes

båthus i dag ligger da saksøktes far overtok eiendommen i 1977. Den ble noe senere flyttet

til dagens beliggenhet. Saksøkte har forklart at de helt i begynnelsen skjøv planker ut på

steiner i vannet for å komme ut og inn av båten. Senere ble det anlagt en flytebrygge, og

det ble trinnvis etablert en noe mer solid gangvei mellom flytebryggen og land.

Slik innretningen fremstår i dag, er det tale om en mindre flytebrygge som ligger om lag 3

til 5 meter ut fra strandkanten. Gangveien mellom flytebryggen og land er hevet ca. en halv

meter opp fra grunnen. Dette har saksøkte gjort ved å anbringe to avrundede oljefat fylt

med sement. uten forankring i grunnen, som brokar under gangveien. Selve gangveien er

anlagt i tremateriale og er ikke bredere enn at to personer så vidt, med litt forsiktighet. kan

passere hverandre. Saksøkte har forklart at han har hevet gangveien som beskrevet slik at

man kan komme tørrskodd ut i båten. Det er vist til stadige perioder med flom og høyvann.
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Retten kunne under befaringen konstatere at vannstanden  var forholdsvis hoy.  slik at

gangveien på det aktuelle tidspunktet lå rett  over  vannflaten.

Når det nærmere innholdet  i  en avtalefestet servilult skal fastlegges. må det som nevnt ses

hen til utviklingen og rettighetshavers  behov.  Det må  antas  at det med en rett til  båtplass

også  folger med en rett til  å  anlegge de innretninger som er nødvendige for  å  gjøre retten

praktisk  utnyttbar.  herunder  å  komme inn og ut  av  båten.  Hva  dette mer konkret bør

omfatte må  avgjøres  ut fra forholdene på stedet og den aktuelle  bruk.

Retten viser her til Agder lagmannsretts dom  LA—2004—8122.  med premisser som er

relevante  også  i  denne saken. Fra dommen. som gjelder  omfang av  båtrettigheten gjengis

følgende:

”Nur det gjelder de! naermere innhold i en ((via/eieslel .se/"vinn! slik sum denne. mu del

antas ul del innenfOrformelle] mu were adgang li/ en vissjusiering i pak! med liden 0g

fbrholdene og sciiedes er  .S'ervilullen  gjenslamifm' endringer i pakt med ski/ienci'e

sain/iinnsfm'ho/d. Den lypiskefi'ilidsbul er i dag vesentlig sluri'e enn tilsvarende bul pa

s/zlllen  av  5()—Ial/el. Skal en balp/uss Ii/kny/lel enfi'ilicixeienciom.  hvor  bruken  av  sjøen er

vesem/ig. ha ei hensikismesnsigfbi'nzal, bor den gi mulighet lil ufin'loye og bruke en mindre

daycruiser som vis] pa bildene som ei'fi'emlcig! eller en mindre snekke. De! bor ogsa

føreligge en hensiktsmesxs'ig male a komme inn III  av  hulen pci.  Hvor  lang! en slik servilull

innho/cismessig kun ulvik/e seg er del ikke nødvendig (I [rekke grensenefénz El momen/ av

vek! er imidlertid al den ikke kan lilvik/e seg slik al denI/(nlrengel' grunneierem inn/ighel

[i] selv a utnytte sin egen rell li/ eiendommen. Del er ikke tilfelle] i denne saken 0g

Knausgard har selv anlagt et helydelig blyggeuniegjpu eiendommenfbr  u  dekke sine egne

behov. Del bemerkes ciesxs'uien al del dreier seg 0m rell Ii/ balplass', ,, ikke en rell lil

opphold 0g rekreasjon. Soling 0g anne] ()pp/m/dpa brygga kan As'a/edes eller

lagmannsre[lem syn ikke lil/edes  av  avtalen. "

Retten har foretatt en  samlet  vurdering. der det er sett hen til avtalens  ordlyd  og formåL

den praktiske utnyttelsen  av  båtretten— utvikling og rettighetshaverens  behov sam1  de

ulemper rettigheten påfører den tjenende eiendom.  Rotten  kan ikke se at de aktuelle

innretningene på noen måte er til fortrengsel for grunneiers rett til  selv  å  utnytte seg av

eiendommen. Som lagmannsretten påpekte i den siterte avgjørelsen. er det kun tale om en

båtretl. En rett til rekreasjon og annet  opphold  på bryggen kan lolgelig ikke utledes  av

avtalen.  Slik retten ser det. må det innenfor avtalens  ”formål  være  adgang til en slik

justering som her har funnet sted i pakt med tiden og forholdene på stedet.

På bakgrunn  av  en samlet vurdering har retten etter dette kommet til at saksøkte blir  å

frifmne.

Etter resultatet skal saksøkte tilkjennes sakskostnader. jf. tvisteloven  §  20—2 forste  ledd.

Beløpet i saksøkers  oppgave  er oppgitt til kr 139 375 inklusive merverdiavgift.

Prosessfullmektig for saksokeme har  fremholdt  at kostnadsoppgaven er for  høy.

-6 - 11—073107TVl-DALA



Det er  bare  partens  nødvendige  kostnader ved saken som kan kreves dekket av motparten.

jf. tvisteloven  20-5.  Det vil si det som  ligger  innenfor rammen av hva som fremstår som

rimelig for  å  ivareta partens interesse på en god og forsvarlig måte.  Retten firmer  at

saksokers prosessfullmektig har brukt så  vidt  mye tid på å forberede saken. at det  ikkc  er

rimelig at saksøkte skal dekke dette  fullt  ut.  Rotten  finner skjønnsmessig a1 saksøker skal

erstatte saksøkers sakskostnader med kr 90 000 inklusiv merverdiavgift.

Dommen er  ikke  avsagt  innen  lovens frist  grunnet ferieavvikling og andre prioriterte

arbeidsoppgaver. Sakens faktum og partenes anførsler er nedskrevet rett  i  etterkant av

hovedforhandlingen.
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DOMSSLUTNING

1. Torstein Sognnes gis anledning til  å  beholde flytebrygge.  gangvei  og

oljefatfundament.
[Q

Aage  Aanestad Tengs  0g Morten  Tengs  betaler  innen 2  ~10 — uker fra  dommens

forkynnelse saksomkostninger til Torstein  Sognnes  med kr 90  000.— nittitusen  -

med tillegg av den alminnelige fbrsinkclscsrenle cttcr forsinkclscsrenlcloven  å  3.

regnet fra utløpet av oppl‘yllelsesi‘risten til betaling skjer.

Rollen  hcvcl

Oda  Kartcrud

Rettledning om  ankeadgangen  i sivile saker vedlegges.
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Egersund og Dalane Rideklubb 
Tengsastrandveien 28 
Egersund 
 
 
 
 
Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter  
Strandgaten 32 
4400 Flekkefjord       15.01.2019 
 
 
 
 
 
MERKNADER TIL REGULERINGSENDRING FOR FRITIDSBOLIGER TENGSASTRANDA, GNR 49 
BNR 8 M.FL.  
 
Vi viser til oversendt varsel om oppstart av planarbeid og reguleringsendring for fritidsboliger 
Tengsastranda, gnr 49, bnr 8 m.fl. datert 10.12.2018 hvor det ønskes tilrettelagt for inntil 18 
små fritidsboliger med tilhørende fellesareal.  
 
Det er bedt om innspill innen 28.01.2019, og vi er således innenfor fristen.  
 
Egersund og Dalane Rideklubb (heretter EDR) er eiendommens nærmeste nabo mot nord. I 
konsekvensutredningen er ikke rideklubbens anlegg nevnt.  
 
EDR ble etablert i 1974, vi leier ut stallbokser til inntil 24 hester, driver rideskole og arrangerer 
stevner, show og helgekurs hele året gjennom.  
 
Interessekonflikter 
Senteret er i dag omkranset av byggefelt på den ene siden og eiendommen der det planlegges 
hyttefelt på den andre siden. Det betyr at ridesenteret etter en eventuell utbygging vil bli et 
innebygget område. Vi driver en stall med levende, store dyr hvor det er viktig å ta en del 
sikkerhetsmessige hensyn. Selv om hestene stort sett er håndterlige, vil det alltid være en 
risiko for at uheldige episoder vil kunne oppstå.  
 
EDR mener at det vil kunne bli fremtidige interessekonflikter ved opparbeidelse av 
bygningsmasse til fritidsformål så tett opptil rideklubbens ridehall, luftegårder, ridebaner og 
stallbygninger. Rideklubben har pr. i dag 24 stallplasser. Hestene luftes hele dagen i 
luftegårdene som ligger mot nordøst, og begge de gruslagte ridebanene brukes daglig til 
trening av hest gjennom hele året. I sommerhalvåret fører dette til betydelig støvproblematikk 
i området, dette er allerede til stor plage for naboene i nord. Det arrangeres stevner og show 
i klubbens regi minimum tre ganger pr år. Det er en del støy knyttet til avvikling av stevner og 
show. Høyttaleranlegget er festet på dommerboden som er lokalisert rett ved luftegårdene. 
Trafikkmengden på stedet økes også betraktelig disse dagene. 
 



Møkkakontaineren står nå plassert ved luftegårdene og den fører med seg endel lukt. Vi har 
ikke hatt den stående på motsatt side av hensyn til naboene i byggefeltet. Om sommeren vil 
også både hestehold i seg selv og møkkakontainer føre til insektsplager.  
 
EDR ser også for seg at det vil føre til generelle interessekonflikter i et område som både er 
tiltenkt rekreasjon (hyttefeltet) og et senter med oppstalling av 24 hester, med alt som det 
innebærer av daglig lufting, daglig trening, stell, osv.   
 
Trafikkforholdene 
Det står nevnt i konsekvensutredningen under pkt. 5.5 Trafikksikkerhet at Tengsastrandveien 
er kommunal veg og fartsgrensen er 40 km/t. EDR er av en annen oppfatning og ber 
Kristiansen & Selmer-Olsen dokumentere at dette er kommunal veg og vise til hjemmel for 
oppgitt fartsgrense. Stedet der det er tegnet inn vei fremstår i dag som et stort gruslagt 
område uten noen form for definert vei. Området brukes dels som parkeringsplass for 
besøkende ved EDR, dels som gjennomkjøringsåre til eiendommene på innsiden og 
parkeringsplassen til båthavna. Området er også en del av EDR’s naturlig integrerte 
uteområde der man oppholder seg, går frem og tilbake når man skal kaste noe i kontaineren, 
hente høy eller passere med hester.  
 

 
 
 
Vi er av den oppfatning at EDR er grunneier på et stykke av veien, ca fra et sted rett sydvest 
for den røde kioskbygningen og til der det i dag står oppstilt en søppelkontainer. (Se vedlagte 
kart.) Kun de siste metrene mot søppelkontaineren fremstår som tydelig vei. På vedlagte kart 
ser det ut som veien fortsetter på en tydelig avgrenset måte, i virkeligheten ender veien opp 
i et stort område uten at det fremstår som vei. På kartet er veien avmerket som kommunal 
fra riksveien og ned til byggefeltet. Resten har alltid blitt behandlet som privat vei av 
kommunen, og EDR har hatt ansvar for vedlikehold og selv besørget brøyting. EDR antar at 
hjemmelshaver til eiendommen som skal reguleres har veirett. Imidlertid er det ingen tvil om 
at det med 18 nye enheter vil bruken øke betraktelig, og det vil således være tale om utvidet 
bruk. EDR kan ikke uten videre gi sin tillatelse til slik økt bruk uten at det inngås ny avtale og 



at dette kompenseres. Det kan også nevnes at EDR også eier veien mot den nye hytta mot øst 
(Litlehølveien), og hytteier har i sin tid betalt klubben for veirett her.  
 
EDR vil uansett på det sterkeste fraråde at fartsgrensen fastsettes til 40 km/t. EDR driver 
rideskole med opptil fire ridetimer hver eneste ettermiddag, med stor trafikk av barn og 
ungdommer hele uka gjennom, inkludert helger og i sommerferien. Siden området allerede 
er etablert som et naturlig uteområde der man oppholder seg, er det derfor til enhver tid stor 
trafikk av både myke trafikkanter og hester på dette området. Stedet brukes som et område 
der det lekes, luftes hunder, oppholdssted når man leier hest osv. At dette samtidig skal være 
en vei med fartsgrense på 40 km/t, vil potensielt være farlig. Vi antar at så lav fartsgrense som 
10 km/t vil være forsvarlig her.  
 
Konklusjon 
 

1. EDR er av den oppfatning at opparbeidelse av 18 hytter som nærmeste nabo til et stort 
ridesenter med oppstalling av 24 hester samt drift av rideskole, på sikt vil føre til 
interessekonflikter.  

2. EDR mener en del av veien som i konsekvensutregningen er omtalt som kommunal, er 
EDR’s private eiendom og vil ikke uten videre godkjenne utvidet bruk som følge av 
trafikk til og fra 18 hytter.  

 
 
Mvh 
for Egersund og Dalane Rideklubb 
 
 
Maria Øgrey og Ina Shelby 
 
 
Kopi oversendt Eigersund kommune, post@eigersund.kommune.no 
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