
 

 

EIGERSUND KOMMUNE 
Planteknisk utvalg 

 

 
 

INNKALLING 

 
 
Utvalg:  Planteknisk utvalg     
Møtested:  Rådhuset 4.etg. ‐ 

formannskapssalen 
   

Dato:  28.05.2019  Tidspunkt:  Kl. 12:00 – NB! 
 

 
BEFARINGER: 

kl  10.10    Avgang fra rådhuset 
kl  10.15    Besøk på seilsportsenteret, Nysundhalsen 

KL  11.00  Sak 74/19 
Reguleringsplan til første gangs behandling. Reguleringsplan for Sandbakkveien 4, 
gnr. 13 bnr 1515 mfl. 

Kl  11.15  Sak 78/19 
Klage ‐ Påbygg/tilbygg, utvidelse av trappegang gnr. 13 bnr. 1637 ‐ Eger Bygg AS, 
Bøckmansgate 18 

      Møtestart Rådhuset 4.etg.‐  kl. 12.00 

       Befaringstidspunkt er å regne som ca. tidspunkt, det må regnes minimum +/‐  15 min. hver vei.  

 
 

Saksliste: 
Sak nr.  Sakstittel  Åpen/Lukket 

073/19  Godkjenning av møteprotokoll fra Planteknisk utvalgs møte 14.05.19  Åpen 

074/19 
Reguleringsplan til første gangs behandling. Reguleringsplan for 
Sandbakkveien 4, gnr. 13 bnr 1515 mfl. 

Åpen 

075/19 
Deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3 ‐ Inger Johanne Henriksen, 
Sverre Magnar Nordal og Bjørn Eie Henriksen, Eieveien 8 

Åpen 

076/19 
Dispensasjon fra formål i reguleringsplan‐ areal til uteservering gnr. 13 
bnr. 247‐ Egersund Servering AS 

Åpen 

077/19 
Klage ‐ Avslag midlertidig dispensasjon ‐ Brygge ‐ gnr. 47 bnr. 667 ‐ 
Rune Farstad, Launesveien 9 

Åpen 

078/19 
Klage ‐ Påbygg/tilbygg, utvidelse av trappegang gnr. 13 bnr. 1637 ‐ Eger 
Bygg AS, Bøckmansgate 18 

Åpen 

079/19  Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 28.05.19  Åpen 

080/19  Spørsmål og orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 28.05.19  Åpen 

 
 
Eigersund, 21. mai 2019 
 

Kjell Vidar Nygård   
Utvalgsleder 

 
Randi Haugstad 

  Utvalgsekretær 
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Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer: 
      
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell 
inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det 
foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig 
av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). 
 
‐ Eventuelle forfall meldes til Randi Haugstad tlf 993 96 623 
Følgende vararepresentant kalles inn for fast medlem med forfall: 
 
 
Forfall  Parti  Følgende vara innkalles  Parti 
Roger Sæstad  AP  Anna Nodland  AP 
                      
Per Arne Sandvold  KrF  Edmund Johan R. Iversen  KrF 

 
      
 
 
 
 
Møtet er åpent for publikum og holdes i lokale der det er installert teleslynge. Publikum som ønsker å 
følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten 
varsel. 
 
Saker som er unntatt offentlighet jf. kommunelovens § 31, sendes kun til møtende medlemmer. Ved 
behandling av den enkelte sak vil utvalget gjennom vedtak, jf. kommunelovens § 31 a, ta stilling til 
om saken skal behandles i åpent eller lukket møte, samt ta stilling til lovgrunnlag og behovet for å 
helt eller delvis behandle saken i lukket møte. Dette skjer i åpent møte dersom det er mulig uten å 
omtale opplysninger som er unntatt offentlighet.  
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.    
 
   

Side 2 av 247

https://lovdata.no/NL/lov/1992-09-25-107/%C2%A731a
https://lovdata.no/NL/lov/1992-09-25-107/%C2%A731a
http://www.eigersund.kommune.no/politisk/Politiske%20saksdokumenter


 

Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  20.05.2019 
Arkiv: : FE - 033 
Arkivsaksnr.: 19/991 
Journalpostløpenr.: 19/16560 

Avdeling: 
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E-post: 

Sentraladministrasjonen 
Politisk sekretariat 
Randi Haugstad 
Konsulent 
51 46 80 24 
randi.haugstad@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato 
073/19 Planteknisk utvalg 28.05.2019 
 
 
Godkjenning av møteprotokoll fra Planteknisk utvalgs møte 14.05.19 
 
Protokoll fra forrige møte legges frem for endelig godkjenning. 
 
Protokoll fra forrige møte godkjennes. 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
675800 Protokoll - Planteknisk utvalg - 14.05.19 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Utvalg: Planteknisk utvalg 

Møtedato: 14.05.2019 Møtested: Grand Hotell 

Tidspunkt: Kl. 11:00 - 15:25 

Sak – fra / til: 058/19 – 072/19 
 
 

Følgende medlemer møtte: Parti 
Anders Ege AP 
Tove Helen Løyning AP 
Dag Rune Skår FrP 
Astrid Hetland Robertson H 
Kjell Vidar Nygård H 
Per Arne Sandvold KrF 
Sølvi Ege KrF 
Tor Olav Gya SP 
 
 

Forfall Parti Følgende vara møtte Parti 
Roger Sæstad AP Anna Nodland  AP 
Lilly Remme Brunel H Tommy Gunvaldsen  H 
 
 

Følgende varamedlemmer 
møtte i enkeltsak: 

Parti Merknad 

Morten Garpestad H Vara i sak 61 for Tommy Gunvaldsen (H) 
 
 
 
Merknader til møtet: 
· Det ble foretatt befaring i sakene 65/19 og 66/19. Utvalget var også på befaring på Horve. 

Anna Nodland (AP), Tove H. Løyning (AP) og Dag Rune Skår (FRP) deltok ikke på befaringen, 
men møtte til møtet kl. 10.30. 

· Kl.10.30: Statens Vegvesen v/Svein Mæhle og Lars Laupstad orienterte om bakgrunn, status 
og anbefalinger for Eigerøy bro 

· Kl. 11.00 - Direktør for Grand Hotell Geir Sølve H. Sleveland orienterte om planene hotellet 
har for uteområdet 

· Møtet ble lukket under deler av behandling av sak 58/19 – Valg av tomt til ny brannstasjon, jf. 
Kl. § 31.2 og Offl.§ 13 

· Kommunalsjef tekniske tjenester fungerte som rådmann fra kl. 12.00. 
· Kommunalsjef tekniske tjenester gikk gjennom prosjektstatus pr. 13.05.19 under sak 72/19 - 

spørsmål og orienteringer. Presentasjonen sendes medlemmene. 

 

EIGERSUND KOMMUNE 
Planteknisk utvalg 
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Kjell Vidar Nygård 
Utvalgsleder 

 

 Randi Haugstad 
 Utvalgssekretær 

 
 
                                                          ---- 0 ---- 
 
 

Planteknisk utvalg i perioden 2015 - 2019 
 
Leder Kjell Vidar Nygår (H) 
Nestleder Roger Sæstad (AP) 

 
Arbeiderpartiet 
Roger Sæstad 
Tove Helen Løyning 
Anders Ege 

1. Anna Nodland 
2. Oddvar Amundsen 
3. Mirjam Mong-Olsen 
4. Leif Espnes 
5. Unn Therese Omdal.  
 

Høyre 
Kjell Vidar Nygård 
Astrid H Robertson 
Lilly Remme Brunel 

1. Tommy Gunvaldsen 
2. Morten Garpestad 
3. Camilla Litsheim Refsland 
4. Anja Hovland 
5. Arne Stapnes 
 

Fremskrittspartiet 
Dag Rune Skaar 
May Helen Hetland Ervik 

1. Roald Eie 
2. Jan Aksel Skadberg 
3. Ronny Hovland  
4. Hanne Christine Berg 
 

Kristelig Folkeparti 
Per Arne Sandvold 
Sølvi Ege 

1. Edmund Iversen 
2. Lise Karin Lode 
3. Ivar Sleveland 
4. Hans Magnar Vingen 
 

Senterpartiet 
Tor Olav Gya 

1. Elen Marie Serigstad Ege 
2. Ivar Tore Storhaug 
3. Karl Inge Hyggen 
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Saksliste 

Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 
058/19 Valg av tomt til ny brannstasjon Åpen 

059/19 Årsregnskap og årsberetning for Eigersund kommune i 2018 Åpen 

060/19 Investering og drift nye Rundevoll barnehage Åpen 

061/19 Svømmehaller i Eigersund - renovering og driftskostnader Åpen 

062/19 Samarbeidsavtale interkommunale anlegg Åpen 

063/19 
Godkjenning av møteprotokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
09.04.19 

Åpen 

064/19 
Klage på avslag på søknad om dispensasjon - fradeling av parsell til 
fritidsbolig  -  gnr./bnr. 76/1 – Ann Marie Mysing – Mysingveien 
169 

Åpen 

065/19 
Søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt gnr. 7 bnr. 193 - 
Toralf Torgersen, Steinoddveien 2 

Åpen 

066/19 
Dispensasjonssøknad om tilbygg og terrasse over garasje gnr. 13 
bnr. 2576 - Brit Karin Sandve, Gamle Hestnesvei 73 

Åpen 

067/19 
Klage - riving bolighus gnr. 5 bnr. 7 - Kolbjørn Rogstad, 
Ytstebrødveien 307 

Åpen 

068/19 
Klage - Kattehus gnr. 13 bnr. 2140 - Eva-Tone Svindland, Jonas 
Rodvelts vei 58 D 

Åpen 

069/19 Klage på avslag - mur gnr. 7 bnr. 857 - Jone Åse, Krukkeveien 9 Åpen 

070/19 
Klage - dispensasjon/carport og terrasse gnr. 13 bnr. 1466 - Svein 
Erling og Marion Jensen, Kirkegaten 32 

Åpen 

071/19 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 14.05.19 Åpen 

072/19 Spørsmål og orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 14.05.19 Åpen 
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058/19 Valg av tomt til ny brannstasjon 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale om kjøp av tomt til ny brannstasjon på 
Langholmen. 

2. Forstudie for etablering av ny brannstasjon avsluttes og neste fase (forprosjekt) opprettes  
som et investeringsprosjekt.  

3. Investeringsramme for forprosjektet, inkludert kjøp av tomt, settes til 12 millioner kroner.  
4. Forprosjektet, inkludert tomtekjøp, finansieres ved bruk av Investeringsfondet, mva-

refusjon og ubrukte lånemidler. Midler som evt. ikke brukes i forprosjektet overføres til 
hovedprosjektet. 

5. Budsjettramme for hovedprosjektet - bygging av ny brannstasjon - framsettes i forbindelse 
med budsjett og økonomiplan for 2020-2023. 
 

 
13.05.2019 Behandling i Levekårsutvalg 
 
Følgende forslag ble foreslått av Siw Randi Tollefsen (Arbeiderpartiet) 
 

"Saken tas til 
orientering." 
 
Følgende forslag ble foreslått av May Sissel Nodland (Senterpartiet) 
 
"Levekårsutvalget anbefaler ut fra et liv- og helseperspektiv at forstudie og forslag til ny brannstasjon 
ved Langholmen godkjennes." 
 
 
Frank Emil Moen (AP) bad om fritak fra å være med å behandle saken da han er involvert i 
forretningsmessige forhold på Langholmen.  Han fratrådte. 
Utvalget ga enstemmig Moen fritak, jfr. kl. § 40 punkt 4.  Det var ikke vara tilgjengelig, slik at det var 
kun 10 medlemmer tilstede under behandling av saken. 
********* 
Prosjektleder Thor Einar Langeland orienterte om saken først i åpent møte.  Deler av møtet ble 
enstemmig vedtatt  lukket der det bli behandlet taushetsbelagte opplysninger, jfr. kl. § 31 punkt 2, 
jfr. offentleglova § 13. 
********* 
Votering: 
Nodland`s forslag fikk 4 stemmer (SP+KrF+Terje Vanglo (AP) og falt. 
Tollefsen`s forslag vedtatt med 6 stemmer mot 4 stemmer for rådmannens forslag (SP+KrF+Terje 
Vanglo (AP) 
 
LKU- 021/19 Vedtak: 
 

Saken tas til orientering. 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
14.05.2019 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Fellesforslag (AP+FRP+H+KRF+SP) fra Per Arne Sandvold (Kristelig Folkeparti) 
 
Planteknisk utvalg slutter seg til de faglige vurderingene i saken:       
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1.Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale om kjøp av tomt til ny brannstasjon på Langholmen 
2.Forstudie for etablering av ny brannstasjon avsluttes og neste fase (forprosjekt) opprettes  som et 
investeringsprosjekt. 
3. Investeringsramme for forprosjektet, inkludert kjøp av tomt, settes til 12 millioner kroner.  
4. Forprosjektet, inkludert tomtekjøp, finansieres ved bruk av Investeringsfondet, mva-refusjon og 
ubrukte lånemidler. Midler som evt. ikke brukes i forprosjektet overføres til hovedprosjektet. 
5. Budsjettramme for hovedprosjektet - bygging av ny brannstasjon - framsettes i forbindelse med 
budsjett og økonomiplan for 2020-2023. 
 
Prosjektleder Thor Einar Langeland presenterte saken for utvalget i åpent møte. 
Deler av møtet ble enstemmig vedtatt lukket da taushetsbelagte opplysninger ble tatt opp, jfr. kl. § 
31 punkt 2, jfr. offentleglova § 13. 
                                                              ---- 0 ---- 
Levekårsutvalgets vedtak ble fremlagt. 
                                                              ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Sandvolds fellesforslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for administrasjonens innstilling. 
 
PTU- 058/19 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg slutter seg til de faglige vurderingene i saken:       
1.Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale om kjøp av tomt til ny brannstasjon på Langholmen 
2.Forstudie for etablering av ny brannstasjon avsluttes og neste fase (forprosjekt) opprettes  som 
et investeringsprosjekt. 
3. Investeringsramme for forprosjektet, inkludert kjøp av tomt, settes til 12 millioner kroner.  
4. Forprosjektet, inkludert tomtekjøp, finansieres ved bruk av Investeringsfondet, mva-refusjon og 
ubrukte lånemidler. Midler som evt. ikke brukes i forprosjektet overføres til hovedprosjektet. 
5. Budsjettramme for hovedprosjektet - bygging av ny brannstasjon - framsettes i forbindelse 
med budsjett og økonomiplan for 2020-2023. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

059/19 Årsregnskap og årsberetning for Eigersund kommune i 2018 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
 

1. Årsberetningen for 2018 godkjennes. 
2. Udisponert mindreforbruk i driftsregnskapet for 2018, på 2.047.357,35 kr, disponeres slik: 

a. Økonomisk støtte til Tour of Norvay 2019 - 100 000 kr (vedtatt i KS-sak 
029/19).  

b. Prosjekt «Aktivitet i sentrum» i samarbeid med sentrumsforeningen tildeles 
kr 60 000  

c. Prosjektprogrammet Fram styrkes med kr 600 000 til prosjektet «Orden i 
eget hus»  

d. Avsetning til Driftsfondet – 1.287.357,35 kroner. 
3. Årsregnskapet for 2018 godkjennes. 
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08.05.2019 Behandling i Felles brukerutvalg 
 
Forslag fra Edmund Johan R. Iversen (Kristelig Folkeparti) 
 
"Saken tas til orientering." 
 
Votering: 
Iversens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
BRU- 016/19 Vedtak: 
 
Saken tas til orientering. 
Vedtket er enstemmig. 
 
13.05.2019 Behandling i Levekårsutvalg 
 
Følgende forslag fra levekårsutvalget ble foreslått av Siw Randi Tollefsen (Arbeiderpartiet) 
 
"Nytt punkt: Trivselsfremmede tiltak til terassen på 2 vest/3ABC ved Lagård sjukeheim - kr 300 000. 
(Avsetning til Driftsfondet reduseres tilsvarende.) 
 
Endring punkt:  Avsetning til Driftsfondet – 987.357,35 kroner." 
 
 
Votering: 
Administrasjonens forslag med Tollefsens forslag enstemmig vedtatt. 
 
LKU- 027/19 Vedtak: 
 
 

1. Årsberetningen for 2018 godkjennes. 
2. Udisponert mindreforbruk i driftsregnskapet for 2018, på 2.047.357,35 kr, disponeres slik: 

a. Økonomisk støtte til Tour of Norvay 2019 - 100 000 kr (vedtatt i KS-sak 
029/19).  

b. Prosjekt «Aktivitet i sentrum» i samarbeid med sentrumsforeningen tildeles 
kr 60 000  

c. Prosjektprogrammet Fram styrkes med kr 600 000 til prosjektet «Orden i 
eget hus»  

d. Trivselsfremmede tiltak til terassen på 2 vest/3ABC ved Lagård sjukeheim - 
kr 300 000. (Avsetning til Driftsfondet reduseres tilsvarende.) 

e. Avsetning til Driftsfondet – 987.357,35 kroner. 
3.  Årsregnskapet for 2018 godkjennes. 

 
Vedtaket er enstemmig. 

 
14.05.2019 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Votering: 
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU- 059/19 Vedtak: 
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1. Årsberetningen for 2018 godkjennes. 
2. Udisponert mindreforbruk i driftsregnskapet for 2018, på 2.047.357,35 kr, disponeres slik: 

a. Økonomisk støtte til Tour of Norvay 2019 - 100 000 kr (vedtatt i KS-sak 
029/19).  

b. Prosjekt «Aktivitet i sentrum» i samarbeid med sentrumsforeningen tildeles 
kr 60 000  

c. Prosjektprogrammet Fram styrkes med kr 600 000 til prosjektet «Orden i 
eget hus»  

d. Avsetning til Driftsfondet – 1.287.357,35 kroner. 
3. Årsregnskapet for 2018 godkjennes. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 

 
 
 

060/19 Investering og drift nye Rundevoll barnehage 
 

Administrasjonens forslag til vedtak: 
1. Forstudie for investeringsprosjekt «ny Rundevoll barnehage» godkjennes. 
2. Forprosjekt iverksettes i tråd med forutsetninger gitt i forstudiet og tidligere 

kommunestyrevedtak:  
a. Eksisterende Rundevoll barnehage rives og erstattes med et nytt seks 

avdelings barnehagebygg.   
b. Husabø barnehage og Rundevoll barnehage slås sammen til ny felles 

barnehage.  
c. Det legges til rette for et tilbud for flerspråklige barn i Rundevoll 

barnehage. 
d. Uteområdet tilrettelegges for alle grupper av funksjonsnivåer. 

3. Oppdatert framdriftsplan og ramme innarbeides i budsjett og økonomiplan for 
2020-2023. 

 
08.05.2019 Behandling i Felles brukerutvalg 
 
Forslag fra Edmund Johan R. Iversen (Kristelig Folkeparti) 
 
"Saken tas til orientering." 
 
LEDER ÅSHILD BAKKEN (AP) stilte spørsmål om sin habilitet i det hun er leder i avdelingen hvor 
barnehagens prosjektansvarlige arbeider, jf. Kl. § 40 b. Hun trådte ut. 
Nestleder Edmund Iversen foreslo at Bakken er inhabil, og utvalget var enstemmig i det. 
Iversen ledet saken hvor det var 8 stemmeberettigede tilstede. 
 
 
Votering: 
Iversens forslag enstemmig vedtatt. 
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BRU- 017/19 Vedtak: 
 
Saken tas til orientering. 
Vedtaket er enstemmig. 
 
13.05.2019 Behandling i Levekårsutvalg 
 
Bente Skåra Gunvaldsen (KrF) stilte spørsmål om sin habilitet da hun er styremedlem i Skattekisten 
barnehage og fratrådte.  Utvalget fant enstemmig Gunvaldsen inhabil, jfr. fv. § 6 e, punkt 2.  Det var 
ikke kalt inn vara, og det var således kun 10 medlemmer tilstede under behandlingen av saken. 
******** 
Votering: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
 
LKU- 024/19 Vedtak: 
 
 

1. Forstudie for investeringsprosjekt «ny Rundevoll barnehage» godkjennes. 
2. Forprosjekt iverksettes i tråd med forutsetninger gitt i forstudiet og tidligere 

kommunestyrevedtak:  
a. Eksisterende Rundevoll barnehage rives og erstattes med et nytt seks 

avdelings barnehagebygg.   
b. Husabø barnehage og Rundevoll barnehage slås sammen til ny felles 

barnehage.  
c. Det legges til rette for et tilbud for flerspråklige barn i Rundevoll 

barnehage. 
d. Uteområdet tilrettelegges for alle grupper av funksjonsnivåer. 

3. Oppdatert framdriftsplan og ramme innarbeides i budsjett og økonomiplan for 
2020-2023. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
14.05.2019 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
PER ARNE SANDVOLD (KRF) stilte spørsmål om sin habilitet i det han er styremedlem i en privat 
barnehage, jf. Fvl. § 6 e, og trådte ut. Det var ikke innkalt vara i saken 
MAY HELEN H. ERVIK (FRP) stilte spørsmål om sin habilitet i det hun er pedagogisk leder i en 
barnehage, jf. Fvl. § 6 e, og trådte ut. Det var ikke innkalt vara i saken. 
                                                                             ---- 0 ---- 
LEDER KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:  
"Sandvold er inhabil i saken." 
 
Votering habilitet: 
Nygårds forslag enstemmig vedtatt. 
 
LEDER KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:  
"Ervik er habil i saken." 
 
Votering habilitet: 
Nygårds forslag vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme (SP). 
Ervik trådte inn igjen i utvalget.  
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Det var kun 10 medlemmer under behandlingen. 
Votering: 
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU- 060/19 Vedtak: 
 
 

1. Forstudie for investeringsprosjekt «ny Rundevoll barnehage» godkjennes. 
2. Forprosjekt iverksettes i tråd med forutsetninger gitt i forstudiet og tidligere 

kommunestyrevedtak:  
a. Eksisterende Rundevoll barnehage rives og erstattes med et nytt seks 

avdelings barnehagebygg.   
b. Husabø barnehage og Rundevoll barnehage slås sammen til ny felles 

barnehage.  
c. Det legges til rette for et tilbud for flerspråklige barn i Rundevoll 

barnehage. 
d. Uteområdet tilrettelegges for alle grupper av funksjonsnivåer. 

3. Oppdatert framdriftsplan og ramme innarbeides i budsjett og økonomiplan for 
2020-2023. 

 

Vedtaket er enstemming. 

 
 
 

061/19 Svømmehaller i Eigersund - renovering og driftskostnader 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Eigersund kommune prioriterer å renovere/bygge ut Egersundshallen, slik at det blir to 
basseng, et på 25 meter og et på 13 meter. 

2. Dagens S- bygg på Lagård saneres. 
 

 
13.05.2019 Behandling i Levekårsutvalg 
 
Følgende fellesforslag fra H og AP ble forelått av Frank Emil Moen (Arbeiderpartiet) 
 

"1. Saken sendes tilbake til administrasjonen. 
2. Kommunestyret ber om en ny sak som gir beslutningsgrunnlag for å vurdere leie av ny 
svømmehall på Lagård. 
3. Det forutsettes godkjenning som interkommunalt anlegg gjennom samarbeidsavtale med 
Sokndal kommune.  
4. Det søkes status som regionalanlegg. 
5. Saken danner grunnlag for utlysning av leie og drift av ny svømmehall på Lagård. 
6. Sak om leie av ny svømmehall på Lagård fremlegges før budsjettbehandling 2019. 
7. I løpet av 2019 igangsettes det en forstudie etter PLP-metoden for renovering av 
svømmeanlegget i Egersundshallen. 
8. Idrettsrådet holdes orientert om prosessene og sakene, og skal etter samarbeidsavtale alltid 
uttale seg i saker som omhandler idretten før de sendes til politisk behandling." 
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Følgende forslag ble foreslått av May Sissel Nodland (Senterpartiet) 
 

"Saken sendes tilbake til 
administrasjonen." 
 
Leder prosjektadministrasjon Åshild Bakken, prosjektleder Terje Tønnessen og kommunalsjef skole- 
og oppvekst orienterte om saken i forkant av behandlingen. 
********* 
Votering: 
Nodland`s forslag fikk 1 stemme (SP) og falt. 
Moen`s fellesforslag fra H og AP fikk 10 stemmer mot 1 stemme(SP). 
Administrasjonens forslag fikk 0 stemmer og falt. 
 
LKU- 022/19 Vedtak: 
 

1. Saken sendes tilbake til administrasjonen. 
 
2. Kommunestyret ber om en ny sak som gir beslutningsgrunnlag for å vurdere leie av ny 
svømmehall på Lagård. 
 
3. Det forutsettes godkjenning som interkommunalt anlegg gjennom samarbeidsavtale med 
Sokndal kommune.  
 
4. Det søkes status som regionalanlegg. 
 
5. Saken danner grunnlag for utlysning av leie og drift av ny svømmehall på Lagård. 
 
6. Sak om leie av ny svømmehall på Lagård fremlegges før budsjettbehandling 2019. 
 
7. I løpet av 2019 igangsettes det en forstudie etter PLP-metoden for renovering av 
svømmeanlegget i Egersundshallen. 
 
8. Idrettsrådet holdes orientert om prosessene og sakene, og skal etter samarbeidsavtale 
alltid uttale seg i saker som omhandler idretten før de sendes til politisk behandling. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
14.05.2019 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Fellesforslag fra Ap+H Kjell Vidar Nygård (Høyre) 
 
"Planteknisk utvalg fremmer levekårsutvalgets vedtak med endring i punkt 2 og 7: 
1. Saken sendes tilbake til administrasjonen. 

 
2. Kommunestyret ber om en ny sak som gir beslutningsgrunnlag for å vurdere leie av ny 
svømmehall på Lagård etter modell fremlagt av Egersund svømmeklubb. 
 
3. Det forutsettes godkjenning som interkommunalt anlegg gjennom samarbeidsavtale med 
Sokndal kommune.  
 
4. Det søkes status som regionalanlegg. 
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5. Saken danner grunnlag for utlysning av leie og drift av ny svømmehall på Lagård. 
 
6. Sak om leie av ny svømmehall på Lagård fremlegges før budsjettbehandling 2019. 
 
7. I løpet av 2019 igangsettes det en forstudie etter PLP-metoden for renovering av 
svømmeanlegget i Egersundshallen. Idrettsrådet og akrive brukere inviteres med i studien 
som rådsorgan. 
 
8. Idrettsrådet holdes orientert om prosessene og sakene, og skal etter samarbeidsavtale alltid 
uttale seg i saker som omhandler idretten før de sendes til politisk behandling. 

 
TOMMY GUNVALDSEN (H) erklærte seg inhabil i det han er svømmetrener og representerer klubben i 
arbeidet med å få ny svømmehall og fratrådte, jfr. fvl. § 6a. Han var også tidligere inhabil i sak om 
Lagård svømmehall -utredning ulike dybder - da den var til behandling i 2017.  Det var kalt inn vara, 
og Morten Garpestad (H) tok sete. 
                                                               ---- 0 ---- 
Levekårsutvalgets vedtak ble fremlagt for utvalget. 
                                                                --- 0 ---- 
 
Votering: 
Nygårds fellesforslag (AP+H) vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for administrasjonens 
innstilling (SP) 
 
PTU- 061/19 Vedtak: 
 
 
1. Saken sendes tilbake til administrasjonen. 

 
2. Kommunestyret ber om en ny sak som gir beslutningsgrunnlag for å vurdere leie av ny 
svømmehall på Lagård etter modell fremlagt av Egersund svømmeklubb. 
 
3. Det forutsettes godkjenning som interkommunalt anlegg gjennom samarbeidsavtale med 
Sokndal kommune.  
 
4. Det søkes status som regionalanlegg. 
 
5. Saken danner grunnlag for utlysning av leie og drift av ny svømmehall på Lagård. 
 
6. Sak om leie av ny svømmehall på Lagård fremlegges før budsjettbehandling 2019. 
 
7. I løpet av 2019 igangsettes det en forstudie etter PLP-metoden for renovering av 
svømmeanlegget i Egersundshallen. Idrettsrådet og akrive brukere inviteres med i studien som 
rådsorgan. 
 
8. Idrettsrådet holdes orientert om prosessene og sakene, og skal etter samarbeidsavtale 
alltid uttale seg i saker som omhandler idretten før de sendes til politisk behandling. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

062/19 Samarbeidsavtale interkommunale anlegg 
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Administrasjonens forslag til vedtak: 
 

1. Eigersund kommune inngår ikke interkommunal avtale med Sokndal kommune i 
forbindelse med utbygging av KNA Raceway. 
 
 

 
13.05.2019 Behandling i Levekårsutvalg 
 
Følgende felles forslag fra H, AP, FRP, KrF og SP ble foreslått av Frank Emil Moen (Arbeiderpartiet) 
 
"Levekårsutvalget er positive til at Eigersund kommune inngår interkommunal avtale med Sokndal 
Kommune i    forbindelse med utbygging av KNA Raceway." 
 
Votering: 
Moen`s forslag vedtatt med 10 mot 1 stemme for administrasjonens forslag (SV). 
 
LKU- 023/19 Vedtak: 
 
Levekårsutvalget er positive til at Eigersund kommune inngår interkommunal avtale med Sokndal 
Kommune i    forbindelse med utbygging av KNA Raceway. 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
14.05.2019 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Forslag fra Tor Olav Gya (Senterpartiet) 
 
"Saken sendes tilbake." 
Trukket før votering. 
 
Forslag fra May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet) 
 
"Planteknisk utvalg er positive til at Eigersund kommune inngår interkommunal avtale med Sokndal 
Kommune i    forbindelse med utbygging av KNA Raceway." 
 
Votering: 
Erviks forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for administrasjonens innstilling. 
 
PTU- 062/19 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg er positive til at Eigersund kommune inngår interkommunal avtale med 
Sokndal Kommune i    forbindelse med utbygging av KNA Raceway. 
 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

063/19 Godkjenning av møteprotokoll fra Planteknisk utvalgs møte 09.04.19 
 
Protokoll fra forrige møte godkjennes. 
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14.05.2019 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
PTU- 063/19 Vedtak: 
 

Protokoll fra forrige møte godkjennes. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
 

064/19 Klage på avslag på søknad om dispensasjon - fradeling av parsell til 
fritidsbolig  -  gnr./bnr. 76/1 – Ann Marie Mysing – Mysingveien 169 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
 
Planteknisk utvalg tar ikke klagen til følge, og opprettholder vedtaket i sak 23/19 i Planteknisk utvalg 
på møte 12.02.2019 om å avslå søknaden.  

 

 
14.05.2019 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Forslag fra May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet) 
 

1. "Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen på avslag på søknad om dispensasjon fra 
Ann-Mari Mysing  for deling av eiendommen gnr./bnr. 76/1 for oppretting av 
grunneiendom til fritidsbolig, samt kommuneplanens arealdel med tilhørende 
bestemmelser for området, og har etter en konkret vurdering funnet å kunn anbefale 
at det gis dispensasjon. 

2. Hensynene bak LNF-formål i kommuneplanens arealdel og reguleringsplankravet blir 
ikke «vesentlig tilsidesatt». 

3. Fordelene med dispensasjonene er «klart større» enn ulempene, fordi: 
· Omsøkt parsell tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i 

gjeldende plan. Omsøkt parsell består av innmarksbeite av forholdsvis dårlig 
kvalitet med mye stor stein og er ikke avgjørende for driften av gården. 

· Fradelingen vil ikke medføre til drifts- eller miljøulemper for landbruket i 
området. Parsellen ligger rett ved vei.      

· Tiltaket vil ikke medføre til konsekvenser for naturmangfoldet og dermed 
heller ingen belastning for økosystemet. Det er ikke registrert viktig dyre- og 
planteliv på omsøkt parsell.  

· Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.  
· Søker har sterk tilknytning til gården.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Saken sendes på uttale til Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Statens 
vegvesen før endelig vedtak fattes. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2. 
 
4. Planteknisk utvalg tar klagen til følge og gir Ann-Mari Mysing  tillatelse til fradeling av 

en parsell på ca. 600 m2  fra eiendommen gnr./bnr. 76/1 for oppretting av 
grunneiendom til fritidsbolig i medhold av  § 9 og 12 i jordloven.   

Dette med følgende begrunnelse:  
 

· Omsøkt parsell består av innmarksbeite av forholdsvis dårlig kvalitet med 
mye stor stein og er ikke avgjørende for driften av gården. 

· Fradelingen vil ikke medføre til drifts- eller miljøulemper for landbruket i 
området. Parsellen ligger rett ved vei.      

· Tiltaket vil ikke medføre til konsekvenser for naturmangfoldet og dermed 
heller ingen belastning for økosystemet. Det er ikke registrert viktig dyre- og 
planteliv på omsøkt parsell.  

· Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.  
· Søker har sterk tilknytning til gården.    

 
 
Votering: 
Administrasjonens innstilling vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer for Erviks forslag (FRP) 
 
PTU- 064/19 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg tar ikke klagen til følge, og opprettholder vedtaket i sak 23/19 i Planteknisk 
utvalg på møte 12.02.2019 om å avslå søknaden.  

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

 
 
 

065/19 Søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt gnr. 7 bnr. 193 - 
Toralf Torgersen, Steinoddveien 2 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad av 18.03.19 om dispensasjon fra eiendomsgrenser vist i 
reguleringsplanen og sakens dokumenter på eiendommen gnr. 7 bnr. 193 og funnet at dispensasjon 
må avslås.  

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette intensjonen i reguleringsplanen om store tomter med 
romslig avstand til annen bebyggelse.   

Det må også legges stor vekt på dispensasjonens presedensvirkninger da begrunnelsen er av generell 
art og kan påberopes av de flere i planområdet.  En generell endring av bebyggelsesmønsteret i 
planområdet bør løses gjennom reguleringsendring. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1 og § 21-4 og reguleringsplan 
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for Leidland. 
 

 
14.05.2019 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Fellesforslag (AP+FRP+H+KRF+SP) May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet) 
 
"Planteknisk utvalg har, etter befaring, nøye vurdert søknad av 18.03.19 om dispensasjon fra 
tomtestruktur i og tillatelse til fradeling på eiendommen gnr. 7 bnr. 193, og har funnet at 
dispensasjon kan anbefales.  
 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da: 

· Området er av eldre karakter og ble etablert i en tid hvor det var vanlig med relativt 
store tomter.  

· Utvikling har medført behov for fortetting. 
· Det etableres to funksjonelle tomter hvor begge tomtene har tilstrekkelig 

uteoppholdsareal til parkering og rekreasjon/hage. Det er vektlagt at ingen naboer har 
merknader og at adkomstveien har kapasitet til å håndtere ny utkjørsel og økt trafikk. 
Den trafikale situasjon ivaretas. 

· Huset kan plasseres slik at det blir en avstand til veg og nabogrensen med minimum 4 
meter. 

· Tomten er stor, nesten ett mål.  
· Delingen er godt terrengtilpasset.  
· Liten presedensutvikling ut fra tomtens størrelse og beskaffenhet. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2,20-1 og § 21-4. 
 
Før vedtak om dispensasjon fattes sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og 
Rogaland fylkeskommune. 
 
Dispensasjon fra utnyttelsesgrad må sendes inn. " 
 
Det ble foretatt befaring i saken. 
                                                ---- 0 ---- 
Votering: 
Erviks fellesforslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for administrasjonens innstilling. 
 
PTU- 065/19 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har, etter befaring, nøye vurdert søknad av 18.03.19 om dispensasjon fra 
tomtestruktur i og tillatelse til fradeling på eiendommen gnr. 7 bnr. 193, og har funnet at 
dispensasjon kan anbefales.  
 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da: 

· Området er av eldre karakter og ble etablert i en tid hvor det var vanlig med relativt 
store tomter.  

· Utvikling har medført behov for fortetting. 
· Det etableres to funksjonelle tomter hvor begge tomtene har tilstrekkelig 

uteoppholdsareal til parkering og rekreasjon/hage. Det er vektlagt at ingen naboer 
har merknader og at adkomstveien har kapasitet til å håndtere ny utkjørsel og økt 
trafikk. Den trafikale situasjon ivaretas. 

· Huset kan plasseres slik at det blir en avstand til veg og nabogrensen med 
minimum 4 meter. 
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· Tomten er stor, nesten ett mål.  
· Delingen er godt terrengtilpasset.  
· Liten presedensutvikling ut fra tomtens størrelse og beskaffenhet. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2,20-1 og § 21-4. 
 
Før vedtak om dispensasjon fattes sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og 
Rogaland fylkeskommune. 
 
Dispensasjon fra utnyttelsesgrad må sendes inn.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

066/19 Dispensasjonssøknad om tilbygg og terrasse over garasje gnr. 13 bnr. 
2576 - Brit Karin Sandve, Gamle Hestnesvei 73 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg finner ikke, jamfør plan- og bygningsloven § 19-2, at det foreligger en overvekt av 
hensyn som tilsier at det kan dispenseres fra regulert byggelinje/reguleringsbestemmelser og fra 
plan- og bygningsloven § 29-4 vedrørende avstand til nabogrense for omsøkt terasse over garasjen 
plassert i tomtegrensen mot veg og mot nabo. 
 
En utvidelse av terrasse over eksisterende garasje vil virke dominerende i gaterommet og vil bryte 
med gatens fasadelinje. Terrassen vil være svært eksponert i forhold til offentlig gjennomfartsvei. 
Søknad om tillatelse til flatt tak på garasjen og terrasse over garasjen godkjennes ikke. 
 
Planteknisk utvalg finner,  jamfør plan- og bygningsloven § 19-2, at det foreligger en overvekt av 
hensyn som tilsier at det kan dispenseres fra regulert utnyttelsesgrad for omsøkt tilbygg til bolig. 
Tilbygget plasseres på baksiden av boligen under eksisterende balkong og er ikke til sjenanse for 
naboene. Den nye hovedinngang vender mot fjell og friområde.  Søknad om tilbygg av vindfang på ca 
8,5 m2 godkjennes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1, 21-4 og reguleringsplan av 
Lygremarka med tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtatt 1965. 
 

 
14.05.2019 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Forslag fra Anders Ege (Arbeiderpartiet) 
 
"Planteknisk utvalg finner, etter befaring, jamfør plan- og bygningsloven § 19-2, at det foreligger en 
overvekt av hensyn som tilsier at det kan dispenseres fra regulert 
byggelinje/reguleringsbestemmelse og fra plan- og bygningsloven § 29-4 vedrørende avstand til 
nabogrense for omsøkt terrasse over garasjen. 
 
Dette med følgende begrunnelse: 
En utvidelse av terrasse over eksisterende garasje vil gi en større uteplass til hovedetasjen. 
Søknad om tillatelse til flatt tak på garasjen og terrasse over garasjen kan godkjennes. 
 
Planteknisk utvalg finner, jamfør plan- og bygningsloven § 19-2, at det foreligger en overvekt av 
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hensyn som tilsier at det kan dispenseres fra regulert utnyttelsesgrad for omsøkt tilbygg til bolig. 
Tilbygget plasseres på baksiden av boligen under eksisterende balkong og er ikke til sjenanse for 
naboene. Den nye hovedinngang vender mot fjell og friområde.  Søknad om tilbygg av vindfang på ca 
8,5 m2 godkjennes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1, 21-4 og reguleringsplan av 
Lygremarka med tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtatt 1965." 
 
Det ble foretatt befaring i saken. 
                                                ---- 0 ---- 
Votering: 
Anders Eges forslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for administrasjonens innstiling (Sølvi 
Ege,KRF) 
 
 
PTU- 066/19 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg finner, etter befaring, jamfør plan- og bygningsloven § 19-2, at det foreligger 
en overvekt av hensyn som tilsier at det kan dispenseres fra regulert 
byggelinje/reguleringsbestemmelse og fra plan- og bygningsloven § 29-4 vedrørende avstand til 
nabogrense for omsøkt terrasse over garasjen. 
 
Dette med følgende begrunnelse: 
En utvidelse av terrasse over eksisterende garasje vil gi en større uteplass til hovedetasjen. 
Søknad om tillatelse til flatt tak på garasjen og terrasse over garasjen kan godkjennes. 
 
Planteknisk utvalg finner, jamfør plan- og bygningsloven § 19-2, at det foreligger en overvekt av 
hensyn som tilsier at det kan dispenseres fra regulert utnyttelsesgrad for omsøkt tilbygg til bolig. 
Tilbygget plasseres på baksiden av boligen under eksisterende balkong og er ikke til sjenanse for 
naboene. Den nye hovedinngang vender mot fjell og friområde.  Søknad om tilbygg av vindfang 
på ca 8,5 m2 godkjennes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
av Lygremarka med tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtatt 1965. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

067/19 Klage - riving bolighus gnr. 5 bnr. 7 - Kolbjørn Rogstad, Ytstebrødveien 
307 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Rogaland Fylkeskommune datert 15.03.2019 på vedtak i 
sak 028/19 datert 12.02.2019 om riving av bolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 7 sammen med sakens 
øvrige dokumenter og finner ikke å kunne ta klagen til følge. Klagen omtaler ingen forhold som ikke 
var kjent og vurdert på vedtakstidspunktet.   

Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig klagebehandling.  

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-4, 20-1 og Forvaltningslovens § 33. 
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14.05.2019 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Votering: 
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU- 067/19 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Rogaland Fylkeskommune datert 15.03.2019 på 
vedtak i sak 028/19 datert 12.02.2019 om riving av bolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 7 sammen 
med sakens øvrige dokumenter og finner ikke å kunne ta klagen til følge. Klagen omtaler ingen 
forhold som ikke var kjent og vurdert på vedtakstidspunktet.   
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig klagebehandling.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-4, 20-1 og Forvaltningslovens § 
33. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
 

068/19 Klage - Kattehus gnr. 13 bnr. 2140 - Eva-Tone Svindland, Jonas 
Rodvelts vei 58 D 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 25.01.19 fra Bjørg Skåra og Bjørn Giske på vedtak om 
tillatelse til oppføring av kattehus på eiendommen gnr. 13 bnr. 2140, samt tilsvar til klagen og sakens 
øvrige dokumenter, og har funnet at klagen ikke kan tas til følge. 

Klagen omtaler ingen forhold som ikke var kjent og vurdert på vedtakstidspunktet. Det er heller ingen 
andre forhold ved saken som tilsier at vedtaket bør omgjøres.  

Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse, jamfør forvaltningsloven § 33. 

 
14.05.2019 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Votering: 
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 
PTU- 068/19 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 25.01.19 fra Bjørg Skåra og Bjørn Giske på vedtak 
om tillatelse til oppføring av kattehus på eiendommen gnr. 13 bnr. 2140, samt tilsvar til klagen 
og sakens øvrige dokumenter, og har funnet at klagen ikke kan tas til følge. 

Klagen omtaler ingen forhold som ikke var kjent og vurdert på vedtakstidspunktet. Det er heller 
ingen andre forhold ved saken som tilsier at vedtaket bør omgjøres.  
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Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse, jamfør forvaltningsloven § 33. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
 

069/19 Klage på avslag - mur gnr. 7 bnr. 857 - Jone Åse, Krukkeveien 9 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 10.04.19 på vedtak av 12.03.19 om avslag på søknad om 
dispensasjon og tillatelse til oppføring av mur på gnr. 7 bnr. 857, og har funnet at klagen ikke kan tas 
til følge. 
  
Klagen omtaler ingen forhold som ikke var kjent og vurdert på vedtakstidspunktet. Det er heller ingen 
andre forhold ved saken som tilsier at vedtaket bør omgjøres. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 33. 

 
14.05.2019 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Votering: 
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU- 069/19 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 10.04.19 på vedtak av 12.03.19 om avslag på 
søknad om dispensasjon og tillatelse til oppføring av mur på gnr. 7 bnr. 857, og har funnet at 
klagen ikke kan tas til følge. 
  
Klagen omtaler ingen forhold som ikke var kjent og vurdert på vedtakstidspunktet. Det er heller 
ingen andre forhold ved saken som tilsier at vedtaket bør omgjøres. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 33. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
 

070/19 Klage - dispensasjon/carport og terrasse gnr. 13 bnr. 1466 - Svein 
Erling og Marion Jensen, Kirkegaten 32 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klager fra Liv Thoma og Karen Feyling Thorsen på vedtak om 
dispensasjon fra tillatt utnyttelse og avstand til eiendomsgrense og tillatelse til oppføring av carport 
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og terrasse på eiendommen gnr. 13 bnr. 1466, samt søkers tilsvar og sakens øvrige dokumenter og 
har funnet at klagene ikke tas til følge. 
Klagene omtaler ingen forhold som ikke var kjent og vurdert på vedtakstidspunktet. 
Planteknisk utvalgs vedtak den 15.01.19 som sak PTU-018/19 opprettholdes. 

Dispensasjonen for oppføring av terrasse vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak tillatt 
utnyttelse og minste avstand til eiendomsgrense da terrassen er forholdsvis smal og fremstår 
underordnet boligen og dets bygde og naturlige omgivelser for øvrig. Terrassen er ikke 
primæruteoppholdsarealet på eiendommen samtidig som den er østvendt. Den berører derfor ikke 
utearealene til naboene i øst, gnr. 13 bnr. 1473 og gnr. 13 bnr. 1780, i nevneverdig grad. 
Eiendommene mot nord, gnr. 13 bnr. 1463 og gnr. 13. bnr. 1775, som eies av henholdsvis Liv Thoma 
og Karen Feyling Thorsen berøres heller ikke i nevneverig grad. 

Fordelene med dispensasjonene er klart større enn ulempene da terrassen med steinkonstruksjon 
fremstår som en naturlig og hensiktsmessig opparbeidelse av den forholdsvis bratte tomten. Grunnet 
disse høydeforskjellene på tomten er arealene ellers vanskelige å utnytte på en god måte. Terrassen 
medfører dermed at østsiden av eiendommen oppleves som en integrert del av eiendommen og 
bidrar dermed til en gjennomarbeidet bebyggelse. 

Dispensasjonen for oppføring av carport vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak tillatt 
utnyttelse og minste avstand til eiendomsgrense da carporten fremstår underordnet boligen og 
oppføres på et naturlig sted på tomten. Carporten har beskjedent volum med høyde under 3 meter 
og bruksareal ca 15 kvadratmeter. Naboeiendommer mot nord gnr. 13 bnr. 1775 (Karen Feyling 
Thorsen) og sør gnr. 13 bnr. 1468 (Arild Monsen/Ingunn Jenny Marandon) har større garasjer på sine 
tomter. 
 
Fordelene med dispensasjonen er «klart større» enn ulempene da omsøkt carport gir en 
hensiktsmessig utnyttelse av tomten og muliggjør en overbygget parkeringsplass på boligtomt 
sentralt i Egersund. Carporten tar ikke sol eller mer utsikt fra naboer enn det som må påregens i 
regulerte boligområder. Carporten er tilpasset de bygde omgivelser og terreng i tilstrekkelig grad og 
belaster ikke omgivelsene negativt av betydning. 
Klagerne Liv Thoma og Karen Feyling Thorsen har sine eiendommer på nord og nordvest siden av den 
aktuelle eiendommen gnr. 13 bnr. 1466. Da carporten føres opp på sørsiden av bolig på eiendommen 
gnr. 13 bnr. 1466 vil Liv Thoma og Karen Feyling Thorsen vanskelig kunne se carporten fra egne 
eiendommer.  

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 33 og plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1 og 
21-4. 
 

 
14.05.2019 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Forslag fra Sølvi Ege (Kristelig Folkeparti) 
 
"Planteknisk utvalg har nøye vurdert klager fra Liv Thoma, Karen Feyling Thorsen på vedtak om 
dispensasjon fra tillatt utnyttelse og avstand til eiendomsgrense og tillatelse til oppføring av carport 
og terrasse på eiendommen gnr. 13 bnr. 1466, samt søkers tilsvar og sakens øvrige dokumenter og 
har funnet å ta klagene delvis til følge.  
 
Den del av vedtaket som gjelder dispensasjon for oppføring av terrasse opprettholdes, men med ny 
begrunnelse som lyder: 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak tillatt utnyttelse og minste avstand 
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til eiendomsgrense da terrassen er forholdsvis smal og fremstår underordnet boligen og dets bygde 
og naturlige omgivelser for øvrig. Terrassen er ikke primæruteoppholdsarealet på eiendommen 
samtidig som den er østvendt. Den berører derfor ikke utearealene til naboene i øst i nevneverdig 
grad. 
Fordelene med dispensasjonene er klart større enn ulempene da terrassen med steinkonstruksjon 
fremstår som en naturlig og hensiktsmessig opparbeidelse av den forholdsvis bratte tomten. Grunnet 
disse høydeforskjellene på er arealene ellers vanskelige å utnytte på en god måte. Terrassen 
medfører dermed at østsiden av eiendommen oppleves som en integrert del av eiendommen og 
bidrar dermed til en gjennomarbeidet bebyggelse. 
Den del av vedtaket som gjelder dispensasjon for oppføring av carport omgjøres slik at det gis avslag 
til den. 
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak tillatt utnyttelse og minste avstand til 
eiendomsgrense da carporten forsterker det allerede massive og dominerende inntrykket av oppført 
bolig. Den plasseres på en måte som ytterligere svekker opplevelsen av den åpne villamessige 
bebyggelsen som karakteriserer strøket i dag. Spesielt fra sør og vestsiden vil hele eiendommen 
fremstå bebygd samtidig som den fortrenger romligheten og oppfattelsen av lys og luft mellom 
bebyggelsen.  
Det må videre legges stor vekt på dispensasjonens presedensvirkning. Veldig mange eiendommer i 
sentrum er i dag uten carport/garasje, men har muligheten til å plassere et bygg inntil 
eiendomsgrense. 
Dersom det er ønskelig å åpne for slik bebyggelse på generelt grunnlag, bør dette løses gjennom 
reguleringsplan. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 33 og plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 21-4. 
 
Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at det er klagerett på alle deler av vedtaket. Det vil si at dette 
vedtaket må påklages dersom noen av partene vil ha saken prøvd av Fylkesmannen." 
 
Votering: 
Administrasjonens innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for Sølvi Eges forslag (Sølvi Ege, 
KRF) 
 
PTU- 070/19 Vedtak: 
 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klager fra Liv Thoma og Karen Feyling Thorsen på vedtak om 
dispensasjon fra tillatt utnyttelse og avstand til eiendomsgrense og tillatelse til oppføring av carport 
og terrasse på eiendommen gnr. 13 bnr. 1466, samt søkers tilsvar og sakens øvrige dokumenter og 
har funnet at klagene ikke tas til følge. 
Klagene omtaler ingen forhold som ikke var kjent og vurdert på vedtakstidspunktet. 

Planteknisk utvalgs vedtak den 15.01.19 som sak PTU-018/19 opprettholdes. 

Dispensasjonen for oppføring av terrasse vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak tillatt 
utnyttelse og minste avstand til eiendomsgrense da terrassen er forholdsvis smal og fremstår 
underordnet boligen og dets bygde og naturlige omgivelser for øvrig. Terrassen er ikke 
primæruteoppholdsarealet på eiendommen samtidig som den er østvendt. Den berører derfor 
ikke utearealene til naboene i øst, gnr. 13 bnr. 1473 og gnr. 13 bnr. 1780, i nevneverdig grad. 
Eiendommene mot nord, gnr. 13 bnr. 1463 og gnr. 13. bnr. 1775, som eies av henholdsvis Liv 
Thoma og Karen Feyling Thorsen berøres heller ikke i nevneverig grad. 

Fordelene med dispensasjonene er klart større enn ulempene da terrassen med steinkonstruksjon 
fremstår som en naturlig og hensiktsmessig opparbeidelse av den forholdsvis bratte tomten. 
Grunnet disse høydeforskjellene på tomten er arealene ellers vanskelige å utnytte på en god 
måte. Terrassen medfører dermed at østsiden av eiendommen oppleves som en integrert del av 
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eiendommen og bidrar dermed til en gjennomarbeidet bebyggelse. 

Dispensasjonen for oppføring av carport vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak tillatt 
utnyttelse og minste avstand til eiendomsgrense da carporten fremstår underordnet boligen og 
oppføres på et naturlig sted på tomten. Carporten har beskjedent volum med høyde under 3 meter 
og bruksareal ca 15 kvadratmeter. Naboeiendommer mot nord gnr. 13 bnr. 1775 (Karen Feyling 
Thorsen) og sør gnr. 13 bnr. 1468 (Arild Monsen/Ingunn Jenny Marandon) har større garasjer på sine 
tomter. 
Fordelene med dispensasjonen er «klart større» enn ulempene da omsøkt carport gir en 
hensiktsmessig utnyttelse av tomten og muliggjør en overbygget parkeringsplass på boligtomt 
sentralt i Egersund. Carporten tar ikke sol eller mer utsikt fra naboer enn det som må påregens i 
regulerte boligområder. Carporten er tilpasset de bygde omgivelser og terreng i tilstrekkelig grad og 
belaster ikke omgivelsene negativt av betydning. 

Klagerne Liv Thoma og Karen Feyling Thorsen har sine eiendommer på nord og nordvest siden av 
den aktuelle eiendommen gnr. 13 bnr. 1466. Da carporten føres opp på sørsiden av bolig på 
eiendommen gnr. 13 bnr. 1466 vil Liv Thoma og Karen Feyling Thorsen vanskelig kunne se 
carporten fra egne eiendommer.  

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 33 og plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1 
og 21-4. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

 
 
 

071/19 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 14.05.19 
 
De framlagte referatsakene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
Saksnummer Tittel 

012/19 Evaluering av politisk struktur - innspill fra felles brukerutvalg, 
levekårsutvalget, planteknisk utvalg og formannskapet 

013/19 Byggesakssjefen delegert - sak 69/19 til sak 80/19 

 
14.05.2019 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
RS 12 - Evaluering av politisk struktur - innspill fra felles brukerutvalg, levekårsutvalget, planteknisk 
utvalg og formannskapet  
 
PER ARNE SANDVOLD (KRF) hadde følgende innspill på vegne av Planteknisk utvalg: 
1. Presisering av krav til, og innholdet i utvalgets uttalelse som fagutvalg i saker der 

formannskapet innstiller til kommunestyret 
2. Presisering av utvalgets rolle i kommuneplanprosessen slik at erfaringer med bruk av planene 

hensynstas. 
3. Vurdering av om etablering av reguleringsplaner, i sin helhet skal overlates 

kommuneplanutvalget, mens Planteknisk utvalg følger opp bruk av reguleringsplaner 
gjennom dispennsasjoner og klagesaker. 
                                                      ---- 0 ---- 

Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene. 
                                                                        ---- 0 ---- 
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Votering: 
Sandvolds forslag til evaluering enstemmig vedtatt. 
 
PTU- 071/19 Vedtak: 
 
Planteknisk utvalgs innspill til evaluering av politisk struktur: 
1. Presisering av krav til, og innholdet i utvalgets uttalelse som fagutvalg i saker der 

formannskapet innstiller til kommunestyret 
2. Presisering av utvalgets rolle i kommuneplanprosessen slik at erfaringer med bruk av planene 

hensynstas. 
3. Vurdering av om etablering reguleringsplaner, i sin helhet skal overlates 

kommuneplanutvalget, mens Planteknisk utvalg følger opp bruk av reguleringsplaner 
gjennom dispennsasjoner og klagesaker. 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

072/19 Spørsmål og orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 14.05.19 
 
Spørsmål og orienteringer: 
 
14.05.2019 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER orienterte og viste en presentasjon om prosjektstatus. Denne 
sendes medlemmene. 
                                                                ---- 0 ---- 
· KJELL VIDAR NYGÅRD (H) viste til sak 51/18 av 13 mars 2018 - Bolig med garasje gnr. 46 bnr. 

106 - Egil Årstad, Gamleveien 42. 
Muren som er bygget  mot vei i forbindelse med denne saken, er den fortsatt under 
behandling eller er den godkjent endelig. Ligger der klager fortsatt på tiltaket.  Har det 
politiske gjennomført de vedtak som er nødvendig i saken. Spørsmål stilles etter diverse 
henvendelser fra innbygger Arild Storm Ruud .  
 

RÅDMANNEN v/bygg- og eiendomsavdelingen orienterte om at Planteknisk utvalg har 
klagebehandlet saken. Utvalgets vedtak av 13.03.18 ble oversendt via kommunens 
saksbehandlingssystem til Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling den 08.06.18, men 
Fylkesmannen mottok den aldri. Den ble derfor oversendt på ny 10.04.19. Fylkesmannen i Rogaland 
har i skriv av 08.05.19 varslet om mulig omgjøring av vedtak. Han har bedt om partenes 
kommentarer til dette. 

 
 

· ANNA NODLAND (AP) stilte spørsmål om stupetårnet vil bli renovert under den øvrige 
renoveringen av svømmehallen? Spørsmålet hadde hun fått fra en gjeng som vurderer å 
starte opp stupeklubb i Egersund. 
 
 
 

· PER ARNE SANDVOLD (KRF) viste til tidligere spørsmål om virksomheten innerst på Vingård, 
hvor han ikke kan se at det har skjedd noen endringer. Det kommer nå ny virksomhet i dette 
området, så forholdene bør ryddes opp i. I samme område er det en oljetank fra Jæren olje, 
som også må vurderes etter at nyetableringen er på plass. 
1. Skraphandel 
Slik virksomheten fremstår ligner dette veldig på en skraphandel. Etter et søk i 
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Forurensningsloven 
 er det blant annet følgende krav til slik virksomhet: Krav om meldeplikt etter § 13, Krav til 

anlegg 
 etter § 29 og Krav til tillatelse etter § 11 
Er virksomheten vurdert og godkjent etter forurensningslovens bestemmelser? Hvis ikke, 
hvorfor? 

 
RÅDMANNEN v/bygg- og eiendomsavdelingen orienterte om at forurensningsmyndigheten 
har i samråd med Fylkesmannen i Rogaland foreløpig vurdert forholdet og anser det inntil 
videre som forsøpling – ikke skraphandel-/bilopphogging  (næring). Fylkesmannen er 
myndighet for skraphandel/bilopphogging (næring) mens kommunen er myndighet for 
forsøplingssaker. 
I forhold til kravene i forurensningsloven er det vanskelig å skille objektivt mellom «løsøre» 
som har en verdi for eier mot hensatte objekter som ikke har verdi, og derfor er søppel. Det 
viste seg tidkrevende å finne frem til «rette vedkommende».  Eiger av bygget har 
folkeregistrert adresse i Kragerø. Saksbehandler har vært i kontakt med eier om forholdene på 
tomten. Bygget er utleid og det tok tid å få dialog med leietaker Sarbu. 
Det ble den 26.04.19 sendt brev til den ansvarlige (leietaker av bygget) om orientering om 
forbud mot  forsøpling. Det er satt frist til 31. mai til opprydding. Dersom denne fristen 
oversittes, vil forurensningsmyndigheten forfølge saken som en overtredelse av forbudet mot 
forsøpling. Dette kan medføre pålegg om opprydding. Det kan bli aktuelt å vurdere tiltaket 
mot bestemnelsene i plan- og bygningslovens § 28-5 (Orden på og bruk av ubebygd areal). 
Saken følges opp. 

 
2. Oljetank 
Oljetanken fra Jæren Olje blir etter utbyggingen stående ganske nær de nye byggene. Det vites 
 heller ikke hva slags godkjenning som kreves eller er gitt for plasseringen. 
Hvilke tillatelser er gitt for plassering av oljetanken? 
Er det vurdert om nåværende plassering kommer i strid med sikkerhetskrav mv. etter at 
pågående utbygging er gjennomført? 
 
RÅDMANNEN v/bygg- og eiensomsavdelingen orienterte om at saksbehandler har hatt møte 
med Jæren Olje og informert om søknadsplikten. Det er ikke gitt tillatelse til plassering av 
oljetank. Jæren Olje AS har opplyst at de holder på å utarbeide søknad. Videre har de opplyst 
at oljetanken er plassert midlertidig inntil 2 måneder, krever ikke søknad. 
Tiltaket er dermed ikke vurdert, men søker er etter en foreløpig gjennomgang orientert om at 
tiltaket forutsetter dispensasjon fra opparbeidelse av infrastruktur og reguleringsplanens 
formål. Reguleringsplanen åpner kun for noen få typer virksomhet, uttrykkelig opplistet i 
bestemmelsene. Bensinstasjon er ikke nevnt her. Sikkerhetskrav med tanke på brann- og 
eksplosjonsfare anses å være etterkommet. 

 
 
· TOR OLAV GYA (SP) stilte spørsmål om det finns noe fremdrift på Ramslandsfeltet, ser at 

rådmannens plan fra jan. 2019 ikke følges. Eller skal 2019 også gå over i historien da ingen 
ting skjedde på Helleland.  
 
KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER viste til presentasjonen og sa at Ramslandsfeltet ikke 
er glemt. 
 
 

· TOR OLAV GYA (SP) viste til at det er et prosjekt som er på gang i krysset mellom Elvegaten og 
Bøckmans gate i Eigersund. Det er planlagt å lage et gangfelt fra broen over Lundeåne, forbi 
Tengesdal sport og ut mot krysset. Så skal det lages et gangfelt fra gamle meieriet og over på 
andre siden av Elvegaten. Dette for at de som kommer fra Lundeåne bofellesskap og de som 
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kommer fra Nyeveien skal kunne komme over for å benytte fotgjengerfeltet fra Elvegaten, 
over Bøckmans gate, og til Elvegaten igjen, og videre inn i Storgaten. 
Kan en heller tenke at å flytte fotgjengerfeltet, som allerede er laget over Bøckmans gate, 
noen meter slik at den kommer på andre siden av Elvegaten og videre inn mot Storgaten, kan 
være en enklere måte å gjøre dette på? Altså flytte fotgjengerfelt som allerede er laget noen 
meter mot folkebadet. Hvis en gjør det slik kan de kjøretøyene som kommer fra 
rundkjøringen ved Spar mot Rådhuset stoppe for fotgjengere før de kommer inn i krysset. 
Fotgjengere som kommer fra Lundeåne slipper da å krysse veien så mange ganger for å 
komme seg inn til Storgaten. Et gangfelt fra den ene siden av Elvegaten til den andre siden av 
Elvegaten kan lages hvis det er ønskelig, da kan det lages i forlengelsen av den lille stikkveien 
som er mellom Lundeåne bofellesskap og Magma geopark, og over til Tengesdal sport. 

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER viste til presentasjonen og sa at trafikksikkerhetstiltak 
Elvegaten- FV 44 gjennomføres ved ledig kapasitet. 
 
· DAG RUNE SKÅR (FRP) stilte spørsmål om forholdene rundt felles dusjanlegg ved våre skoler 

og idrettsanlegg. Det er kommet spørsmål i fra elever og foreldre om det er mulig å få 
montert skillevegger mellom båsene. Oppfatningen er at mange elver kvier seg, eller unngår å 
dusje før og etter aktiviteter hvor det er naturlig å rengjøre seg. Er dette noe det jobbes med, 
eventuelt hvilke muligheter finnes det for å løse situasjoner som nevnt over.  
 
I møtet opplyste Skår om at dette spørsmålet også ble stilt i Levekårsutvalgets møte 13.05.19, 
og der fikk han svar om at det var avsatt midler til dette, og arbeidet vil settes i gang. 
 

Votering: 
Det fremkom ingen forslag i saken. 
 
PTU- 072/19 Vedtak: 
 
Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
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Saksnummer Utvalg Møtedato 
074/19 Planteknisk utvalg 28.05.2019 
 
 
Reguleringsplan til første gangs behandling. Reguleringsplan for 
Sandbakkveien 4, gnr. 13 bnr 1515 mfl. 
 
Sammendrag: 
En har mottatt forslag til endring av detaljreguleringsplan for boliger på gnr. 13 bnr. 1515 mfl., 
Sandbakkveien 4, Sentrum. Endringene sammenlignet med gjeldende reguleringsplan er i hovedsak 
knyttet til riving av eksisterende enebolig og uthus / garasje og oppføring av en bygning med inntil 
fem boenheter fordelt på inntil tre etasjer pluss parkeringsareal i underetasjen. 
 
En vurderer at planen ikke ivaretar de hensynene som er sentrale når det gjelder denne type 
reguleringsplaner. En vurderer det videre slik at man i planen ikke har funnet en hensiktsmessig 
avveining mellom fordeler og ulemper og at utbyggingen ikke ivaretar hensynet til omgivelsene og 
nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. Det er kommet inn tre offentlige eksterne uttalelser i 
forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsendringen. Alle uttalelsene har merknader til 
varselet. I tillegg har byantikvaren kommet med en uttalelse.  
 
Rådmannen anbefaler at Planteknisk utvalg vedtar at reguleringsplanen ikke skal legges ut til 
offentlig ettersyn og høring slik plandokumentene nå foreligger. Begrunnelsen fremkommer i 
forslaget til vedtak og i saksforelegget. 

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
 
Forslag til endring av detaljreguleringsplan for boliger gnr. 13, bnr. 1515 mfl. med bestemmelser 
datert den 21.08.18, plankart datert den 21.08.18 og planbeskrivelse datert den 21.08.18 legges ikke 
ut til offentlig ettersyn og sendes ikke på høring. 
 
Begrunnelsen for at Planteknisk utvalg avslår å legge plandokumentene på offentlig ettersyn og 
høring er at de innsendte plandokumentene legger til rette for en utbygging som ikke er i samsvar 
med overordnede planer og at en så stor og dominerende bygning, i kombinasjon med de rammene 
for bygningen som plandokumentene legger opp til, på dette området i for stor grad vil avvike fra 
øvrig bebyggelse i Sandbakkveien. Selv om de figurene som fremkommer i planbeskrivelsen ikke 
nødvendigvis er slik en bygning vil ble seende ut, viser figurene at plandokumentene legger til rette 
for at det kan oppføres en bygning som ikke hører hjemme i dette området. 
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Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ikke. Dersom Planteknisk 
utvalg vedtar at planforslaget ikke skal legges ut til offentlig ettersyn / høring kan avslaget kreves 
forelagt kommunestyret forutsatt at det konkluderes med at forslaget er i samsvar med 
kommuneplanens arealdel. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Gjeldende reguleringsplan for Bøckmansbakken ble vedtatt i Kommunestyret den 25.11.96, sak 
138/96. 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Detaljreguleringsplan for gnr. 13 bnr. 1515 mfl. – Sandakerveien 4, 1. gangsbehandling 
 
Plankontoret har mottatt forslag til endring av reguleringsplan for boliger mv. på gnr. 13 bnr. 1515 
mfl., Sandbakkveien 4. Det legges opp til riving av eksisterende enebolig og uthus / garasje og 
oppføring av et boligbygg med inntil fem boenheter. 
 
Planområdet ligger innenfor det stiplede rektangelet vist på kartet: 
 

 
 
2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er delvis vist som sentrumsområde S5 og delvis som nåværende byggeområde for 
boliger i gjeldende kommuneplan. 
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2.2 Reguleringsplan 
Det er en gjeldende reguleringsplan som dekker deler av det området som den innsendte 
reguleringsendringen dekker. Selve bolighuset i Sandbakkveien 4 og den nærmeste delen av tomten 
er ikke dekket av reguleringsplan. 
 

 
 
3. Varsel om regulering 
Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter og 
oppstart er kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens hjemmesider. Dette er så langt en kan se 
gjort i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.  
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/E/D 
Offentlige merknader 
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  Rogaland fylkeskommune, 
regionplanavdelingen 

 Merknader J / N / E 
/ 
D 

  Rogaland fylkeskommune, 
kulturavdelingen 

 Merknader N / E 

  Statens vegvesen   Merknader J 

 
INNSENDTE MERKNADER 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 
Offentlige uttaler 

  Rogaland 
fylkeskommune, 
regionplanavdelingen 

· Forutsetter at 
uteoppholds-areal sikres i 
tråd med 
kommuneplanens føringer 

 

· Positivt at det legges til 
rette for økt tetthet 

· Støyforhold må sikres både 
for inne- og uteoppholds-
areal 

· Fordel om støyproblema-
tikken kan løses uten bruk 
av støyskjermer 

· Trygge trafikale forhold må 
vektlegges 

 

· Påvirkning på nabo-
eiendommer må 
vektlegges 

D 
 
 
 
 
 
 
E 
 
J 
 
 
N 
 
 
J 
 
 
J 

· Som det fremkommer i 
saksforelegget stiller 
rådmannen spørsmål ved 
om kravet til 
uteoppholdsarealer er 
ivaretatt i plan-
dokumentene 

 

· Tatt til etterretning 

 

· Ivaretatt i 
plandokumentene. 
Forutsetter utstrakt bruk av 
støyskjerming 

· Det er foreslått støyskjerm 
mot rundkjøringen og 
innglassing av verandaer 

· Ivaretatt i 
plandokumentene så langt 
det er mulig 

 

· Ivaretatt i 
plandokumentene 

  Rogaland 
fylkeskommune, 
kulturavdelingen 

· Planområdet ligger vis-a-
vis område som er regulert 
til spesialområde / 
hensyns-sone bevaring. 
Det ligger også vis-a-vis og 
grenser til område som er 
registrert som NB!-område 
av Riksantikvaren. Det 
gjelder kvartalet Fv. 44 / 
Spinneri-gaten og den 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Tatt til etterretning 
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tidligere fabrikkbygningen 
· Det må tas særlig hensyn 

til de ovenfor omtalte 
forholdene når det gjelder 
plassering og struktur, 
skala / volum og utforming 
/ materialbruk i nybygg 

 
 
N 

 

 

· Etter rådmannens vurdering 
er ikke dette i tilstrekkelig 
grad ivaretatt i plan-
dokumentene 

  Statens vegvesen  · Alle tiltak som berører Fv. 
44 skal dimensjoneres i 
sam-svar med håndbok 
N100 

· Alle planer for tiltak i Fv. 
44 skal oversendes Statens 
vegvesen for gjennomsyn 
før igangsettingstillatelse 
blir gitt 

· Planområdet bør ha en 
felles atkomst fra 
Sandakerveien eller 
Spinnerigaten 

 

· Avkjørselen må utformes i 
samsvar med håndbøkene 

· Avkjørselen må plasseres 
minst 40 m fra vikelinjen i 
rundkjøringen 

· Det bør reguleres fortau 
mot kjørebanen 

· Det må reguleres inn 
inntrukne byggegrenser 25 
m x 25 m i krysset 

· Siktelinjer i kryss og 
avkjørsler tegnes på og 
målsettes 

· I 
reguleringsbestemmelsene 
må det vises til forskrift T-
1442 om støy 

J 
 
 
J 
 
 
 
 
J 
 
 
 
J 
 
J 
 
 
J 
 
 
J 
 
 
J 
 
 
J 
 

· Rundkjøringen inngår ikke i 
planområdet 

 

· Er lagt inn i regulerings-
bestemmelsene 

 

· Planlagt kjøreatkomst fra 
Spinnerigaten. 
Gangatkomst fra 
Sandakerveien 

· Ivaretatt i planforslaget 

 

· Ivaretatt i planforslaget 

 
 

· Ivaretatt i planforslaget 

 

· Ivaretatt i planforslaget 

 

 

· Ivaretatt i planforslaget 
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· Ivaretatt i planforslaget 

 
I tillegg er det etter varslingsperioden innhentet synspunkter fra byantikvaren. Hun skriver i en epost 
den 31.08.18:  
«Det anbefales ikke rivning av dette bygget da det medfører rivning av en bygning som er bidrar til 
1920-tallsklassisismen i Egersund og markerer seg tydelig i det omkringliggende bygningsmiljøet.  
Nytt bygg av skissert størrelse og utforming vil være et tap for den øvrige bebyggelsen og opplevelsen 
av området.  
 
Det er en klar forutsetning ved inngrep i etablerte boligmiljøer at ny bebyggelse viser hensyn til 
eksisterende volum og størrelser. I dette prosjektet er det vist til nærmeste blokkbebyggelse og bygg i 
tilsvarende utforming, fremfor å se til  det eksisterende gateløpet og terrenget som bygningen 
plasseres i. Alternativene som presenteres i planbeskrivelsen er alle så dominerende i volum at det er 
svært lite som oppnås av avdempende tiltak kun ved å bryte ned takflaten. Utstrakt bruk av 
glassrekkverk forøvrig er et svært uheldig element, da det er strenge restriksjoner på bruk av 
glassrekkverk i trehusbebyggelsen i den tilgrensende bevaringsplanen.  
Prosjektet i volum og foreslått utforming bryter sterkt med inntrykket av Egersund by og er ikke en 
berikelse til nærområdet på samme måten som dagens bebyggelse. Den sentrale og synlige 
plasseringen fra gatenivå, veg, nærhet til den bevaringsverdige trehusbebyggelsen og 1920-
tallsbebyggelsen taler for at prosjektet må reduseres i høyde og volum samt gis en utforming som 
harmonerer med omgivelsene i større grad enn forelagt forslag.  
Eksisterende bebyggelse spiller gjennom linjeføring, materialbruk, byggdetaljer og tilpasning til 
terrenget i langt større grad på lag med dets bygde og naturlige omgivelser enn tilsvarende volumer 
med et moderne formspråk. Det avdempede utrykket til den eksisterende bebyggelses formspråk må 
videreføres fremfor innføring av materialer som glass, stål og fasadeplater og et nytt prosjekt må ha 
en tydeligere nedtrapping av takhøyden i samsvar med terrenget.  
Alternativene som foreslås i planbeskrivelse bør reduseres i høyde da eksisterende bygg og foreslått 
bygg omriss og volumer ikke kan likestilles med tanke på dets forhold til omgivelsene.» 
 
Rådmannen vil etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene innstille på 
at planen ikke legges ut til offentlig ettersyn og ikke sendes på høring. Det er rådmannens vurdering 
at de innsendte plandokumentene legger til rette for en utbygging som ikke er i samsvar med 
overordnede planer og en så stor og dominerende bygning på dette området vil i for stor grad avvike 
fra omkringliggende bebyggelse. 
 
4. Presentasjon av planområdet 
Planområdet er lokalisert i området rett øst for Mosbekk plass. Planområdet består i hovedsak av 
boligformål i kommuneplanen. Deler av planområdet er utsatt for flomfare.  

 
I planområdet er det i dag en boligbygning med tilhørende uthus / garasje.  
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsendring 
Planområdet er om lag 0,9 daa.   
 
5.1 Eksisterende bebyggelse 
Det finnes en boligbygning med tilhørende uthus / garasje i planområdet i dag.  
 
5.2 Planlagte bygninger og endringer 
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Det legges opp til at eksisterende bygninger skal rives og at det kan oppføres en boligblokk med inntil 
fem boenheter i planområdet.  
 
5.3 Trafikkforhold 
Planlagt kjøreatkomst er via Spinnerigaten (armen inn mot blokkene i nr. 7 og 9). 
 
5.4 Støy 
Sinus AS har utført en støyvurdering av planområdet. Konklusjonene i denne er lagt inn i plan-
forslaget. Det er behov for støyskjermingstiltak både i felles og private uteoppholdsarealer. 
 
6. Tematisk konsekvensvurdering og risiko- og sårbarhetsvurdering 
Gjennomgang for å synliggjøre tematiske vurderinger og dermed bedre kunne synliggjøre 
vurderinger knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller av planen. 
Dette vil på en bedre måte synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. Denne 
gjennomgangen er basert på ulike temakart, gjennomgang utført av tiltakshaver, lokalkunnskap, 
innspill i forbindelse med varsel om oppstart mv.  
 
Plankontoret har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn 
rekkefølgekrav eller at arealet justeres slik at risikoen fjernes, eventuelt vurderer en at det er for 
konfliktfylt og at det ikke blir lagt inn i planen. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis 
dette ikke gir tilstrekkelig effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene 
eventuelt at det ikke legges inn i planen.  
 
Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor.  

 
 

· Hendelser som kommer i rødt felt: Tiltak er nødvendig eller så er konfliktnivået for høyt til at tiltaket 
kan anbefales. 

· Hendelser som kommer i gult felt: Tiltak vurderes ut fra forventet kostnad i forhold til nytte, 
eventuelt er ytterligere utredninger påkrevd. 

· Hendelser som kommer i grønt felt: Rimelige tiltak gjennomføres, eventuelt at konfliktnivået 
vurderes som akseptabelt eller at det ikke er konflikt i særlig grad. 

Selv om man i stor grad benytter samme terminologi som i risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-
analyser), er ikke denne gjennomgangen en ROS-analyse i tråd med forskriften. 
 
6.1 Teknisk infrastruktur 
 
6.1.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
Parkeringsløsningen blir parkering i felles anlegg i underetasjen. Det er i reguleringsbestemmelsene § 
4.1.g krevd minimum 1,5 biloppstillingsplasser per boenhet. 
 
Frisiktsoner er i nødvendig grad vist i planen.  
 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
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Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Parkeringsdekning  X    Grønn  
Adkomst til alle aktuelle deler 
av planområdet  

X    Grønn  

Frisikt X    Grønn  
Kryssutforming i samsvar med 
normaler 

X    Grønn  

 
6.1.2 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Ulykke i av-/påkjørsler  X  2 3 Gul  
Ulykke med 
gående/syklende  

X  2 3 Gul   

Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  
 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Byggelinje mot veg X    Grønn  
Kollektivtilbud X    Grønn  

 
Det er bussholdeplasser på Fv. 44 rett ved planområdet. Planområdet ligger om lag 1,5 km fra 
jernbanestasjonen. 
 
6.1.3 Vann og avløp 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vann X    Grønn  
Avløp X    Grønn  

Området er / blir tilkoblet til offentlig vann- og avløpsanlegg. 
 
6.1.4 Fremføring av strøm m.m. 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Fremføring av strøm mv.  X   Grønn  

Kabler og lignende skal legges i bakken. 
 
6.1.5 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Avfallsbehandling X    Grønn  

Det er på reguleringsplankartet satt av et område for plassering av søppelsekker / -dunker, med 
tilhørende bestemmelser i § 4.3. 
 
6.2 Universell utforming 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 
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 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Kan hensyn til 
tilgjengelighet/ universell 
utforming ivaretas 

X    Grønn  

Plan- og bygningsloven 2008 og TEK17 gir bestemmelser som angår universell utforming.  
 
6.3 Barn og unge / ute- og oppholdsareal 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Tilfredsstiller planen krav i 
forbindelse med barn og 
unge – lek mv. 

X    Grønn  

Område for ute- og 
oppholdsareal 

 X   Gul  

Situasjonen for barn i området vil ikke bli endret som følge av de endringene som nå foreslås. 
Nærmeste lekeplass blir i Johan Witterupsvei, vel 400 m sør for planområdet. Rådmannen stiller 
spørsmål ved om kravet til uteoppholdsarealer er ivaretatt i plandokumentene. 
 
6.4. Sikkerhet og beredskap 
6.4.1 Flom 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Elveflom / stormflo / høy 
vannstand / bølgeslag 

X  3 2 Gul  

Pågående flomsikringstiltak forventes å gi redusert flomfare. Uten disse tiltakene er nordre deler av 
planområdet flomutsatt ved 200 år flom. 
 
6.4.2 Støv og støy 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Støv og støy fra industri  X 1 1 Grønn   

Støy og støv fra vegtrafikken X  3 2 Gul  
Planområdet er utsatt for støy fra vegtrafikk. Krav i forbindelse med støy er innarbeidet i 
reguleringsplanbestemmelsene §§ 2.2, 3.2 og 6.2. Sinus AS har utarbeidet en egen støyanalyse.  
 
6.4.3 Ras 
 
Hendelse/Situasjon 

Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Masseras/-skred  X 1 1 Grønn  
Snø-/isras  X 1 1 Grønn  
Flomras  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.4.4 Vær og vind 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vindutsatte områder  X 1 1 Grønn  
Nedbørutsatte områder  X 1 1 Grønn  
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Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.4.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Radongass  X 1 1 Grønn    

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i byggeforskrift 
TEK17 som ivaretar dette. 
 
6.4.6 Høyspent, elektromagnetiske felt og elektromagnetisk stråling 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Høyspent / 
elektromagnetisk felt 

 X 1 1 Grønn  

Elektromagnetisk stråling 
(antenner mv.) 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
6.4.7 Brann- og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Risikofylt industri mv.  X 1 1 Grønn  
Lager av eksplosjonsfarlig 
vare 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
6.4.8 Strategiske områder 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vei, bru, knutepunkt  X 1 1 Grønn  
Havn, kaianlegg  X 1 1 Grønn  
Sykehus/-hjem, kirke / 
brann / politi / Sivilforsvar 

 X 1 1 Grønn  

Forsyning kraft, vann  X 1 1 Grønn  
Forsvarsområde / 
Tilfluktsrom 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.4.9 Grunnforhold 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Grunnforhold  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.5 Forurensning 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
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Industri  X 1 1 Grønn  
Bolig  X 1 1 Grønn  
Landbruk  X 1 1 Grønn  
Akutt forurensning  X 1 1 Grønn  
Forurenset grunn   X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6 Viktige hensyn og arealinteresser 
6.6.1 Sjø og vassdrag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
100 – meters beltet fra 
sjø/50-m beltet fra sjø og 
vassdrag 

 X   Grønn  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder / 
restriksjonsområder 

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.2 Naturverdier og rødlisteart 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Sårbar flora   X   Grønn   

Sårbar fauna / fisk / 
leveområde for rødlisteart 

 x   Grønn  

Inngrepsfrie områder  X   Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.3 Viltområde 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Viltområde  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.4 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Kulturminne/-miljø/ SEFRAK X     Gul  

Planområdet ligger inntil bevaringsområdet og Riksantikvarens NB!-område. 
 
6.6.5 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Friluftsliv og rekreasjon 
(frilufts-områder, LNF-F/N, 
friområder mv.) 

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
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6.6.6 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Landbruk / kjerneområde 
for jordbruk / skogbruk 

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.7 Landskapsvern og estetikk 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Landskapsvern / estetikk  X   Grønn  
Vakre landskap  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
6.6.8 Terreng og terrengtilpasning 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Terrengtilpassede tiltak? X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.9 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vegetasjon og markslag  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.10 Lokalklima 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Lokalklima  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.11 Miljøkonsekvenser 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Miljøkonsekvenser  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.12 Forhold til naboer / tilpasning til omgivelser 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Konsekvenser for naboer X    Grønn  
Tilpasning til eksisterende 
omgivelser 

 X   Gul  

Etter rådmannens vurdering er ikke tilpasningen til eksisterende omgivelser tilfredsstillende. 
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6.6.13 Sol og skygge 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Sol og skygge X    Grønn  

Solforhold på enkelte private uteoppholdsplasser er ikke gode. 
 
6.6.14 Sosial infrastruktur 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Skole X    Grønn  
Barnehage X    Grønn  

Husabø skole og Husabø ungdomsskole ligger om lag 600 m fra planområdet. Det er også god tilgang 
på barnehager i rimelig nærhet. 
 
6.6.15 Folkehelse 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Folkehelse X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.7 Vurdering om planen har vesentlig konsekvens for miljø og samfunn / utbyggingsavtale 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vesentlige konsekvenser for 
miljø og samfunn 

 X   Grønn  

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen hovedsakelig holder seg 
innenfor rammene i kommuneplanen, men omfanget av bygget er etter rådmannens vurdering for 
stor.  
 
Rådmannen vurderer at denne planen ikke har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og heller 
ikke at eventuelle avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 
6.8 Naturmangfold 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Naturmangfold  X   Grønn  

 
Viser til saksutredningen ovenfor samt innlevert materiale og en vurderer ikke at planen vil komme i 
konflikt med kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette.  
 
6.9 Rekkefølgekrav i planen 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 
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 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Rekkefølgekrav for å sikre 
utbygging 

X    Grønn  

 
Det er stilt tre rekkefølgekrav i forslaget til reguleringsbestemmelser § 2. Disse gjelder vann og avløp, 
støyskjerming og vegvesenets gjennomgang av planer som berører Fv. 44. 
 
7. Oppsummering og konklusjon 
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen ikke ivaretar de hensynene som er sentrale 
når det gjelder denne type reguleringsplaner. En vurderer at en i planen ikke har funnet en 
hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar hensynet til 
omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. 
 
Rådmannen anbefaler at planen ikke blir lagt ut til offentlig ettersyn / høring slik plandokumentene 
nå foreligger. 
 
Administrasjonens vurderinger: 
Det har i perioden etter oppstartmøtet den 20.11.17 vært en tett dialog mellom tiltakshaver / 
planlegger og plankontoret. Fra plankontorets side har man hele tiden signalisert at de bygningene 
som har vært foreslått har vært for store / dominerende. Planlegger har levert inn flere alternativer. 
De nå innsendte plandokumentene tilsier fem boenheter på de to eiendommene gnr. 13 bnr. 1515 
og 2437 som har et samlet areal på 695 m2.  
 
Rådmannen har særlig lagt vekt på følgende forhold når det anbefales at planen ikke legges ut til 
offentlig ettersyn og høring: 
 
Størrelsen, høyden mv. på den foreslåtte bygningen 
Som byantikvaren skriver i sin uttalelse, er det en klar forutsetning ved inngrep i etablerte 
boligmiljøer at ny bebyggelse viser hensyn til eksisterende volum og størrelser. I dette prosjektet har 
planlegger vist til tilsvarende utforming på nærmeste blokkbebyggelse og andre bygninger, fremfor å 
se til  det eksisterende gateløpet og terrenget som bygningen plasseres i. Alternativene som 
presenteres i planbeskrivelsen er alle så dominerende i volum at det er svært lite som oppnås av 
avdempende tiltak kun ved å bryte ned takflaten. Utstrakt bruk av glassrekkverk forøvrig er et 
uheldig element, da det er strenge restriksjoner på bruk av glassrekkverk i trehusbebyggelsen i den 
tilgrensende bevaringsplanen.  
 
Selv om foreslått maksimale høyde i ny bebyggelse (med unntak av trappe-/heishus) ikke blir høyere 
enn mønehøyden i eksisterende enebolig, vil denne høyden komme mye nærmere rundkjøringen og 
dermed bli mye mer dominerende sett fra tilgrensende arealer, enn det eksisterende bolighus er.  
 
Foreslått bygning vil bryte sterkt med øvrig bebyggelse i Sandbakkveien 
Bebyggelsen i Sandbakkveien er i all hovedsak eneboliger i vanlig størrelse, helt til man kommer opp 
til nr. 19, som ligger tilbaketrukket fra gateløpet.  
 
Nærhet til bevaringsområdet 
Som fylkeskommunens kulturavdeling skriver i sine merknader til oppstartvarselet, ligger 
planområdet rett overfor område regulert til spesialområde / hensynssone bevaring. Videre ligger 
planområdet inntil NB!-område som Riksantikvaren har registrert, dvs. nasjonal verneinteresse i by. 
NB!-området omfatter bevaringsområdet og kvartalet mellom Fv. 44 Bøckmans gate / Spinnerigaten 
og den tidligere fabrikkbygningen i Spinnerigaten 13. Ettersom planområdet ligger i randsonen mot 
NB!-området og bevaringsområdet, må det både etter fylkesrådmannens og rådmannens vurdering 
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tas særlig hensyn til dette i planarbeidet både når det gjelder plassering, struktur, skala, volum og 
utforming på det nye bygget som skal erstatte dagens enebolig. Begrunnelsen for dette er at man må 
unngå at ny bebyggelse med tilhørende anlegg fremstår som fremmedelementer nær den vernede 
og verneverdige bebyggelsen den grenser mot, og på den måten reduserer opplevelses- og 
bruksverdien som er knyttet til det historiske bymiljøet. Etter rådmannens vurdering har man i 
planforslaget i for liten grad fulgt opp de signalene som fylkesrådmannen kom med i sin uttalelse til 
oppstartvarselet.  
 
Støy, sol og uteoppholdsareal 
I det innsendte planforslaget er det foreslått en høy gjennomsiktig støyskjerm i det felles 
uteoppholdsarealet mellom planlagt bygning og rundkjøringen / Fv. 44. Ingen av de foreslåtte 
uteoppholdsarealene har etter rådmannens vurdering god kvalitet. BAU 1 øst for bygningen er 2 m 
bredt. BAU 2 vest for bygningen er litt over 4 m bredt mellom bygningen / parkeringsplassen og 
støyskjermen. Ifølge bestemmelser til gjeldende kommuneplan § 1.11 skal ikke areal som er smalere 
enn 10 m regnes med i uteoppholdsareal. Som det fremkommer flere steder i planbeskrivelsen, er 
det behov for å glasse inn verandaene som skal være private uteoppholdsarealer av hensyn til støyen 
fra trafikken. 
 
En særlig utfordring for denne tomten er at trafikkstøyen og sola i stor grad kommer fra samme side. 
Det medfører at det som skulle vært de beste uteoppholdsarealene er utsatt for trafikkstøy. 
Solforhold på enkelte private uteoppholdsplasser (på nordfasaden) er ikke gode. 
 
  
Universell utforming: 
Er ivaretatt gjennom TEK 17. 
 
Folkehelse: 
Planforslaget har ingen vesentlige innvirkninger på folkehelsen. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente for Eigersund kommune. 
 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
Forslag til endring av detaljreguleringsplan for boliger gnr. 13, bnr. 1515 mfl. med bestemmelser 
datert den 21.08.18, plankart datert den 21.08.18 og planbeskrivelse datert den 21.08.18 legges ut til 
offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 

Dokumenter vedlagt utsendelsen: 
 
 
Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer): 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
673646 1996003-09 Sandbakkveien 4 - Bestemmelser 
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673647 1996003-09 Sandbakkveien 4 - Plankart 
673648 1996003-09 Sandbakkveien 4 - Planbeskrivelse 
673651 Uttalelse  til oppstartvarsel detaljregulering for boliger 

Sandbakkveien/Bøckmannsbakken 4 gnr. 13 bnr. 1515 m.fl. 
673649 Detaljregulering - endring av reguleringsplan for Bøckmannsbakken - varsel om 

oppstart - uttalelse vedr.  kulturminner 
673650 Uttalelse til oppstartsvarsel om detaljregulering - endring av reguleringsplan for 

Bøckmansbakken - boliger Sandbakkveien 4 
673656 SV Sandbakkveien 4 
673960 1996003-09 Sandbakkveien 4 - Vedleggsbrev 
673958 1996003-09 Sandbakkveien 4 - Vedlegg 1 støyrapport 10902900-0-R01 
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Eigersund kommune 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

for 

 
DETALJREGULERING 

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR  
BØCKMANSBAKKEN – BOLIGER SANDBAKKVEIEN 4 

PLANID 1996003-09 
 

 
Plankart er datert:     21.08.18 

Bestemmelser er datert:     21.08.18 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:   dato 

Kommunestyrets vedtak:     dato -, saksnr --/-- 
 

 

§ 1  Reguleringsformål 

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner: 
 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1): 

 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse 
 Renovasjonsanlegg 
 Annet uteoppholdsareal 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2): 
 Kjøreveg 
 Fortau 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 
 a.1) Sikringssoner Frisiktsone H140 
 a.2) Støysoner Rød støysone H210 
 a.3) Faresone Flom H320 
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§ 2  Rekkefølgekrav 

2.1 Vann og avløp 
Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal vann- og avløpsanlegg være 
opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune.  

2.2 Støyskjerming 
Nødvendige skjermingstiltak for støy skal være utført før midlertidig brukstillatelse eller 
ferdigattest kan gis.  

2.3  FV.44 
Alle planer for tiltak som berører fv. 44 skal oversendes Statens vegvesen for gjennomsyn før 
igangsettingstillatelse kan gis.  

§ 3 Felles bestemmelser 

3.1 Tekniske anlegg 
Fremføring av strøm, telefon, bredbånd etc. skal skje via jordkabel. 

Vann- og avløp skal kobles til kommunalt ledningsnett og utformes i tråd med kommunale 
bestemmelser.  

3.2 Støyskjerm 
Fremtidig bebyggelse skal støybeskyttes slik at trafikkstøynivå ikke overskrider de laveste 
verdiene i retningslinje T-1442:2016 tabell 3, eller senere vedtatt forskrift, vedtekt eller 
retningslinjer som erstatter nåværende krav.  

Regulert støyskjerm er vist på plankartet med en nøyaktighet på +/- 1 m. Støyskjermen skal 
ha en høyde på 2,4 m målt over fortau. Dersom det kan dokumenteres at støykravene, iht. 
gjeldende veileder, kan ivaretas ved annen skjerming, kan støyskjermen utgå.   

3.3 Kulturminner 
Dersom det i forbindelse med tiltak i grunnen oppdages ikke-registrerte fredete kulturminner, 
skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 
fem meter. Melding om funn skal straks sendes rette myndighet etter kulturminneloven.  

3.4 Sikkerhet i anleggsperioden 
Sikkerhet for gående og syklende skal ikke forverres i anleggsperioden jf. byggherreforskriften 
(FOR-2009-08-03-1028). Hensynet til barns sikkerhet og trygg skolevei skal vektlegges 
spesielt.  

§ 4  Bebyggelse og anlegg 

4.1 Blokkbebyggelse 
a) Innenfor området kan det oppføres leilighetsbygg med inntil 5 boligenheter. Eksisterende 

bebyggelse forutsettes fjernet.  
b) Byggegrensen sammenfaller med formålsgrensen. 
c) Omriss av planlagt bebyggelse er vist på plankartet. Plasseringen er kun veiledende. 
d) Tillatt bebygd areal er BYA = 80 %. 
e) Takform skal være mansardtak med flatt tak over «knekken». Mansardtak skal være mot nord 

og sør med takvinkel mellom 45-50 grader. Maksimal byggehøyde skal ikke overstige kote 
16,0. Unntak er for heis- og trappehus som tillates over denne høyden.  

f) Flate tak tillates benyttet som takterrasse. Rekkverk på takterrasse skal trekkes min. 1,0 meter 
inn fra gesims. Maks gesimshøyde måles uavhengig av rekkverk på takterrasse. Rekkverk 
skal være transparente, fortrinnsvis i glass, med høyde inntil 1,5 m. 
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g) Det skal avsettes min. 1,5 parkeringsplass for bil pr. boligenhet hvorav min. 1 parkeringsplass 
pr. boligenhet skal være i fellesanlegg i sokkel. Det skal tilrettelegges for min. 1 
sykkelparkeringsplass pr. boligenhet. Sykkelparkering skal plasseres i felles sykkelparkering i 
sokkel.  

h) Det skal avsettes min. 25 m2 uteoppholdsareal per boligenhet hvorav inntil 10 m2 skal være 
privat uteoppholdsareal.  

4.2 Annet uteoppholdsareal 
BAU 1-2 er felles uteoppholdsareal for boligenheter i BBB. Arealet skal utformes og 
opparbeides med vegetasjon, beplantning, benker o.l. som innbyr til uteopphold.  

4.3 Renovasjon 
BRE er felles oppstillingsplass for renovasjonsbeholdere for boligenhetene i BBB. Det tillates 
oppføring av renovasjonstekniske konstruksjoner eller oppbevaringsbygg. Konkret løsning 
skal fremkomme i byggesøknad.  

§ 5  Samferdselsanlegg 

5.1 Kjøreveg 
SKV1 er regulert som felles avkjørsel for boligenhetene i BBB. 

5.2 Fortau 
 SF1 omfatter offentlig fortau.  

5.3 Parkeringsplass 
SPP1 er felles parkerings- og manøvreringsareal for bil. Arealet er felles for boligenhetene i 
BBB.  

§ 6  Hensynssoner 

6.1 Frisiktsone H140 
Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon i en høyde av 0,5 meter 
over tilstøtende vegers nivå.  

6.2 Rød støysone H210 
Bebyggelse og anlegg for varig opphold, eller arealer tilrettelagt for uteopphold, lek og aktivitet 
er ikke tillatt i rød støysone uten nødvendig støyskjerming.  

6.3 Flomsone H320 
Innenfor flomsonene er flomsikker høyde for nybygg i sikkerhetsklasse F2 kote 4,10 inkludert 
sikkerhetsmargin, som grunnlag for 200 års flom. Heis- og trappehus kan gå ned til 
garasjenivå selv om dette er under flomsikkerhøyde. 
For eventuelle tilbygg og påbygg innenfor flomsonen er flomsikker høyde retningsgivende. For 
bygg og anlegg under denne høyden må tiltakshaver dokumentere, samt ta i bruk 
konstruksjoner som er vanntett og tåler flom. Ved rivning/ gjenoppbygging av bygninger 
innenfor flomsonen, er flomsikker høyde retningsgivende.  
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1 Sammendrag 
Planforslaget legger til rette for fortetting på sentrumsnær tomt. Eksisterende enebolig rives 
og erstattes med et leilighetsbygg med inntil 5 leiligheter med felles parkeringsløsning i 
sokkel. Kjøreatkomst blir fra Spinnerigaten, med gangatkomst også fra Sandbakkveien. Det 
åpnes for moderne arkitektur men med begrensninger for å ivareta den tradisjonelle 
arkitekturen i nærområdet. Tomta er utsatt for trafikkstøy fra fylkesveien, men med 
støyreduserende tiltak så som støyskjerm og innglassing av veranda vil det være muligheter 
for å skape gode uteoppholdsarealer for planlagte leiligheter. 

Planforslaget er i samsvar med kommuneplanens arealdel, der tomta er lagt ut til boligformål 
nåværende. Kun mindre deler av tomta er tidligere regulert til boligformål, mens resten av 
tomta er uregulert. 

Planbeskrivelsen er basert på Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
Reguleringsplanveileder.  

Planbeskrivelsen hører sammen med plankart og bestemmelser for tiltaket.  

2 Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å fortette på sentrumsnære eiendommer. Eksisterende 
bebyggelse i Sandbakkveien 4 forutsettes revet og erstattes av leilighetsbygg med inntil 5 
leiligheter. Tiltaket er i samsvar med overordnet plan.   

2.2 Forslagsstiller og plankonsulent 
Forslagsstiller for planarbeidet er Eger Bygg AS. 

Planarbeidet utføres av arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS.  

2.3 Eiendoms- og eierforhold 
Planområdet omfatter følgende eiendommer pr. 24.11.2017. 

Gnr./Bnr. Eier/fester 

13/1515 Arne Bertelsen 

13/2437 Arne Bertelsen 

13/1579 Statens vegvesen/Rogaland fylkeskommune 

13/67 Eigersund kommune 

 

Ikke alle eiendomsgrensene innenfor planområdet er innmålt jf. eiendomskart fra Eigersund 
kommune. Det vil være behov for oppmåling av ikke koordinatfestede eiendomsgrenser 
innenfor planområdet. Dette gjelder grense mellom 13/1515 og 13/67 (langs Sandbakkveien) 
og grense mellom 13/1515 og 13/1519 (mot nabo i øst Sandbakkveien 6). Ikke 
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koordinatfestet grense mellom 13/1515 og 13/2437 vurderes som ikke nødvendig da grense 
mellom disse eiendommer ønskes opphevet og eiendommene slås sammen. 

2.4 Vurdering av krav om konsekvensutredninger 
Planforslaget er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger §§ 6-8. Planlagte 
tiltak er i samsvar med overordnet plan som avsetter området dels til boligbebyggelse 
nåværende og dels til sentrumsformål nåværende.  

Forskriftens § 6 omfatter planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha 
planprogram eller melding. Jf. § 6b) gjelder dette for reguleringsplaner med tiltak nevnt i 
vedlegg I. Planforslaget omfattes ikke av tiltak i vedlegg I.  

Forskriftens § 7 omfatter planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, 
men ikke ha melding. Planforslaget vurderes etter plan- og bygningsloven og omfattes 
dermed ikke av § 7.   

Forskriftens § 8 omfatter planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn etter § 10. Jf. § 8a) gjelder dette for 
reguleringsplaner med tiltak nevnt i vedlegg II. Planforslaget omfattes ikke av tiltak i vedlegg 
II.  

Ønsket arealbruk vurderes ikke å medføre vesentlige virkninger eller komme i konflikt med 
særskilt viktige miljø og samfunnsinteresser. Planlagt tiltak vurderes å ikke omfattes av 
forskriftens oppfangskriterier i §§ 6-8 og utløser dermed ikke krav om konsekvensutredning. 
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3 Planprosessen 

3.1 Illustrasjonsprosjekt 
I forkant av varsel om oppstart av planarbeid ble opprettet dialog med planavdelingen hvor 
det ble presentert ulike alternativer for utnyttelse av eiendommen. Det ble jobbet fram ulike 
løsninger med variasjon i byggehøyde, volum og takform. De ulike alternativene ble fremlagt 
planavdelingen. Under følger kort oppsummering av de ulike alternativene med opplistede 
fordeler og ulemper. Listen er ikke uttømmende. 

Alternativ 1 - Bygningsvolum med flatt tak: 

 
Figur 1: Alternativ 1 - Flatt tak. (Illustrasjonen viser ikke støyskjermingstiltak så som støyskjerm og innglassing 
av uteplass). 

- Store leiligheter med god planløsning i øvre etasje. 
- Store utearealer på takterrasser. 
- Moderne uttrykk som bryter noe med omkringliggende bygningsmiljø. 
- Punkthus. 
- Lav byggekostnad. 
- Enklere å støyskjerme (innglasse) uteplass i øvre etasje. 
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Alternativ 2 – Bygningsvolum med mansardtak: 

 
Figur 2: Alternativ 2 - Mansardtak på 3 sider. (Illustrasjonen viser ikke støyskjermingstiltak så som støyskjerm 
og innglassing av uteplass). 

- Harmonerer delvis med omkringliggende bebyggelse. 
- Mindre ruvende. 
- Mindre leiligheter i øvre etasje grunnet skrått tak. 
- Mindre uteareal på takterrasse 
- Vanskeligere vindusløsning i øvre etasje. 
- Dyrere byggekostnad. 
- Vanskeligere å støyskjerme (innglasse) uteplass i øvre etasje grunnet skråtak. 

 
De to første alternativene er fremlagt planavdelingen, hvor de ønsket at alternativ 2 skulle 
legges til grunn for planforslaget.  

I løpet av planprosessen er denne løsningen blitt bearbeidet noe og resultert i alternativ 3. 
Forhold som er endret er bl.a. takform for å optimalisere planløsning i øvre etasje, størrelse 
og utforming av uteplasser, hensyn til støyskjerming mv. Dette illustrasjonsprosjektet ligger til 
grunn for planforslaget.  
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Alternativ 3 – Bygningsvolum med mansardtak i kombinasjon med flatt tak: 

 
Figur 3: Alternativ 3 - Mansard tak i kombinasjon med flatt tak. (Illustrasjonen viser ikke støyskjermingstiltak 
så som støyskjerm og innglassing av uteplass). 

- Harmonerer godt med omkringliggende bebyggelse. 
- Kombinasjon av moderne og tradisjonelt uttrykk. 
- Store leiligheter i øvre etasje. 
- Store uteareal på takterrasse. 
- Vanskelig å støyskjerme (innglasse) uteplass i øvre etasje grunnet skråtak. Likevel 

bedre enn alternativ 2. 
 

3.2 Varsel om oppstart av planarbeid 
Varsel om oppstart av planarbeid ble annonsert 24.11.17, med frist for uttalelser satt til 
28.12.17. Til varselet kom det inn 3 uttalelser innenfor høringsfristen. Innspillene er gjengitt 
og kommentert i punkt 3.3. 

3.3 Innkomne innspill 
Innspillene er gjengitt som sammendrag og kommentert i tabellen under. Innspillene i sin 
helhet er vedlagt planforslaget. 

Innspill fra Sammendrag av innspill Kommentar til innspill 

1. Rogaland 
Fylkeskommune, 
regionalplanavd.  

Fylkeskommunen forutsetter at 
uteoppholdsareal sikres i tråd 
med kommuneplanens føringer. 
Om dette lar seg løse for 5 
boenheter, ser fylkeskommunen 
positivt på en slik tetthet.  
 
 

Kommuneplanen definerer min. 
25 m2 uteoppholdsareal pr. 
boenhet innenfor sentrum, og 
min. 150 m2 utenfor 
sentrumsområder. Planområdet 
ligger like utenfor 
sentrumskjernen. Nyere 
fortettingsprosjekter i nærheten 
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Planområdet er trolig støyutsatt. 
Dette må undersøkes og 
støyforhold må sikres for både 
inne- og uteoppholdsarealer. En 
fordel om dette kan løses uten 
bruk av støyskjermer.  
 
 
 
 
 
Vesentlige faktorer i det videre 
planarbeidet er trygge trafikale 
forhold og påvirkning på 
naboeiendommer.  

av planområdet opererer med 
krav til uteoppholdsareal som for 
sentrumsområder. Eksempelvis 
er det for fellesprosjektet i 
kvartalet Aabergsgate – 
Spinnerigaten inneholder til 
sammen 15 leiligheter, hvor 
uteoppholdsareal pr. leilighet er 
på ca.  20 m2. Boligblokken i 
Sandbakkveien 19A/19B 
inneholder 16 leiligheter, hvor 
uteoppholdsareal pr. leilighet er 
på ca. 23 m2. For begge disse 
prosjektene disponerer 
leilighetene privat 
balkong/veranda i tillegg til 
andel av fellesareal.  
For planforslaget vil 
uteoppholdsareal pr. leilighet 
være ca. 53 m2 pr. leilighet, 
hvorav om lag 15 m2 er privat 
uteareal på egen 
balkong/veranda.  
 
Det er utført en støyfaglig 
vurdering for å kartlegge 
støyutsatte områder og ev. 
avbøtende tiltak. Avbøtende 
tiltak er både innglassing av 
veranda/terrasse, samt 
støyskjerm mot vest-nord. 
Støysoner og avbøtende tiltak er 
innarbeidet i plankart og 
bestemmelse.  
 
Trafikksikkerhet for myke 
trafikanter er ivaretatt ved at 
eksisterende fortau medtas i 
plankartet. Planlagt bebyggelse 
vil i begrenset grad påvirke 
solforholdene til eksisterende 
bebyggelse. Byggegrense til 
nabo i øst er vist som 2 m, som 
er lik avstand som eksisterende 
bygning på tomten har. Avstand 
mellom bygningene er 8 m.  
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2. Rogaland 
fylkeskommune, 
kulturseksjonen 

Uttalen gjelder forholdet til 
kulturminneverdier.  
Planområdet ligger vis-a-vis 
området regulert til 
spesialområde/hensynssone 
bevaring i reguleringsplan for 
deler av Egersund sentrum. 
Videre ligger det vis-a-vis og 
grenser til område registrert som 
NB!-Område av Riksantikvaren, 
dvs. nasjonal verneinteresse i 
by. Kvartalet FV44 Bøckmans 
gate/Spinnerigaten og tidligere 
fabrikkbygning i Spinnerigaten 
13 omfattes av NB!-område.  
Det må tas særlige hensyn til 
dette når det gjelder plassering/ 
struktur, skala/volum og 
utforming/materialbruk på 
nybygg.  
Hensynet til det historiske 
bymiljøet må hensynstas.  
 

Planlagt bygg viser en moderne 
arkitektur med innslag av det 
tradisjonelle. Takform med 
mansardtak og flatt tak over 
knekken gjenspeiler de 
tradisjonelle saltakshusene i 
Sandbakkveien. Brutte takflater 
gjør at bygningene oppleves 
som mindre volumer. 
Bygningens høyde er 1 m lavere 
enn eksisterende hus på tomta. 
Bebyggelsen er plassert sør på 
tomta mot Sandbakkveien for å 
forlenge bygningsstrukturen i 
dette gateløpet. Ny bebyggelse 
harmonerer med det historiske 
bymiljøet i nærområdet.  
  
 

3. Statens 
Vegvesen 
Region vest 

Alle tiltak som berører fv. 44 
skal dimensjoneres/utformes iht. 
N100 og V121. 
 
 
 
Alle planer for tiltak som berører 
fv. 44 skal oversendes Statens 
vegvesen for gjennomsyn før 
igangsettingstillatelse kan gis.  
 
Planområdet bør ha felles 
atkomst fra Sandbakken eller 
Spinnerigaten. Avkjørsel 
utformes iht. gjeldende 
håndbøker. Avkjørsel må 
plasseres min. 40 m fra 
rundkjøringens vikelinje.  
 
Må reguleres fortau mot 
kjørebanen. Langsgående sikt 
på fortau må sikres i kurven mot 
rundkjøringen.  
 

Rundkjøring inngår ikke i 
planområdet, plangrense er lagt 
i fortauskant. Planforslaget viser 
ikke endringer i etablert 
rundkjøring. 
 
Foreslått rekkefølgekrav er lagt 
inn i bestemmelsene.  
  
 
 
Planlagte boliger har atkomst fra 
Spinnerigaten, med mulighet for 
gangatkomst fra 
Sandbakkveien. Avkjørsel er vist 
med samme plassering som 
dagens avkjørsel fra 
Spinnerigaten.   
 
Eksisterende fortau langs 
Sandbakkveien og 
Spinnerigaten vises i plankartet. 
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Reguleres inn inntrukne 
byggegrenser på 25 x25 m i 
krysset. Regnes fra 
rundkjøringens senter og langs 
de kommunale veienes 
senterlinjer. Målsettes på 
plankartet.  
 
Siktlinjer i kryss og avkjørsler 
påtegnes og målsettes i 
plankartet.  
 
Sikre at støysituasjonen 
kartlegges og utredes før 
byggetillatelse blir gitt. Må vises 
til forskrift T-1442 i 
bestemmelsene, og sikre at krav 
til avbøtende tiltak må 
gjennomføres om 
grenseverdiene blir overskredet. 
Ev. fasadetiltak på bygg må 
vurderes.  
 

Inntrukne byggegrenser 25 x 25 
m er vist og målsatt i plankartet. 
 
 
 
 
 
 
Siktlinjer er inntegnet og målsatt 
i plankartet.  
 
 
Støysituasjonen er kartlagt og 
utredet. Støysone er vist i 
plankart, og avbøtende tiltak er 
sikret gjennom bestemmelsene. 
Generell fellesbestemmelse 
med henvisning til T-1442 er 
også medtatt. 
 

4.  Statens 
vegvesen 
Region vest 

Forutsetter at byggegrensene 
og siktlinjene i gjeldende 
reguleringsplan videreføres til ny 
plan. Byggegrense på 5 m målt 
fra fortau, sikrer god sikt i 
kryssområdet og inntrukne 
byggegrenser anses da som 
ivaretatt her. Kun byggegrense 
på 5 m påtegnes plankartet.  

Viser til kommentarer over. 
Byggegrense følger 
formålsgrense for BBB. Mot vest 
er avstand 5 meter fra ytre 
fortauskant i sørvestre hjørne av 
planlagt bygg. Mot spinnerigaten 
er avstand til ytre fortauskant 
4,5 m. Planlagt støyskjerm mot 
rundkjøring følger inntrukne 
byggegrenser/frisiktlinjer mot 
rundkjøring jf. merknad fra 
vegvesenet over.  
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4 Planstatus og rammebetingelser 
Planområdet er avsatt til dels boligbebyggelse og dels sentrumsformål i gjeldende 
kommuneplan. Planforslaget samsvarer med arealformål angitt i overordnet plan.  

Planområdet er dels regulert i reguleringsplan for Bøckmansbakken og dels uregulert. 
Gjeldende reguleringsplan er fra 1996.  

Mindre deler av planområdet er utsatt for 200 års flom jf. flomsonekart fra NVE. Dette gjelder 
for nordlige deler av tomten. Flomsikker høyde i området er satt til kote 4,1 inkludert 
klimapåslag og sikkerhetsmargin. Eksisterende bolighus på tomten ligger i dag på 
flomsikkerhøyde.  

 
Figur 4: Flomsonekart 200 årsflom. Kartet er ikke i målestokk. Kilde: Karttjenesten Temakart Rogaland 

Utover dette foreligger det ingen andre spesielle føringer eller temaplaner for området.  

Gjeldende reguleringsplaner for planområdet: 

- Reguleringsplan for Bøckmansbakken. Planid 19960003. Vedtatt 25.11.1996.  

Tilgrensende reguleringsplaner: 

- Detaljregulering for Aabergsgate Spinnerigata – gnr 13 bnr 1641 mfl. Planid 
19960003-07. Vedtatt 15.06.2015. 

- Reguleringsplan for bolig og industriområde i sentrum. Planid 19760001. Vedtatt 
14.06.1976. 

- Reguleringsplan for Fjellveien 16 – gnr. 13 bnr 308. Planid 19760001-01. Vedtatt 
15.12.2014. 
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Figur 5: Gjeldende reguleringsplaner i området. Kartet er ikke i målestokk. Kilde: Eigersund kommunes 
karttjeneste. 
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5 Beskrivelse av planområdet  

5.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger ved Mosbekk plass i Egersund sentrum, i nedre del av Sandbakkveien.  

 
Figur 6: Oversiktskart. Planområdet er vist med rødt punkt i kartet. Kartet er ikke i målestokk. Kilde: 
Karttjenesten Temakart Rogaland 

5.2 Planavgrensning 
Planområdet omfatter eiendommene 13/1515, 13/2437, del av 13/1579, og del av 13/67. 
Plangrensen følger kjørebanekant mot Sandbakkveien og Spinnerigaten, og langs 
eiendomsgrense mot nabo i øst. Planområdet utgjør et areal på om lag 0,9 daa.  

 
Figur 7: Planens begrensning. Planområdet er innenfor rød stiplet linje. Kilde: Eigersund kommunes 
karttjeneste 
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5.3 Arealbruk 
Sandbakkveien 4 består i dag av en enebolig med tilhørende hage. Tilhørende garasje/uthus 
ligger på eget bruksnummer med avkjørsel fra Spinnerigaten. Det er etablert fortau mot 
Sandbakkveien og Spinnerigaten. Parkering for Sandbakkeveien 4 er i dag gateparkering i 
Sandbakkveien og utenfor uthus/garasje.  

Nord for området ligger Svanedalsgården med tilhørende parkeringsareal, som inneholder 
ulike næringsvirksomheter bl.a. matvarebutikk, treningssenter, solstudio, legesenter og 
leiligheter mm. Lundeåne bo- og behandlingssenter ligger nord vest for planområdet. 
Elveparken i Lundeåna som er under etablering blir ca. 100 m fra planlagte boliger. 
Kommunehus, kino og sentrumshandel ligger også i gangavstand. 

 
Figur 8: Lokalisering og avstander. 

5.4 Landskap 
Sandbakkveien 4 er en typisk eneboligtomt i sentrum. Planområdet stiger mot sør med en 
høydeforskjell på ca. 6 meter fra høyeste til laveste punkt på tomta. Arealer ut mot 
Sandbakkveien består av harde flater, mens tomta har hage ned mot Mosbekk plass 
(rundkjøringen). Mot veien/rundkjøringen er det etablert hekk, mens det står et større grantre 
tett på bolighuset. Grantreet kaster skygge på uteplassen til boligen, samt at det virker 
sjenerende på frisikten opp Sandbakkveien.  

5.5 Naturverdier 
Det er ikke registrert sårbare og viktige naturverdier innenfor planområdet.  

5.6 Verneverdige bygninger og kulturminner/kulturmiljø 
Planområdet grenser til «kulturmiljøet Egersund sentrum» som er av stor nasjonal interesse 
jf. Temakart Rogaland. Innenfor planområdet er det ingen automatisk freda kulturminner, 
kulturmiljøer eller SEFRAK-registrerte bygninger. 
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5.7 Trafikkforhold 
Sandbakkveien og Spinnerigaten er begge kommunale gater. Både Bøckmans gate og 
Sokndalsveien er fylkesvei 44, som har skiltet fartsgrense 40 km/t. Sandbakkveien er skiltet 
30 sone.  

Planområdet har adkomst fra Spinnerigaten og Sandbakkveien.  

Statens vegvesens nasjonale vegdatabank (NVDB) inneholder trafikktall for fylkesveien. 
Trafikkmengde i Sokndalsveien sør for rundkjøringen er ÅDT = 9700, mens det i Bøckmans 
gate vest for rundkjøringen er ÅDT = 10500. Tallene i NVDB gjelder for 2017. Trafikktall for 
Sandbakkveien og Spinnerigaten er ikke kjent.  

Med utgangspunkt i NVDB er det ikke registrert alvorlige trafikkulykker på veinettet i nærhet 
til planområdet de siste 10 år.  

Innenfor planområdet er det etablert fortau mot Sandbakkveien og Spinnerigaten. Fortauet 
har varierende bredder fra 2,5 til 3 m. Det er etablerte krysningspunkt for fotgjengere i 
Spinnerigaten, Bøckmans gate og Sokndalsveien. Gangfeltene er opphøyd og merket. Det er 
ikke merket krysningspunkt i Sandbakkveien.  

5.8 Barns interesser 
Det er ikke etablert lekeplass innenfor planområdet i dag. Nærmeste offentlige lekeplass 
ligger i Johan Witterupsvei, om lag 400 m sør for planområdet. Denne lekeplassen 
oppgraderes i disse dager av kommunen. I tillegg har planområdet nærhet til Elveparken 
som også er under etablering. 

5.9 Sosial infrastruktur 
Nærmeste barnehage og skole ligger på Husabø, ca. 600 m sørvest for planområdet. 
Skolevei er over opphøyd gangfelt i Sokndalsveien, opp Bowitzbakken, snarvei opp til Kjeld 
Bugges gate og videre til Gamle Prestegardsvei. Det er ikke kjennskap til kapasiteten til 
skole og barnehager i området.  

5.10 Teknisk infrastruktur 
Renovasjonsløsning for boliger i Sandbakkveien er henteordning, hvor hver bolig setter ut 
avfallssekker etter avtale med DIM på hentedagen.  

Eksisterende bygninger på tomta er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. 

5.11 Grunnforhold 
Løsmassekart fra NGU sin karttjeneste med arealinformasjon viser at planområdet består av 
fyllmasse (antropogent materiale). Det er ikke kjennskap til at det er ustabile masser i 
planområdet.  

5.12 Støy 
Planområdet er utsatt for trafikkstøy fra fylkesvei 44. I forbindelse med reguleringsplanen er 
det utført en støyfaglig utredning. Rapporten er vedlagt planforslaget i sin helhet. 
Regelverket stiller krav til at alle nye boliger bør ha minst en privat utendørs oppholdsplass 
med gode solforhold og der støynivået er ned mot og aller helst under nedre grense for gul 
støysone, dvs. Lden< 55 dB for veitrafikkstøy. I tillegg bør boligene ha tilgang til stille side, 

Side 64 av 247



 

Side 17 av 35 

 

spesifisert i retningslinjen T-1442. Når det gjelder krav til innendørs støynivå fra vegtrafikk er 
målsettingen av støynivå i boligene samlet for alle utendørs støykilder skal minimum oppfylle 
kravet i NS8175 klasse C, grenseverdien er 30 dB. Det er også krav til støynivå i 
nattperioden, ikke over 45 dB. Målsettingen er at boliger skal ha minst en uteplass med Lden ≤ 
55 dB. 

 
Figur 9: Støysonekart uten sikringstiltak. Kilde: Sinus 

5.13 Forurensning 
Det er ikke kjent at planområdet har potensiale for å være forurenset.  
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6 Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Formålet med planen 
Planforslaget viderefører formålet i kommuneplanen og foreslår fortetting av sentrumsnær 
tomt. Eksisterende bebyggelse på tomta foreslås revet og erstattet av leilighetsbygg med 
inntil 5 boenheter. 

 
Figur 10: Plankart.  Ikke i målestokk. 

6.2 Reguleringsformål 
Planforslaget legger til rette for regulering av leilighetsbygg med inntil 5 boenheter, garasjer i 
sokkeletasje, felles uteoppholdsareal, renovasjonsløsning, kjøre- og manøvreringsareal og 
fortau. 
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6.3 Byggegrenser 
Byggegrensen for BBB sammenfaller med formålsgrensen. Bebyggelsen videre opp 
Sandbakkveien ligger tett på gateløpet, hvor planforslaget viderefører avstand til veg. Mot 
Spinnerigaten åpnes det for at bebyggelsen kan oppføres omlag 7 m fra vegkant, som ikke 
er nærmere veg enn eksisterende garasje. Planlagt bebyggelse kommer ikke i konflikt med 
frisiktsoner i kryss og avkjørsler. Inntrukket byggegrense mot rundkjøring, jf. merknad fra 
Statens Vegvesen til varsel om planoppstart, er hensyntatt i planen. Plassering av planlagt 
leilighetsbygg vil komme i god avstand fra rundkjøringen. Inntrukket byggegrense omfattes 
også av frisiktsonen. Byggegrense mot Sandbakkeveien følger formålsgrensen hvor 
sørvestre hjørne på planlagt bygg ligger mer enn 5 m fra formålsgrense mot fortau. Mot 
Spinnerigaten kan bebyggelsen plasseres inntil 4,5 m fra formålsgrense mot fortau. Se figur 
11 under. 

 
Figur 11: Inntrukket byggegrense, 25 x 25 m. 

6.4 Bebyggelsens plassering og utforming 
Eksisterende enebolig og uthus/garasje foreslås fjernet. Ny bebyggelse er planlagt som et 
leilighetsbygg med 5 boenheter i 2/3 etasjer + sokkel. Plassering av bebyggelsen er gjort 
med vekt på å videreføre bebyggelsesstrukturen langs gateløpet i Sandbakkveien. 
Bebyggelsen nord for vegen ligger ca. 3-4 meter fra vegkant og danner en fin innramming av 

Sosikode Formål (sosikode) Område 
signatur 

Eierform Areal 
(kvm) 

1113 Blokkbebyggelse BBB annen 315
1550 Renovasjonsanlegg BRE felles 14
1690 Annet uteoppholdsareal BAU 1-2 felles 199
2011 Kjøreveg SKV felles 160
2012 Fortau SF offentlig 213

 Sum planområdet   901
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gateløpet. Det skrånende terrenget på tomta utnyttes gjennom å legge leilighetsbygget i 
terrenget, hvor sokkeletasjen utnyttes til parkering.  

 

 
Figur 12: Situasjonsplan. 

Leilighetsbygget har mansard tak med flatt tak over «knekken». På det flate taket kan det 
etableres store felles takterrasser. Eksisterende enebolig på tomta har mønehøyde på kote 
17. Ny bebyggelse kan ikke oppføres med byggehøyde over kote 16, med unntak av heis- og 
trapphus og rekkverk på takterrasser som kan overstige denne høyden. Takhelning vil være 
mot Sandbakkveien og Spinnerigaten. Takformen mansardtak i kombinasjon med flatt tak er 
valgt for tilpasse bygget til øvrige saltakshus i gateløpet Sandbakkveien, samt at bygget 
oppleves som mindre ruvende, det gis muligheter for store takterrasser og en bedre 
utnyttelse av toppetasjene. I planprosessen er det sett på ulike takløsninger, se kap. 3.1 – 
fig. 1-3. 
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Figur 13: Planlagt bebyggelse fasader. (Illustrasjonen viser ikke støyskjermingstiltak herunder innglassing av 
uteplass). 

Side 69 av 247



 

Side 22 av 35 

 

6.5 Uteoppholdsareal 
Planlagt bebyggelse legger opp til private uteplasser på nordvest vendte verandaer, felles 
arealer på takterrasse og på bakkeplan ut mot rundkjøring. Det åpnes også for mulighet til 
verandaer mot sør, ut mot Sandbakkveien.  

Støyutsatte verandaer mot rundkjøring må innglasses jf. støyvurdering utført av Sinus. Dette 
gjelder verandaer nærmest rundkjøringen. Støyskjerming av felles uteoppholdsareal BAU2 
utføres med støyskjerm mot gateløpene. Støyskjerm er vist i plankartet med juridisk linje. For 
østlige takterrasse er støyforholdene tilfredsstillende, mens den vestlige takterrassen må 
skjermes med 1,5 m høyt tett rekkverk, dette kan være glass, for å oppnå tilfredsstillende 
støynivå på uteplass. 

Verandaer på fasade mot nord har dårlige solforhold ved vår og høstjevndøgn, og er noe 
bedre ved midtsommer. Felles takterrasser har gode solforhold hele dagen både ved vår- og 
høstjevndøgn og ved midtsommer. Ved vår- og høstjevndøgn ligger området i skyggesiden 
av åsryggen sør for området på morgenen. Planlagt leilighetsbygg vil i begrenset grad 
påvirke solforholdene til eksisterende bebyggelse.   

 
Figur 14: Soldiagram ved vår- og høstjevndøgn. 
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Figur 15: Soldiagram ved midtsommer. 

For sentrumsområder er kommuneplanens krav til uteoppholdsareal per boligenhet min. 25 
m2, hvorav inntil 10 m2 av dette arealet skal være privat. For områder utenfor sentrum er 
kravet min. 150 m2 uteoppholdsareal pr. boligenhet. Planområdet er å anse som 
sentrumsområde. 

Planlagte leiligheter disponerer følgende uteoppholdsarealer: 

Privat uteareal pr. leilighet Felles uteareal 
På veranda 

mot nord-vest 
På veranda 

mot sør 
På takterrasse 

mot øst 
På takterrasse 

mot vest 
På bakkeplan  

(ikke støyutsatt) 
ca. 15 m2 ca. 11 m2 ca. 44 m2 ca. 32 m2 ca. 60 m2 

 
Planforslaget viser privat uteoppholdsareal på verandaer mot nordvest, vest og sør. Felles 
uteoppholdsareal er på store takterrasser samt noe uteareal på bakkeplan. Samlet gir dette 
uteoppholdsareal på om lag 53 m2 pr. leilighet.  

Private og felles utearealer vil til sammen tilfredsstille kommuneplanens krav til min. 25 m2 
uteoppholdsareal per boligenhet i sentrum.  
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6.6 Parkering 
Det legges opp til felles parkering i garasjer i sokkeletasjen. Atkomst vil være nord på tomta 
med innkjøring fra Spinnerigaten. Gjesteparkering er i sokkeletasjen, i tillegg til at det kan 
etableres gjesteparkeringsplasser i SKV ut mot Spinnerigaten. Det skal i tillegg etableres 
min. 1 sykkelparkeringsplass per boligenhet. Sykkelparkering etableres som fellesanlegg i 
sokkel.  

Kommuneplanen stiller krav til at det i sentrumsområder skal avsettes 1,25 parkeringsplasser 
per boligenhet på egen tomt for boligbebyggelse med mer enn 1 boligenhet. For 
boligbebyggelse i andre områder er kravet 2 parkeringsplasser per boligenhet hvorav 1 plass 
skal være gjesteparkering. Parkering skal løses på egen tomt på fellesareal. Siden 
planområdet ligger i sentrum og grenser til sentrumsområde er det i planforslaget lagt opp til 
parkeringsdekning på 1,5 parkeringsplasser per boligenhet. Parkeringen løses på egen tomt 
i fellesanlegg.   

6.7 Tilknytning til infrastruktur 
Planlagt bebyggelse tilknyttes offentlig vann og avløp. Overvann håndteres lokalt på tomten 
med infiltrering i grøntareal samt ledes til offentlig ledningsnett.  

Renovasjonsløsning er fellesanlegg ved felles innkjøring til tomta. Renovasjon løses som 
felles oppstillingsplass for renovasjonsbeholdere innenfor avsatt areal BRE. Konkret løsning 
skal fremkomme i byggesøknad. 

6.8 Trafikkløsninger 
Dagens kjøreatkomst fra Spinnerigaten opprettholdes. Det gjøres ikke endringer i gateløpene 
Spinnerigaten og Sandbakkveien. Langs tomta mot gateløpene er det i dag etablert fortau, 
som videreføres i planforslaget.  

Dersom det gjøres tiltak som berører fv. 44 skal planer for disse tiltak oversendes Statens 
vegvesen for gjennomsyn før det kan gis igangsettingstillatelse.   

6.9 Offentlige anlegg 
Planforslaget viser eksisterende fortau langs tomta mot Sandbakkveien og Spinnerigaten 
som offentlig. Fortauet videreføres i planforslaget.  

6.10 Universell utforming 
Planforslaget stiller ikke særskilte krav til universell utforming utover krav i TEK17. 

6.11 Støy 
I forbindelse med planarbeidet er det utført en støyberegning. Rød støysone for trafikkstøy er 
tatt inn i reguleringsplankartet vist med hensynssone H210. Støysonen er vist med 
støyskjerm.   

6.12 Flom 
I flomsonekartene fra NVE er nordlige deler av planområdet vist oversvømt ved 200- års 
flom. Flomsonen er tatt inn i reguleringsplankartet vist med hensynssone H320. 
Bestemmelsene stiller krav til flomsikker høyde.  
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7 Virkninger av planen 

7.1 Overordnet plan 
Planforslaget er i tråd med formål i gjeldende kommuneplan. 

7.2 Stedets karakter 
Området rundt Sandbakkveien 4 er bebygd med mange forskjellige bygningsvolumer. 
Bygningene i området langs Sandbakkveien og opp mot Vannbassengane består for det 
meste av små bygningsvolumer med en tradisjonell arkitektur bestående av saltak og 
trekledning, mens området mot rundkjøringen og vei består av større rektangulære volumer 
med ulik takform og fasadeuttrykk. Bebyggelsen langs Sandbakkveien følger gateløpet.  

Planforslaget åpner for etablering av et leilighetsbygg med inntil 5 leiligheter. Stiluttrykk og 
materialbruk må påregnes å skille seg noe fra omkringliggende bygningsmasse med andre 
forutsetninger for konstruksjoner, arkitektur og volum. For den historiske lesbarheten langs 
Sandbakkveien er det heller ikke ønskelig å kopiere nærliggende arkitektur. Planlagt 
leilighetsbygg er gitt en moderne arkitektur, hvor valgt takform harmoniserer med 
nærliggende bygninger, samt gjør bygget mindre ruvende i landskapet. På grunn av 
høydeforskjeller på tomta avtrappes bygget i høyde fra øst mot vest. Dette gir muligheter for 
3 leiligheter i vest og 2 leiligheter i øst.  

Plassering av bebyggelsen på tomta er gjort med tanke på god terrengtilpasning, enklest 
mulig innkjøring til tomta samt gi leilighetene best mulige planløsninger og solforhold.  

 
Figur 16: Planlagt bebyggelse sett fra Svanedalsgården. (Illustrasjonen viser ikke støyskjermingstiltak 
herunder støyskjerm og innglassing av uteplass). 
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Figur 17: Planlagt bebyggelse sett fra oppe i Sandbakkveien. (Illustrasjonen viser ikke støyskjermingstiltak 
herunder støyskjerm og innglassing av uteplass). 

 
Figur 18: Planlagt bebyggelse sett fra rundkjøring på Mosbekk. (Illustrasjonen viser ikke støyskjermingstiltak 
herunder støyskjerm og innglassing av uteplass). 
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Figur 19: Fotoillustrasjon av planlagt bebyggelse sett fra rundkjøring på Mosbekk. (Illustrasjonen viser ikke 
støyskjermingstiltak herunder støyskjerm og innglassing av uteplass). 

7.3 Kulturminner og kulturmiljø 
Gjennomført arkeologisk registrering og søk i kulturminnedatabasen har ikke registrert 
fornminner, automatisk fredede kulturminner eller andre verneverdige objekter innenfor 
planområdet. Planområdet grenser til bevaringsområder og områder kartlagt av 
Riksantikvaren som NB!-områder. Utforming og plassering av planlagt leilighetsbygg 
hensyntar bevaringsverdig bebyggelse og bygningsmiljø i volum, utforming og uttrykk.  

7.4 Naturmangfold 
Planforslaget er vurdert i forhold til prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven.  

Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det 
er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt 
effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et 
rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap 
som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill 
med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 
bærekraftig bruk og vern av naturmangfold.  

Kunnskapsgrunnlaget som er benyttet i planarbeidet er blant annet Naturbasen, Temakart 
Rogaland og Artsdatabanken. Databasene har opplysninger om at det ikke finnes 
rødlistearter innenfor planområdet. Det er ikke registrert prioriterte arter innenfor 
planområdet. Planlagte boliger oppføres på tidligere bebygd tomter. Eiendommene er preget 
av inngrep og ligger i hellende terreng. Det er ikke påvist viktige arter innenfor planområdet.  
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Det vurderes som ikke nødvendig med ytterligere undersøkelser av biologisk mangfold i 
området. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko 
for skade på naturmangfoldet vurderes som liten.  

Føre-var prinsippet § 9 
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap 
om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å 
unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko 
for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel 
på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak.  

Det vurderes at det foreligger tilstrekkelig med kunnskap, jf. kommentar til § 8. Dersom det 
skulle vise seg at det finnes fremmede skadelige plantearter innenfor planområdet må dette 
tas hensyn til. 

Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10 
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 
belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

I følge artsdatabanken er det ikke registrert eller observert rødelistede eller svartelistede 
arter innenfor planområdet som trengs å tas hensyn til i denne planen. Påvirkning på 
økosystem i området ved ny bebyggelse vurderes å være liten.  

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense 
skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er 
urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 

 
Skadeomfanget innen planområdet vil være begrenset til inngrep i allerede påvirkede 
arealer. Skadeomfanget vil derfor være meget beskjedent.  

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas 
utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som ut 
fra en samlet vurdering tidligere, nåværende og fremtidig bruk av 
mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige 
resultater.  

 
Det vises til § 11. Det foreligger ikke informasjon som tilsier at det innenfor eller i umiddelbar 
nærhet av planområdet eksisterer spesielle naturverdier som medfører et behov for å sette 
krav til spesielle teknikker eller driftsmetoder.  

En samlet vurdering av planlagte tiltak i området vurderes ikke i vesentlig grad å være i 
konflikt med intensjonene i Naturmangfoldloven §§ 8-12. Med bakgrunn i dette vurderes det 
ikke som nødvendig med restriksjoner eller særskilte tiltak i forhold til naturlig mangfold i 
området utover planforslaget.   

7.5 Trafikkforhold 
Planforslaget medfører liten merbelastning på omkringliggende vegsystem. Parkerings-
anlegg i sokkel er planlagt med 9 plasser. Trafikkmengden til og fra sentrumsleiligheter 
anslås til 4 turer pr. dag pr. leilighet. Med 5 leiligheter vil det da bli 20 turer. 
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Fortetting sentralt med boligbebyggelse er i tråd med overordnede retningslinjer hvor 
kompakt by- og tettstedsutvikling kan bidra til økt aktivitet i sentrum samtidig som korte 
avstander mellom bolig og daglige gjøremål gjør hverdagen enklere uten bruk av bil. For 
øvrig vil ikke planforslaget gi negative konsekvenser for eksisterende offentlige fortau- og 
trafikkareal.  

Sykkelparkering etableres som fellesløsning i sokkeletasjen.   

7.6 Barn og unge 
Planforslaget avsetter ikke eget til lek på tomten. Det vises til nylig renovert offentlige 
lekeplass i Johan Witterupsvei sør for planområdet, samt nærhet til tur- og friluftsaktiviteter i 
Vannbassengane. Innenfor tomten på felles uteoppholdsareal kan det tilrettelegges for 
småbarnslek med sandkasse og lignende, dersom dette er et behov.  

7.7 Støy 
For å ivareta hensynet til støynivå for nye leiligheter og tilhørende uteoppholdsarealer må det 
utføres skjermingstiltak i form av innglassing av veranda, støyskjerm mot gateløp i vest og 
nord og fasadetiltak. Avbøtende tiltak fremkommer i vedlagt støyrapport og gjennomføring er 
sikret i bestemmelsene.  
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8 ROS-analyse 

8.1 Metode 
Denne risiko og sårbarhetsanalysen er gjennomført med utgangspunkt i sjekkliste basert på 
rundskriv fra DSB (veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser). Analysen er basert 
på forslag til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I risikovurderingene er det tatt 
utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell 
og teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, men også 
hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene. Forhold som er med i listen, men som ikke 
er til stede i planområdet eller i planen, er ikke vurdert og kun unntaksvis kommentert.  

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

 Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede 
 Sannsynlig (3) – kan skje av og til, periodisk hendelse 
 Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 
 Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men 

det er en teoretisk sjanse 
 
Vurdering av konsekvenser av uønsket hendelse er delt i: 

 Ubetydelig (1) – ingen person eller miljøskade, systembrudd er uvesentlig 
 Mindre alvorlig (2) – Få/små person eller miljøskader, systembrudd kan føre til skade 

dersom reservesystem ikke finnes 
 Alvorlig (3) – alvorlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader, system settes 

ut av drift over lengre tid 
 Svært alvorlig (4) – personskade som medfører død eller varig mén, mange skadde, 

langvarige miljøskader, system settes varig ut av drift 

Samlet vurdering av risiko er vist i følgende riskomatrise: 

SANNSYNLIGHET 
KONSEKVENSER 
1  Ubetydelig 2 Mindre alvorlig 3 Alvorlig 4 Svært alvorlig 

4  Svært sannsynlig 4 8 12 16 

3  Sannsynlig 3       Grønn 6          Gul 9              Rød 12 

2  Lite sannsynlig 2 4 6 8 

1  Usannsynlig 1 2 3 4 

Hendelser i røde felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak er nødvendig. 
Hendelser i gule felt indikerer tiltak vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko 
Hendelser i grønne felt indikerer akseptabel risiko. 

8.2 ROS-analyse for planforslaget  
Uønskede hendelser, konsekvenser og risikoreduserende tiltak er sammenfattet i tabellen 
under.  

(S = sannsynlighet, K = konsekvens, R = risiko) 
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Nr. Uønsket 
hendelse 

Aktuelt S K R Kommentar Forslag til risiko-
reduserende tiltak JA NEI 

1 NATURGITTE FORHOLD 
1.1 Er området utsatt for 

snø- eller steinskred? 
 x      

1.2 Er det fare for 
utglidning (er området 
geoteknisk ustabilt)? 

 x      

1.3 Er området utsatt for 
springflo/flom i 
sjø/vann? 

 x    Planområdet er utsatt for flom fra 
elv. 

 

1.4 Er området utsatt for 
flom i elv/bekk, 
herunder lukket bekk? 

x  3 2 6 Nordlige deler av planområdet er 
utsatt for flom fra Lundeåna ved 
200 årsflom. Flomsikker høyde i 
området er satt til kote 4,1 for bygg i 
sikkerhetsklasse F2. Eksisterende 
bolig på tomta er oppført over 
flomsikker høyde, mens 
garasje/uthus er på ca. kote 3.  

Planlagte leiligheter 
(boligformål) plasseres på 
flomsikker høyde.  

1.5 Er det radon i 
grunnen? 

x  2 3 6 Det er ikke utført radonmålinger i 
planområdet. Oversikt over 
Rogaland viser at forekomsten ikke 
er spesielt høy i 
Egersundsområdet. 

Bygningstekniske tiltak mot 
radon ivaretas gjennom 
gjeldende bygningstekniske
forskrift. 

1.6 Ekstremvær/klima-
utfordringer 

x  2 3 6 Forventede klimaendringer kan gi 
mer intense regnskyll der 
jordsmonnet ikke klarer absorbere 
vannmassene. Store vannmengder 
kan derfor samle seg på overflaten 
og finne nye vannveier.  
Det forventes en økning på ca. 20 
% nedbør de neste 50-100 årene. 
Økt nedbør vil kunne medføre 
økning i flomsituasjonen langs 
Lundeåna med ca. 0,5 m.   

Bygningstekniske tiltak 
mot flom ivaretas 
gjennom gjeldende 
bygningstekniske forskrift. 
Planlagte boliger 
etableres på flomsikker 
høyde. 

2 MILJØ 
2.1 Forurensninger i 

grunnen 
 x      

2.2 Trafikkstøy x  3 2 6 Planområdet er utsatt for trafikkstøy 
fra fylkesveien. Det er foretatt en 
støyfaglig vurdering av 
støysituasjonen på planområdet. 
Planlagte boliger er utsatt for 
trafikkstøy fra fylkesveien. Det vil 
være behov for støyskjermingstiltak 
på uteplass, både på felles og 
privat, samt ev. fasadetiltak for 
innendørsstøynivå.  

Støyskjermingstiltak på 
uteplass for nye boliger i 
form av innglassing av 
veranda, samt støyskjerm 
mot rundkjøringen. Ev. 
fasademessige 
skjermingstiltak for 
innendørsstøy avklares i 
byggesaken.   
Gjennomføring av 
skjermingstiltak stilles 
krav til gjennom 
reguleringsbestemmelsen  
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3 INFRASTRUKTUR 
3.1 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? 
3.1.1 -  hendelser på veg  x      
3.1.2 - hendelser på 

jernbane 
 x      

3.1.3 - hendelser på 
sjø/vann/elv 

 x      

3.1.4 - hendelser i luften  x      
3.2 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for 

området? 
3.2.1 -utslipp av giftige 

gasser/væsker eller 
eksplosjonsfarlige/ 
brennbare gasser/ 
væsker 

 x      

3.3 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området: 
 -elektrisitet (kraftlinjer)  x      
 -teletjenester  x      
 -vannforsyning  x      
 -renovasjon/ spillvann  x      
3.4 Påvirkes området av 

magnetiske felt fra 
el.linjer? 

 x      

3.5 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området: 
3.5.1 -til skole/ barnehage 

og nærmiljøanlegg? 
x  2 3 6 Skolevei langs kommunale gater 

samt krysning av sterkt trafikkert 
fylkesvei. Krysningspunkt er 
opphøyd og merket.  

Sørge for tilstrekkelig 
merking og opplysning av 
krysningspunkt. 

3.5.2 -til busstopp/ 
kollektive 
forbindelser? 

 x      

3.6 Brannberedskap 
3.6.1 -spesielt farlige 

anlegg i området? 
 x      

3.6.2 -har området 
utilstrekkelig 
brannvannforsyning 
(mengde og trykk)? 

 x      

3.6.3 -har området bare en 
mulig atkomstrute for 
brannbil? 

 x      

4 TIDLIGERE BRUK 
4.1 Er området påvirket/ 

forurenset fra tidligere 
virksomheter?  
F.eks gruver, militære 
anlegg, industri 

 x      

5 OMGIVELSER 
5.1 Er det regulerte 

vannmagasiner i 
nærheten, med 

 x      
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spesiell fare for 
usikker is? 

5.2 Finnes det naturlige 
terrengformasjoner 
som utgjør spesiell 
fare (stup etc.) 

 x      

6 ULOVLIGE VIRKSOMHETER 
6.1 Sabotasje og 

terrorhandlinger 
 x      

Utover det som er kommentert i tabellen over, er det innenfor planområdet ikke registrert 
faremomenter i kommuneplanens arealdel eller i offentlige kartdatabaser, som for eksempel 
arealis, skrednett m.m.  

8.3 Sammenfatning av risikovurderingen  
Sammenfatning av risiko er illustrert i tabellen under. 

SANNSYNLIGHET 
KONSEKVENSER 

1 Ubetydelig 2 Mindre alvorlig 3 Alvorlig 4 Svært alvorlig 
4  Svært sannsynlig     

3  Sannsynlig  Pkt. 1.4, 2.2   

2  Lite sannsynlig   Pkt. 1.5, 1.6, 3.5.1  

1  Usannsynlig     

 

8.3.1 Fare for flom jf. pkt. 1.4 
Nordlige deler av planområdet er utsatt for 200 års-flom fra Lundeåna jf. flomsonekart fra 
NVE. I 2010 ble det utført en flomsonekartlegging av området som ligger til grunn for 
vurdering av flomfaren i området.  

Bygningsteknisk forskrift stiller krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger herunder sikkerhet 
mot flom og stormflo, ref. kapittel 7 i TEK17: «Byggverk skal plasseres, dimensjoneres eller 
sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet i ikke overskrides.» Det er 
definert tre sikkerhetsklasser med ulike flomstørrelser som skal legges til grunn for byggverk 
i flomutsatte områder. Sikkerhetsklasse på byggverk er avhengig av konsekvenser ved en 
ev. oversvømmelse, hvor konsekvensene igjen er avhengig av hvilke funksjoner som er i 
bygget og kostnader ved skade. Garasje omfattes av sikkerhetsklasse F1, mens bolig 
omfattes av sikkerhetsklasse F2. Dvs. at garasje skal plasseres, dimensjoneres og sikres 
mot 20 års flom mens bolig skal plasseres, dimensjoneres og sikres mot 200 års flom. I dette 
tilfellet er det snakk om boliger med garasjeanlegg i sokkeletasje, og 200 års flom er derfor 
retningsgivende. Flomsikker høyde for boligformål er satt til kote 4,1 inkludert 
sikkerhetsmargin.  

Ved flom i aktuelle område vil vannet stige langsomt og når ikke planområdet før vannet er 
steget over kote 3. Siden vannet siger inn over et tilnærmet flatt areal vil vannstigningen ikke 
medføre de store vannhastigheter og derfor ikke være overhengende fare for erosjon. 
Flommens karakter vil heller ikke skape noen endring for nabobebyggelse med hensyn til økt 
erosjon og flomfare som følge av fortetting i Sandbakkveien 4.  
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Planlagt leilighetsbygg i Sandbakkveien 4 sikres mot flom gjennom § 6.3 i bestemmelsene til 
reguleringsplanen og med hensynssone H320 på plankartet.  

8.3.2 Fare for radon jf. pkt. 1.5  
Det er ikke kjennskap til at det er foretatt radonmålinger innenfor planområdet. Det nasjonale 
aktsomhetskartet for radon viser at områdene rundt Sandbakkveien 4 har usikker 
aktsomhetsgrad, og at tilgrensede områder har moderat til lav aktsomhet. Kartkilden er 
basert på inneluftmålinger av radon samt kunnskap om geologiske forhold. Kartet kan ikke 
benyttes alene til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger, men den gir en 
indikasjon for en første vurdering av radonfare.   

Bygningsteknisk forskrift § 13-5 setter krav om at årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon ikke 
må overstige 200 Bq/m3 i bygninger med rom for varig opphold. Dersom rom har radonnivåer 
over 100 Bq/m3, anbefales det å gjøre tiltak for å redusere nivået. Statens Strålevern 
anbefaler å innhente profesjonell hjelp til å få gjort radontiltak. Det er i hovedsak tre kilder til 
radon i inneluft: I byggegrunn, i husholdningsvannet og i bygningsmaterialer og fyllmasser.  

Planlagt leilighetsbygg sikres mot radon i samsvar med krav i bygningsteknisk forskrift.  

8.3.3 Ekstremvær og klimautfordringer jf. pkt. 1.6 
Klimaendringer vil føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med 
overvann, havnivåstigning og stormflo, endringer i flomforhold og flomstørrelser og skred. 
Økt nedbør og episoder med kraftig nedbør øker vesentlig i både hyppighet og intensitet, og 
det vil igjen føre til mer overvann. Det kan forventes flere og større regnflommer. 
Stormflonivået øker som følge av havnivåstigning. Også faren for jord-, flom- og sørpeskred 
øker i takt med økte nedbørsmengder. Økt erosjon som følge av kraftig nedbør og økt flom i 
elver og bekker kan utløse flere kvikkleireskred og sørpeskred.  

NVE utarbeidet i 2016 en rapport om klimaendring og framtidige flommer i Norge. 
Beregninger utført i rapporten viser at nedbørfelt nær kysten har en 20-30 % forventet 
økning, mens noe mer høytliggende nedbørsfelt i innlandet har mindre enn 20 % forventet 
økning. De fleste nedbørsfeltene i regionen er allerede dominert av regnflommer om høsten 
og vinteren i dagens klima, men denne tendensen er enda mer markant i fremtiden. Med 
bakgrunn i dette er følgende anbefaling for «klimapåslag» gitt for Rogaland: 20 % økning for 
alle større nedbørfelt i hele regionen.  

Planområdet vil bli berørt av en 200 års-flom fra Lundeåna. Nordlige deler av tomten vil da bli 
oversvømt.  

8.3.4 Trafikkstøy jf. pkt. 2.2 
Planområdet er utsatt for støy fra fylkesveien. I forbindelse med planarbeidet har SINUS 
utført en støyfagligvurdering. Denne rapporten følger plansaken i sin helhet.  

Støyrapporten konkluderer med at det vil være nødvendig med støyreduserende tiltak for 
utearealer på bakkeplan og på noen av verandaene.  

For noen av verandaene er det ikke praktisk mulig å oppnå tilfredsstillende støynivå (Lden ≤ 
55 dB) uten løsning med skjermer i full etasjehøyde. Innglassingen må være tett mot øvrige 
konstruksjoner og ha felter som kan åpnes.  
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Alle leiligheter bør utformes slik at de får soverom med vindu mot stille side, Lden = 55 dB 
eller lavere. Det vil være nødvendig å dimensjonere veggoppbygning og vinduer på nord- og 
vestvendt fasade med hensyn på innvendig støy fra veitrafikk i senere detaljfase. Soverom 
mot skjermet veranda kan aksepteres som tilfredsstillende løsning.  

For utearealet på vestsiden av bygget på bakkeplan vil støynivået ligge i gul og rød 
støysone. Dersom det oppføres en støyskjerm på 2,4 m langs tomtegrense oppnås et 
uteareal på ca. 60 m2 med støynivå under gul sone. En så høy støyskjerm ut mot 
rundkjøringen vil kunne virke dominerende i gatebildet og på bebyggelsen. En bør til 
byggesaken vurdere alternative løsninger for å oppnå tilfredsstillende støynivå på bakkeplan.  

 
Figur 20: Støysonekart med sikringstiltak. Illustrasjon til venstre viser støysonekart med støyskjerm. 
Illustrasjon til høyre viser beregnet fasadenivå for planlagt bygg uten støyskjerm. Støyskjerm vil kunne redusere 
fasadenivå i 1. etasje. Kilde: Sinus 

8.3.5 Trafikksikkerhet til skole og barnehage jf. pkt. 3.5.1 
Planområdet ligger sentralt i sentrum med trafikkerte gater på alle kanter. Barnas skolevei 
blir på fortau og langs smale sentrumsgater. Krysningspunktene i fylkesveien er opphøyd og 
merket. Trafikkmengden er relativt stor i området, men kjørehastigheten er lav. Krysning av 
fylkesveien i Sokndalsveien kan utgjøre en risiko pga. trafikkmengden da spesielt i 
rushtidene. Det bør påses at krysningspunkter er tilstrekkelig merket og opplyst.  

Kjøreatkomst til nye boliger blir fra sidegate til Spinnerigaten. Avkjørselen vurderes som 
oversiktlig.  
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Saksnummer Utvalg Møtedato 
075/19 Planteknisk utvalg 28.05.2019 
 
 
Deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3 - Inger Johanne Henriksen, Sverre 
Magnar Nordal og Bjørn Eie Henriksen, Eieveien 8 
 
Sammendrag: 
Det ble søkt om tillatelse til fradeling av en parsell på ca 2,30 mål i fra eiendommen gnr. 47, bnr. 3, 
Eieveien 3. Det ble opplyst i mottatt søknad at parsellen skal nyttes til næringsområde. 

Den omsøkte parsellen ligger i LNF- område jamfør kommuneplan for Eigersund kommune. 

Omsøkt fradeling vil være i strid med § 1.2 i kommuneplan for Eigersund som forutsetter at det 
utarbeides reguleringplan før det gis delingstillatelse. Det foreligger søknad om dispensasjon i fra 
tiltakshaver. 

Saken ble lagt frem for behandling i planteknisk utvalg i sak 017/19 den 15.01.2019. Planteknisk 
utvalg fant å godkjenne omsøkt fradeling. 

Saksdokumentene ble sendt til Fylkesmannen i Rogaland for uttale. 

Den 05.02.2019 foreligger det uttale i fra Fylkesmannen i Rogaland, som finner å fraråde at det blir 
gitt dispensasjon. 

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon i fra Petter Seglem på vegne av Inger 
Johanne Henriksen, Sverre Magnar Nordal og Bjørn Eie Henriksen for fradeling av en parsell på ca 2,3 
dekar fra eiendommen gnr. 47, bnr. 3 for opprettelse av ny eiendom, samt kommuneplanens 
arealdel med tilhørende bestemmelser for området, og har etter en konkret vurdering funnet å avslå 
søknaden. 

Det er startet arbeid med ny reguleringsplan for område. En fradeling av omsøkt parsell vil kunne 
vanskeliggjøre arbeidet med ny reguleringsplan. 

Planteknisk utvalg finner at de krav som plan- og bygningsloven § 19-2 setter for å kunne gi 
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dispensasjon i fra § 1.2 i kommuneplan for Eigersund kommune ikke er oppfylt i søknad om 
dispensasajon datert 22.09.2018. Planteknisk utvalg støtter seg til uttale i fra Fylkesmannen i 
Rogaland som fraråder at det gis dispensasjon. 

 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1, 21-4. og kommuneplanens 
arealdel. 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg avgjør saken. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Saken ble første gang behandlet i planteknisk utvalg i sak 017/19 den 15.01.2019. Planteknisk utvalg 
fant å godkjenne omsøkt fradeling. 
 
PTU - behandling: 
Fellesforslag fra (AP+FRP+H+KRF) Dag Rune Skår (Fremskrittspartiet) 
"Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon i fra Petter Seglem på vegne av Inger 
Johanne Henriksen, Sverre Magnar Nordal og Bjørn Eie Henriksen for fradeling av en parsell på ca 2,3 
dekar fra eiendommen gnr. 47, bnr. 3 for opprettelse av ny eiendom, samt kommuneplanens 
arealdel med tilhørende bestemmelser for området, og har etter en konkret vurdering funnet å 
godkjenne søknaden. 
 
Hensynet bak sentrumsformålet i kommuneplanens arealdel blir ikke vesentlig tilsidesatt da området 
er sentrumsnært og det er startet arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for området. En 
fradeling av omsøkt parsell vil ikke vanskeliggjøre arbeidet med ny reguleringsplan. 
Planteknisk utvalg finner at de krav som plan- og bygningsloven § 19-2 setter for å kunne gi 
dispensasjon fra § 1.2 plankrav i kommuneplan for Eigersund, er oppfylt i søknad datert 22.09.2018. 
 
Selv om det gis tillatelse til fradeling av parsell, kan de ikke forventes at det gis tillatelse til oppføring 
av bygg før reguleringsplan for området er vedtatt. 
 
Vedtak om å godkjenne søknad om fradeling sendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland 
fylkeskommune for videre saksbehandling. Statens vegvesen vil også få kopi av vedtaket." 
 
Det ble foretatt befaring i saken. 
                                                      ---- 0 ---- 
MAY HELEN H. ERVIK (FRP) stilte spørsmål om sin habilitet da hennes manns tante bor i nabohuset til 
tiltakshaver, jfr. Fvl. § 6 b. 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om sin habilitet da han er onkel til fremtidig kjøpers 
samboer, jfr. Fvl. § 6 b. 
 
Anders Ege(AP) sa at i følge loven er ikke hverken  Ervik eller Nygård inhabil. Et enstemmig utvalg 
støttet dette, og Ervik og Nygård deltok i behandling av saken. 
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                                                                               ---- 0 ---- 
 
 
Votering: 
Skårs fellesforslag (AP+FRP+H+KRF) vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for administrasjonens 
innstilling (SP). 
 
 
 
 
PTU-017/19 vedtak: 
 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon i fra Petter Seglem på vegne av Inger 
Johanne Henriksen, Sverre Magnar Nordal og Bjørn Eie Henriksen for fradeling av en parsell på ca 2,3 
dekar fra eiendommen gnr. 47, bnr. 3 for opprettelse av ny eiendom, samt kommuneplanens 
arealdel med tilhørende bestemmelser for området, og har etter en konkret vurdering funnet å 
godkjenne søknaden. 
 
Hensynet bak sentrumsformålet i kommuneplanens arealdel blir ikke vesentlig tilsidesatt da området 
er sentrumsnært og det er startet arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for området. En 
fradeling av omsøkt parsell vil ikke vanskeliggjøre arbeidet med ny reguleringsplan. 
Planteknisk utvalg finner at de krav som plan- og bygningsloven § 19-2 setter for å kunne gi 
dispensasjon fra § 1.2 plankrav i kommuneplan for Eigersund, er oppfylt i søknad datert 22.09.2018. 
 
Selv om det gis tillatelse til fradeling av parsell, kan de ikke forventes at det gis tillatelse til oppføring 
av bygg før reguleringsplan for området er vedtatt. 
 
Vedtak om å godkjenne søknad om fradeling sendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland 
fylkeskommune for videre saksbehandling. Statens vegvesen vil også få kopi av vedtaket. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Eigersund kommune mottok den 30.08.2018 søknad om tillatelse til fradeling av parsell på ca 2,3 
dekar fra eiendommen gnr. 47, bnr. 3, Eieveien 8. 
 
Det opplyses i mottatt søknad at parsellen skal nyttes til næringsområde. 
 
Eiendommen gnr. 47 bnr. 3 ligger i LNF- område jamfør kommuneplan for Eigersund kommune. 
Parsellen som søkes fradelt ligger inntil bebygd område, og har enebolig og en mindre driftsbygning 
på parsellen. 
 
I brev datert 12.09.2018 skriver rådmann til tiltakshaver Petter Egil Seglem at omsøkt fradeling vil 
kreve dispensajon i fra bestemmelser i kommuneplanen. 
 
I brev datert 22.09.2018 mottok Eigersund kommune søknad om dispensasjon fra bestemmelser i 
kommuneplan for Eigersund. Det opplyses blant annet i mottatt søknad:  
·          Parsellen vil være et positivt element i forbindelse med en visere utvikling av   
næringseiendommen i området. 
·          Parsellen vil være en naturlig del av næringsområdet ved Eiekrysset/ Fardal Bil. 
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·          Området tenkes utnyttet i henhold til arealdelen av kommuneplanen. 
·          Det vil bli utarbeidet en reguleringsplan for næringsområdet samlet. 
·          Nåværende veirettigheter opprettholdes. 
 
I et internt notat den 05.11.2018, ber rådmann plansjefen i Eigersund kommune om uttale. 
 
I brev den 20.11.2018 uttaler rådgiver på planavdelingen i Eigersund kommune blant annet:  
 
Gnr. 47 bnr. 3 består av ni teiger av ulik størrelse. Den største teigen ligger vest for Langevann-feltet. 
Til sammen er teigene ca. 57 daa. Den teigen som søkes fradelt er ca. 2,3 daa. 
 
Teigen er ikke dekket av reguleringsplan. Det er søkt om dispensasjon fra kravet i bestemmelsene til 
kommuneplanen § 1.2 om utarbeidelse av reguleringsplan. 
 
På kommuneplanens arealdel er området vist som Sentrumsformål – nåverende. 
 
Teigen er etter det vi forstår ikke planlagt sammenføyd med nærliggende næringseiendommer. 
 
Vi kan ikke se at det planfaglig skal være noen sterke motforestillinger til at dispensasjonen innvilges 
og at det gis tillatelse til at denne teigen blir delt fra resten av gnr. 47. bnr. 2. 
 
I bestemmelsene til kommuneplanen er det i § 2.2 en bestemmelse om at det skal utarbeides 
områdereguleringsplan for framtidig sentrumsområde S1 og jernbanestasjonsområdet. Man har nå 
startet et arbeid med mulighetsstudie for jernbanestasjonsområdet mv. Etter at mulighetsstudien er 
gjennomført skal det utarbeides en områdereguleringsplan. Det forutsettes at en fradeling ikke må 
påvirke muligheten for å gjennomføre den arealbruken som blir vedtatt i områdereguleringsplan på 
en negativ måte. 
 
I elektronisk brev den 04.12.2018 uttaler landbrukssjefen blant annet: Omsøkt parsell er avsett til 
sentrumsformål. Jordloven gjelder ikke i dette området. En har derfor ingen innvendinger til omsøkt 
deling. 
 
I brev datert 14.12.2018 skriver plansjefen i Eigersund blant annet: Plansjefen mener at en 
dispensasjon vil kunne vanskeliggjøre gjennomføringen av reguleringsplanen og det vil være uheldig å 
låse situasjonen når en er i ferd med å utarbeide en samlet områderegulering for området som også 
omfatter eiendommen. Dette er bakgrunnen for at kommuneplanen stiller som vilkår for deling av 
området inngår i vedtatt reguleringsplan. Plansjefen vil derfor sterkt fraråde at det gis dispensasjon 
og kan ikke se at det foreligger tungtveiende årsaker som tilsier at dette kan fravikes. 
 
Søknad om fradeling ble behandlet i planteknisk utvalg i sak 017/19 den 15.01.2019. Følgende vedtak 
ble fattet:  
 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon i fra Petter Seglem på vegne av Inger 
johanne Henriksen, Sverre Magnar Nordal og Bjørn Eie Henriksen for fradeling av en parsell på ca 2,3 
dekar fra eiendommen gnr. 47, bnr. 3 for opprettelse av ny eiendom, samt kommuneplanens arealdel 
med tilhørende bestemmelser for området, og har etter en samlet vurdering funnet å godkjenne 
søknaden. 
 
Hensynet bak sentrumsformålet i kommuneplanens arealdel blir ikke vesentlig tilsidesatt da området 
er sentrumsnært og det er startet arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for området. En 
fradeling av omsøkt parsell vil ike vanskeliggjøre arbeidet med ny reguleringsplan. 
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Planteknisk utvalg finner at de krav som plan- og bygningsloven § 19-2 setter for å kunne gi 
dispensasjon fra § 1.2 plankrav i kommuneplan for Eigersund, er oppfylt i søknad datert 22.09.2018. 
 
Selv om det gis tillatelse til fradeling av parsell, kan de ikke forvente at det gis tillatelse til oppføring 
av bygg før reguleringsplan for området er vedtatt. 
 
Vedtak om å godkjenne søknad om fradeling sendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland 
fylkeskommune for videre saksbehandling. Statens vegvesen vil også få kopi av vedtaket. 
 
Vedtaket med saksdokumenter ble sendt til Fylkesmannen med kopi til Rogaland fylkeskommune for 
uttale. 
 
I brev den 06.03.2019 foreligger det uttale i fra Fylkesmannen i Rogaland. I uttalelsen står det blant 
annet:  
 
          Omsøkt eiendom ligger i et sentralt område satt av til sentrumsformål (S1). Kommuneplanen 
legger opp til at det skal utarbeides områdereguleringsplan for dette framtidige sentrumsområdet, og 
kommunen har startet et arbeid med mulighetsstudie som etter hvert skal munne ut i 
reguleringsplan. Fylkesmannen mener det er uheldig å dele i fra dette arealet nå, spesielt sett i lys av 
den nære beliggenheten til jernbanestasjonen og kommunens viktigste kollektivknutepunkt. En deling 
vil kunne vanskeliggjøre reguleringsarbeidet, og hindre god utnyttelse av arealet i tråd med nasjonale 
føringer. Fylkesmannen fraråder derfor at det blir gitt dispensasjon. 
 
 
Administrasjonens vurderinger: 
 
Eigersund kommune mottok den 30.08.2018 søknad om tillatelse til fradeling av parsell på ca 2,3 
dekar fra eiendommen gnr. 47, bnr. 3, Eieveien 8. 
 
Det opplyses i mottatt søknad at parsellen skal nyttes til næringsområde. 
 
Eiendommen gnr. 47 bnr. 3 ligger i LNF- område jamfør kommuneplan for Eigersund kommune. 
Parsellen som søkes fradelt ligger inntil bebygd område, og har enebolig og en mindre driftsbygning 
på parsellen. 
 
I brev datert 12.09.2018 skriver rådmann til tiltakshaver Petter Egil Seglem at omsøkt fradeling vil 
kreve dispensajon i fra bestemmelser i kommuneplanen. 
 
I brev datert 22.09.2018 mottok Eigersund kommune søknad om dispensasjon fra bestemmelser i 
kommuneplan for Eigersund. Det opplyses blant annet i mottatt søknad:  
·          Parsellen vil være et positivt element i forbindelse med en visere utvikling av 
næringseiendommen i området. 
·          Parsellen vil være en naturlig del av næringsområdet ved Eiekrysset/ Fardal Bil. 
·          Området tenkes utnyttet i henhold til arealdelen av kommuneplanen. 
·          Det vil bli utarbeidet en reguleringsplan for næringsområdet samlet. 
·          Nåværende veirettigheter opprettholdes. 
 
I et internt notat den 05.11.2018, ber rådmann plansjefen i Eigersund kommune om uttale. 
 
I brev den 20.11.2018 uttaler rådgiver på planavdelingen i Eigersund kommune blant annet:  
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Gnr. 47 bnr. 3 består av ni teiger av ulik størrelse. Den største teigen ligger vest for Langevann-feltet. 
Til sammen er teigene ca. 57 daa. Den teigen som søkes fradelt er ca. 2,3 daa. 
 
Teigen er ikke dekket av reguleringsplan. Det er søkt om dispensasjon fra kravet i bestemmelsene til 
kommuneplanen § 1.2 om utarbeidelse av reguleringsplan. 
 
På kommuneplanens arealdel er området vist som Sentrumsformål – nåverende. 
 
Teigen er etter det vi forstår ikke planlagt sammenføyd med nærliggende næringseiendommer. 
 
Vi kan ikke se at det planfaglig skal være noen sterke motforestillinger til at dispensasjonen innvilges 
og at det gis tillatelse til at denne teigen blir delt fra resten av gnr. 47. bnr. 2. 
 
I bestemmelsene til kommuneplanen er det i § 2.2 en bestemmelse om at det skal utarbeides 
områdereguleringsplan for framtidig sentrumsområde S1 og jernbanestasjonsområdet. Man har nå 
startet et arbeid med mulighetsstudie for jernbanestasjonsområdet mv. Etter at mulighetsstudien er 
gjennomført skal det utarbeides en områdereguleringsplan. Det forutsettes at en fradeling ikke må 
påvirke muligheten for å gjennomføre den arealbruken som blir vedtatt i områdereguleringsplan på 
en negativ måte. 
 
I elektronisk brev den 04.12.2018 uttaler landbrukssjefen blant annet: Omsøkt parsell er avsett til 
sentrumsformål. Jordloven gjelder ikke i dette området. En har derfor ingen innvendinger til omsøkt 
deling. 
 
I brev datert 14.12.2018 skriver plansjefen i Eigersund blant annet: Plansjefen mener at en 
dispensasjon vil kunne vanskeliggjøre gjennomføringen av reguleringsplanen og det vil være uheldig 
å låse situasjonen når en er i ferd med å utarbeide en samlet områderegulering for området som 
også omfatter eiendommen. Dette er bakgrunnen for at kommuneplanen stiller som vilkår for deling 
av området inngår i vedtatt reguleringsplan. Plansjefen vil derfor sterkt fraråde at det gis 
dispensasjon og kan ikke se at det foreligger tungtveiende årsaker som tilsier at dette kan fravikes. 
 
Rådmann sin vurdering er at planteknisk utvalg bør følge anbefalingen i fra Fylkesmannen i Rogaland. 
Som Fylkesmannen viser til i brev den 06.03.2019, er arbeidet med mulighetsstudie for området 
startet. Arbeidet skal etter hvert fullføres med ny reguleringsplan for området. Fylkesmannen viser til 
at området ligger i nærheten til jernbanen. Rådmann mener det er viktig å sikre en langsiktig og god 
planlegging for et område som er av stor betydning for Eigersund kommune sin framtidig arealbruk. 
En fradeling av parsell vil etter rådmann sin vurdering vanskeliggjøre arbeidet med å sikre en 
helhetlig og langsiktig planlegging og utvikling av området. 
 
Universell utforming: 
Ikke aktuelt. 
Folkehelse: 
Ikke aktuelt. 
Økonomiske konsekvenser: 
Rådmannen har ikke vurdert eventuelle økonomiske konsekvenser en fradeling av parsell i fra gnr. 
47, bnr. 3 vil medføre. 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon i fra Petter Seglem på vegne av Inger 
Johanne Henriksen, Sverre Magnar Nordal og Bjørn Eie Henriksen for fradeling av en parsell på ca 2,3 
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dekar fra eiendommen gnr. 47, bnr. 3 for opprettelse av ny eiendom, samt kommuneplanens 
arealdel med tilhørende bestemmelser for området, og har etter en konkret vurdering funnet å 
godkjenne søknaden. 
Hensynet bak LNF-formålet i kommunepanens arealdel blir ikke vesentlig tilsidesatt da området er 
sentrumsnært og det er startet arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for området. En fradeling 
av omsøkt parsell vil ikke vanskeliggjøre arbeidet med ny reguleringsplan. 
Planteknisk Utvalg finner at de krav som plan- og bygningsloven § 19-2 setter for å kunne gi 
dispensasjon fra § 1.2 plankrav i kommuneplan for Eigersund, er oppfylt i søknad datert 22.09.2018. 
 
Selv om det gis tillatelse til fradeling av parsell, kan de ikke forventes at det gis tillatelse til oppføring 
av bygg før reguleringsplan for området er vedtatt. 
 
Planteknisk utvalg har vurdert uttale i fra Fylkesmannen i Rogaland som i brev datert 06.03.2019 
fraråder at det gis dispensdasjon i fra kommuneplanen. Planteknisk utvalg viser til at det i vedtak i 
sak 017/19 datert 15.01.2019 blant annet står følgende:  
 
Selv om det gis tillatelse til fradeling av parsell, kan de ikke forvente at det gis tillatelse til oppføring 
av bygg før reguleringsplan for området er vedtatt. 
 
Rådmann er derfor ikke enig i at en fradeling av parsell i fra gnr. 47, bnr. 3 vil føre til problemer med 
arbeid med ny reguleringsplan for området. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1, 21-4. og kommuneplanens 
arealdel. 
 
Dokumenter vedlagt utsendelsen: 
 
 
Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer): 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
622047 Situasjonskart 
624125 Krav om dispensasjon - Deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3 - Inger Johanne 

Henriksen, Sverre Magnar Nordal og Bjørn Eie Henriksen, Eieveien 8 
629087 Dispensasjonssøknad - fradeling parsell gnr. 47 bnr. 3 - Inger Johanne Henriksen, 

Bjørn Eie Henriksen og Sverre Magnar Nordal, Eieveien 8 
629089 Situasjonskart 
639451 Uttale fra plankontoret - deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3 - Inger Johanne 

Henriksen, Sverre Magnar Nordal og Bjørn Eie Henriksen, Eieveien 8 
639462 Søknad om dispensasjon og delingstillatelse for ny næringseiendom gnr. 47 bnr. 3 

- Inger Johanne Henriksen, Sverre Magnar Nordal og Bjørn Eie Henriksen, Eieveien 
8 

639943 Situasjonskart, utsnitt fra Eigesund kommune kartdata og kommuneplan 
643514 Kommuneplanen arealdelen 2011 - 2022 - bestemmelser og retningslinjer 
642341 Uttalelse til fradeling av parsell fra gnr. 47 bnr. 3, Eieveien 8 
645070 Uttale i fra plansjef i Eigersund kommune datert 14.12.2018 
640393 Utsnitt fra kommuneplan for Eigersund kommune 
654842 Vedtak i Planteknisk Utvalg - deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3 - Inger 
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Johanne Henriksen, Sverre Magnar Nordal og Bjørn Eie Henriksen, Eieveien 8 
662203 Høringssvar - dispensasjon for deling av gnr. 47 bnr. 3, Eieveien 8 
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Eiendom:

SITUASJONSKART
Gnr:  47 Bnr:  3 Fnr:  0 Snr: 0

Adresse: Eidevelen  8, 4373 EGERSUND

Hj.haver/Fester:

EIGERSUND  Dato:17/8—2018 Sign:
KOMMUNE

1
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Det tas forbehold om at det kan forekomme feil/manglor på kartet, bla.  gjelder  dette  plandata, eiendomsgrenser,
ledninger/kabler, kummer  m.m.  som I forbindelse med pmsjekterhg/anlegosarbeid må undersøkes nærmere.
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Besøksadresse: Nytorget 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 etg. Telefon: 51 46 80 00 

Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38 

E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394 
Internett: www.eigersund.kommune.no Vår ref.: 18/29401 

 

   

EIGERSUND KOMMUNE 

Teknisk avdeling 
Seksjon byggesak 

 
 

Petter Egil Seglem  
Basthaugveien 10   
4374 EGERSUND  
  
 
Vår ref.:  18/29401 / 18/1933 Dato:  12.09.2018 

Saksbehandler:  Alf Bjarne Time  Direkte telefon: 51 46 80 00 /   

E-post: alf.bjarne.time@eigersund.kommune.no Deres ref.:  /  

 

Krav om dispensasjon - Deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3 - Inger Johanne Henriksen, 
Sverre Magnar Nordal og Bjørn Eie Henriksen, Eieveien 8 
 
Vi viser til søknad om fradeling av parsell fra eiendommen gnr. 47, bnr. 3, mottatt 30.08.2018. 
 
Eiendommen gnr. 47, bnr. 3 ligger i et område som i kommuneplanens arealdel for Eigersund 
kommune 2011-2022 er vist som sentrumsformål S1.  
Det foreligger ingen reguleringsplan for den del av eiendommen gnr. 47, bnr. 3 som søkes fradelt.  
 
Det er krav om utarbeidelse av reguleringsplan før søknader om delingstillatelse kan tas til 
behandling. Jamfør kommuneplan for Eigersund kommune § 1.2 Plankrav: 
Tiltak som nevnt i plan‐ og bygningslovens § 20‐1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og m kan ikke 
finne stedfør det foreligger reguleringsplan. 
 
Da det ikke foreligger reguleringsplan for omsøkt område vil tiltaket kreve dispensasjon i fra 
plankrav. 
Rådmann viser til plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2: § 19-1 – Søknad om dispensasjon. 
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som 
nevnt i § 21-3. 
 
§ 19-2 – Dispensasjonskravet. Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser 
fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
Dispensasjonen kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Før videre saksbehandling kan ta til, må vi ha: 

1. Mottatt søknad om dispensasjon i fra § 1.2 i kommuneplan for Eigersund kommune. 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
 

Jarle Valle Alf Bjarne Time 
Byggesakssjef Rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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Eigersund kommune

Postboks 580

4379 Egersund

Egersund, den 22.09.18

DISPENSASJONSSØKNAD - F RADELING PARSELL  GNR.47  BNR.  3

Søker herved på vegne av Inger J ohanne Henriksen, Bjørn Eie Henriksen og Sverre Magnar

Nordal, tillatelse om å kunne fradele en parsell av deres eiendom, gnr. 47 bnr. 3. Eigersund.

Gårdseiendommen med dens nærhet til byen, har opp gjennom årene blitt betydelig redusert i

omfang. Parseller er blitt fradelt til både bolig og næringsbebyggelse. Det har bl.a. i denne

forbindelse blitt fradelt parseller fra tunet ved gårdsbygningene på Eie, og tillagt nærings-

eiendommene ved siden av.

Nå søkes det resterende areal, tomten til den gamle bolig og uthus, der begge for øvrig er til

nedfalls, fradelt og tillagt næringsarealene ved Eiekrysset.

Siden arealene ikke er regulert krever søknad dispensasjon fra bestemmelsene i kommune-
planen. Følgende argumenter fremmes for at dispensasjon bør kunne innvilges:

—  Parsellen vil være et positivt element i forbindelse med en videre utvikling av

næringseiendommen i området.

- Parsellen vil være en naturlig del av næringsområdet ved Eiekrysset/ Fardal Bil.

-  Området tenkes utnyttet i henhold til arealdelen av kommuneplanen.

- Det vil bli utarbeidet en reguleringsplan for næringsområdet samlet.

-  Nåværende veirettigheter opprettholdes.

Med dette til grunn bes høfligst om at dispensasjonssøknaden imøtekommes.

  

    

l

/
!

Påter E Seglem

Basthaugveien 10, Leidland
4374 Egersund

Vedlegg: Innsendte skriv/ nabovarsler
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SITUASJONSKART

  

Gnr: 0 Bnr: 0 Fnr: 0 Snr: 0
Eiendom:

Adresse:

Hj.haver/Fester:

EIGERSUND Dato: 25/9—2018 Sign: Målesmkk
KOMMUNE 131000
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Det tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangler på kartet, bla. gjelder dette plandata, eiendomsgrenser,
ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.
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Alf  B'arne Time

Fra: Magne Eikanger
Sendt: 20. november 2018 08:21

Til: Alf Bjarne Time
Emne: Søknad om fradeling /dispensasjon gnr. 47 bnr 3

Kategorier: ARKIVERTI FOKUS

Hei!

Plankontoret viser til ditt interne notat datert den 05.11.18 der du ber om uttalelse fra plansjefen i forbindelse med

delingssøknad på gnr. 47, bnr. 3, Eideveien 8.

Gnr. 47 bnr. 3 består av ni teiger av ulik størrelse. Den største teigen ligger vest for Langevann-feltet. Til sammen er

teigene ca. 57 daa. Den teigen som søkes fradelt er ca. 2,3 daa.

Teigen er  ikke  dekket av reguleringsplan. Det er søkt om dispensasjon fra kravet  i  bestemmelsene til

kommuneplanen  §  1.2 om utarbeidelse av reguleringsplan.

På kommuneplanens arealdel er området vist som Sentrumsformål — nåværende.

Teigen er etter det vi forstår ikke planlagt sammenføyd med nærliggende næringseiendommer.

Vi kan ikke se at det planfaglig skal være noen sterke motforestillingertil at dispensasjonen innvilges og at det gis

tillatelse til at denne teigen blir delt fra resten av gnr. 47. bnr. 3.

lbestemmelsene til kommuneplanen er deti § 2.2 en bestemmelse om at det skal utarbeides

områdereguleringsplan for framtidig sentrumsområde Sl ogjernbanestasjonsområdet. Man har nå startet et arbeid

med mulighetsstudie forjernbanestasjonsområdet mv. Etter at mulighetsstudien er gjennomført skal det utarbeides

en områdereguleringsplan. Det forutsettes at en fradeling ikke må påvirke muligheten for å gjennomføre den

arealbruken som blir vedtatt i områdereguleringsplanen på en negativ måte.

Med vennlig hilsen

Magne Eikanger, rådgiver

Plankontoret

Direkte telefon: 51 46 83 24 — sentralbord: 51 46 80 00

www.mgersundkoru mung mp  -  Facebook.no/eigersund  -  @EigersundK

Eigersund kommune
«Sammen for alle»

Det er ikke tillatt  å  bruke e—post til taushetsbelagt informasjon jf. farva/tnings/ovens  §  13 og/e/Ier sensitive  personopplysningerjf.

personapplysningsloven. All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktetjournalpliktig etter arkiv/oven og vil også kunne være er

offentlig saksdokument som andre vil kunnefå innsyn i etter  ofient/eglovas reg/er.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  18.12.2018 
Arkiv: : GBR - 47/3, FA - L33 
Arkivsaksnr.: 18/1933 
Journalpostløpenr.: 18/37814 

Avdeling: 
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E-post: 

Teknisk avdeling 
Seksjon byggesak 
Alf Bjarne Time 
Rådgiver 
51 46 80 00 
alf.bjarne.time@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 
017/19 Planteknisk utvalg 15.01.2019 

 
 

Søknad om dispensasjon og delingstillatelse for ny næringseiendom gnr. 47 
bnr. 3 - Inger Johanne Henriksen, Sverre Magnar Nordal og Bjørn Eie 
Henriksen, Eieveien 8 
 

Sammendrag: 
Det søkes tillatelse til fradeling av en parsell på ca 2,30 mål i fra eiendommen gnr. 47, bnr. 3, Eieveien 
3. Det opplyses i mottatt søknad at parsellen skal nyttes til næringsområde. 
Den omsøkte parsellen ligger i LNF- område jamfør kommuneplan for Eigersund kommune. 

Omsøkt fradeling vil være i strid med § 1.2 i kommuneplan for Eigersund som forutsetter at det 
utarbeides reguleringplan før det gis delingstillatelse. Det foreligger søknad om dispensasjon i fra 
tiltakshaver. 
Saken legges frem for behandling i planteknisk utvalg. 

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon i fra Petter Seglem på vegne av Inger 
Johanne Henriksen, Sverre Magnar Nordal og Bjørn Eie Henriksen for fradeling av en parsell på ca 2,3 
dekar fra eiendommen gnr. 47, bnr. 3 for opprettelse av ny eiendom, samt kommuneplanens 
arealdel med tilhørende bestemmelser for området, og har etter en konkret vurdering funnet å avslå 
søknaden. 

Det er startet arbeid med ny reguleringsplan for område. En fradeling av omsøkt parsell vil kunne 
vanskeliggjøre arbeidet med ny reguleringsplan. 

Planteknisk utvalg finner at de krav som plan- og bygningsloven § 19-2 setter for å kunne gi 
dispensasjon i fra § 1.2 i kommuneplan for Eigersund kommune ikke er oppfylt i søknad om 
dispensasajon datert 22.09.2018. 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 15.01.2019 
 
PTU - behandling: 
Fellesforslag fra (AP+FRP+H+KRF) Dag Rune Skår (Fremskrittspartiet) 
"Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon i fra Petter Seglem på vegne av Inger 
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Johanne Henriksen, Sverre Magnar Nordal og Bjørn Eie Henriksen for fradeling av en parsell på ca 2,3 
dekar fra eiendommen gnr. 47, bnr. 3 for opprettelse av ny eiendom, samt kommuneplanens 
arealdel med tilhørende bestemmelser for området, og har etter en konkret vurdering funnet å 
godkjenne søknaden. 
 
Hensynet bak sentrumsformålet i kommuneplanens arealdel blir ikke vesentlig tilsidesatt da området 
er sentrumsnært og det er startet arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for området. En 
fradeling av omsøkt parsell vil ikke vanskeliggjøre arbeidet med ny reguleringsplan. 

Planteknisk utvalg finner at de krav som plan- og bygningsloven § 19-2 setter for å kunne gi 
dispensasjon fra § 1.2 plankrav i kommuneplan for Eigersund, er oppfylt i søknad datert 22.09.2018. 
 
Selv om det gis tillatelse til fradeling av parsell, kan de ikke forventes at det gis tillatelse til oppføring 
av bygg før reguleringsplan for området er vedtatt. 
 
Vedtak om å godkjenne søknad om fradeling sendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland 
fylkeskommune for videre saksbehandling. Statens vegvesen vil også få kopi av vedtaket." 

 
Det ble foretatt befaring i saken. 
                                                      ---- 0 ---- 
MAY HELEN H. ERVIK (FRP) stilte spørsmål om sin habilitet da hennes manns tante bor i nabohuset til 
tiltakshaver, jfr. Fvl. § 6 b. 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om sin habilitet da han er onkel til fremtidig kjøpers 
samboer, jfr. Fvl. § 6 b. 
 
Anders Ege(AP) sa at i følge loven er ikke hverken  Ervik eller Nygård inhabil. Et enstemmig utvalg 
støttet dette, og Ervik og Nygård deltok i behandling av saken. 
                                                                               ---- 0 ---- 
 
 
Votering: 
Skårs fellesforslag (AP+FRP+H+KRF) vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for administrasjonens 
innstilling (SP). 
 
 
 
 
PTU-017/19 vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon i fra Petter Seglem på vegne av Inger 
Johanne Henriksen, Sverre Magnar Nordal og Bjørn Eie Henriksen for fradeling av en parsell på ca 
2,3 dekar fra eiendommen gnr. 47, bnr. 3 for opprettelse av ny eiendom, samt kommuneplanens 
arealdel med tilhørende bestemmelser for området, og har etter en konkret vurdering funnet å 
godkjenne søknaden. 
 
Hensynet bak sentrumsformålet i kommuneplanens arealdel blir ikke vesentlig tilsidesatt da 
området er sentrumsnært og det er startet arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for 
området. En fradeling av omsøkt parsell vil ikke vanskeliggjøre arbeidet med ny reguleringsplan. 

Planteknisk utvalg finner at de krav som plan- og bygningsloven § 19-2 setter for å kunne gi 
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dispensasjon fra § 1.2 plankrav i kommuneplan for Eigersund, er oppfylt i søknad datert 
22.09.2018. 
 
Selv om det gis tillatelse til fradeling av parsell, kan de ikke forventes at det gis tillatelse til 
oppføring av bygg før reguleringsplan for området er vedtatt. 
 
Vedtak om å godkjenne søknad om fradeling sendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland 
fylkeskommune for videre saksbehandling. Statens vegvesen vil også få kopi av vedtaket. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
Planteknisk utvalg avgjør søknaden. Dersom planteknisk utvalg finner å kunne godkjenne fradelingen 
blir vedtaket sendt på uttale til Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland Fylkeskommune og Statens 
vegvesen før endelig vedtak fattes i saken. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Ingen. 
 

Andre opplysninger / fakta i saken: 
Eigersund kommune mottok den 30.08.2018 søknad om tillatelse til fradeling av parsell på ca 2,3 
dekar fra eiendommen gnr. 47, bnr. 3, Eieveien 8. 
 
Det opplyses i mottatt søknad at parsellen skal nyttes til næringsområde. 
 
Eiendommen gnr. 47 bnr. 3 ligger i LNF- område jamfør kommuneplan for Eigersund kommune. 
Parsellen som søkes fradelt ligger inntil bebygd område, og har enebolig og en mindre driftsbygning 
på parsellen. 
 
I brev datert 12.09.2018 skriver rådmann til tiltakshaver Petter Egil Seglem at omsøkt fradeling vil 
kreve dispensajon i fra bestemmelser i kommuneplanen. 
 
I brev datert 22.09.2018 mottok Eigersund kommune søknad om dispensasjon fra bestemmelser i 
kommuneplan for Eigersund. Det opplyses blant annet i mottatt søknad:  

· Parsellen vil være et positivt element i forbindelse med en visere utvikling av 
næringseiendommen i området. 

· Parsellen vil være en naturlig del av næringsområdet ved Eiekrysset/ Fardal Bil. 
· Området tenkes utnyttet i henhold til arealdelen av kommuneplanen. 
· Det vil bli utarbeidet en reguleringsplan for næringsområdet samlet. 
· Nåværende veirettigheter opprettholdes. 

 
I et internt notat den 05.11.2018, ber rådmann plansjefen i Eigersund kommune om uttale. 
 
I brev den 20.11.2018 uttaler rådgiver på planavdelingen i Eigersund kommune blant annet:  
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Gnr. 47 bnr. 3 består av ni teiger av ulik størrelse. Den største teigen ligger vest for Langevann-feltet. 
Til sammen er teigene ca. 57 daa. Den teigen som søkes fradelt er ca. 2,3 daa. 
 
Teigen er ikke dekket av reguleringsplan. Det er søkt om dispensasjon fra kravet i bestemmelsene til 
kommuneplanen § 1.2 om utarbeidelse av reguleringsplan. 
 
På kommuneplanens arealdel er området vist som Sentrumsformål – nåverende. 
 
Teigen er etter det vi forstår ikke planlagt sammenføyd med nærliggende næringseiendommer. 
 
Vi kan ikke se at det planfaglig skal være noen sterke motforestillinger til at dispensasjonen innvilges 
og at det gis tillatelse til at denne teigen blir delt fra resten av gnr. 47. bnr. 2. 
 
I bestemmelsene til kommuneplanen er det i § 2.2 en bestemmelse om at det skal utarbeides 
områdereguleringsplan for framtidig sentrumsområde S1 og jernbanestasjonsområdet. Man har nå 
startet et arbeid med mulighetsstudie for jernbanestasjonsområdet mv. Etter at mulighetsstudien er 
gjennomført skal det utarbeides en områdereguleringsplan. Det forutsettes at en fradeling ikke må 
påvirke muligheten for å gjennomføre den arealbruken som blir vedtatt i områdereguleringsplan på 
en negativ måte. 
 
I elektronisk brev den 04.12.2018 uttaler landbrukssjefen blant annet: Omsøkt parsell er avsett til 
sentrumsformål. Jordloven gjelder ikke i dette området. En har derfor ingen innvendinger til omsøkt 
deling. 
 
I brev datert 14.12.2018 skriver plansjefen i Eigersund blant annet: Plansjefen mener at en 
dispensasjon vil kunne vanskeliggjøre gjennomføringen av reguleringsplanen og det vil være uheldig å 
låse situasjonen når en er i ferd med å utarbeide en samlet områderegulering for området som også 
omfatter eiendommen. Dette er bakgrunnen for at kommuneplanen stiller som vilkår for deling av 
området inngår i vedtatt reguleringsplan. Plansjefen vil derfor sterkt fraråde at det gis dispensasjon 
og kan ikke se at det foreligger tungtveiende årsaker som tilsier at dette kan fravikes. 
 

Administrasjonens vurderinger: 
Den del av av gnr. 47, bnr. 3 som søkes fradelt ligger i LNF-område jamfør kommuneplan for 
Eigersund kommune. 
 
Rådmann viser til §§ 1.2 plankrav i kommuneplan for Eigersund. 
 
§ 1.2. Plankrav. Tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav a,b,d,e,g,j,k,l og 
m kan ikke finne sted før det foreligger reguleringsplan. 
 
Det er plan- og bygningsloven § 21-1. m som omhandler opprettelse av ny grunneiendom. 
 
Omsøkt fradeling vil derfor kreve dispensasjon fra § 1.2 i kommuneplan for Eigersund. 
 
Rådmann viser til plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2. 
 
§ 19-1 – Søknad om dispensasjon. Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal 
naboer varsles på den måten som nevnt i § 21-3. 
 
§ 19-2 – Dispensasjonskravet. Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra 
bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
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Dispensasjonen kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Rådmann sin vurdering er at de betingelser som plan- og bygningsloven § 19-2 setter som vilkår for å 
kunne innvillge dispensasjon ikke er til stede i dispensasjonssøknad datert 22.09.2018.  
 
Omsøkt parsell har en størrelse på ca 2,30 mål og ligger inntil bebygd område. Plansjefen i Eigersund 
kommune opplyser til rådmann at det foreligger planer om utarbeidelse av reguleringsplan for 
område.  
 
Rådmann mener det kan føre til problemer med arbeidet med ny reguleringsplan dersom det gis 
tillatelse å fradele den omsøkte parsellen i fra resten av gnr. 47, bnr. 3, før ny reguleringsplan er 
ferdig utarbeidet og vedtatt. Rådmann mener at en må vente til ny reguleringsplan for området er 
vedtatt før parsell kan fradeles. 
 

Universell utforming: 

Ikke aktuelt. 
 

Folkehelse: 
Ikke aktuelt. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen. 
 

Alternativt forslag til vedtak:  

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon i fra Petter Seglem på vegne av Inger 
Johanne Henriksen, Sverre Magnar Nordal og Bjørn Eie Henriksen for fradeling av en parsell på ca 2,3 
dekar fra eiendommen gnr. 47, bnr. 3 for opprettelse av ny eiendom, samt kommuneplanens 
arealdel med tilhørende bestemmelser for området, og har etter en konkret vurdering funnet å 
godkjenne søknaden. 

Hensynet bak LNF-formålet i kommunepanens arealdel blir ikke vesentlig tilsidesatt da området er 
sentrumsnært og det er startet arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for området. En fradeling 
av omsøkt parsell vil ikke vanskeliggjøre arbeidet med ny reguleringsplan. 

Planteknisk Utvalg finner at de krav som plan- og bygningsloven § 19-2 setter for å kunne gi 
dispensasjon fra § 1.2 plankrav i kommuneplan for Eigersund, er oppfylt i søknad datert 22.09.2018. 
 
Selv om det gis tillatelse til fradeling av parsell, kan de ikke forventes at det gis tillatelse til oppføring 
av bygg før reguleringsplan for området er vedtatt. 
 
Vedtak om å godkjenne søknad om fradeling sendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland 
fylkeskommune for videre saksbehandling. Statens vegvesen vil også få kopi av vedtaket. 
 

Dokumenter vedlagt utsendelsen: 
Vedlegg 1: Situasjonskart 
Vedlegg 2: Brev fra rådmann datert 12.09.2018 
Vedlegg 3: Dispensasjonssøknad datert 22.09.2018 
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Vedlegg 4: Uttale fra planavdelingen datert 20.11.2018 
Vedlegg 5: Kartutsnitt fra kommuneplan for Eigersund og Eigersund kommune sine kartdata 
Vedlegg 6: Uttale i fra plansjefen i Eigersund kommune datert 14.12.2018. 
 

Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer): 

Ingen. 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID Tittel 
622047 Situasjonskart 

624125 Krav om dispensasjon - Deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3 - Inger Johanne 
Henriksen, Sverre Magnar Nordal og Bjørn Eie Henriksen, Eieveien 8 

629087 Dispensasjonssøknad - fradeling parsell gnr. 47 bnr. 3 - Inger Johanne Henriksen, 
Bjørn Eie Henriksen og Sverre Magnar Nordal, Eieveien 8 

639451 Uttale fra plankontoret - deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3 - Inger Johanne 
Henriksen, Sverre Magnar Nordal og Bjørn Eie Henriksen, Eieveien 8 

639943 Situasjonskart, utsnitt fra Eigesund kommune kartdata og kommuneplan 

643514 Kommuneplanen arealdelen 2011 - 2022 - bestemmelser og retningslinjer 

642341 Uttalelse til fradeling av parsell  fra gnr. 47 bnr. 3 

645070 Uttale fra plansjef i Eigersund kommune datert 14.12.2018. 
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Side 1  av  1Utskrift

Gnr:  47  Bnr: 3 Fnr:  0 Snr:  0
Eiendom:

Adresse: Eideveien  8, 4373 EGERSUND

Hj.haver/Fester:

EIGERSUND  Dato:  21/11-2018  Sign: Målestokk
KOMMUNE 1:2000

Tegnforklaring . .

.Husnummer .Velnavn

NHekk /\/Annelg)erde . .  G .
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Det tas forbehold am at det kan forekomme feil/mangler på kartet, bla. gjelder dette plandata, eiendomsgrenser,
ledninger/kabler, kummer  m.m.  som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

r5331”?

https://kart.nois.no/eigersund/Content/printDynaLeg.asp?Left=324876.5470202357&... 21.11.2018
Side 104 av 247



Utskrift
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SITUASJONSKART

Gnr:  0 Bnr: 0 Fnr: 0 Snr: 0
Eiendom:

Adresse:

Hj.haver/Fester:

EIGERSUND  Dato:  21/11-2018  Sign: Målestokk
KOMMUNE 1:2000

Tegnforklaring *" ,  E  2 /

.Husnummer  EVemavn \‘fi;/ Egersu

.Samfcrdsel  NHekk
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Det tas  forbehold  om at det kan  forekomme feil/mangler  på  kartet, bla. gjelder dette plandata, eiendomsgrenser,

ledninger/kabler, kummer m.m.  som  i forbindelse  med  prosjektering/anleggsarbeid  må  undersøkes nærmere.

https://kart.n0is.no/eigersund/Content/printDynaLeg .asp?Left=324933.17085917864... 21.11.2018
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Mm. Arm Olav Klipunberg og Egersund bymviklmg ved Johan Aakre

Kommuneplanen
- arealdelen -

2011-2022

Bestemmelser og retningslinjer

Forutsigba rhetsvedtak
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Bestemmelser  og retningslinjer

§  1.  Generelle  bestemmelser, jfr. pbl kapittel 11

§1.1 Rettsvirkninger, jfr.  Pbl  § 11-6
Kommuneplanens bestemmelser fastsetter bruken av kommunens arealer, gir rammer for kommunedelplaner

og reguleringsplaner og er bindende for alle nye tiltak nevnt i plan- og bygningslovens (pbl) § 1-6, jf. også § 20-1
første ledd bokstav a til m. Tiltak kan kun iverksettes dersom de ikke er i strid med plan- og

bygningslovgivningen, kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner eller reguleringsplaner.

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel etter pbl §§  11-7  til 11-11gjelder foran eldre reguleringsbe-

stemmelser  i  tilfelle motstrid. Regulerings- og bebyggelsesplaner som detaljerer kommuneplanens arealformål
samt regulerte friområder, friluftsområder, veier og tekniske anlegg skal  i  hovedsak fortsatt gjelde (se egen liste

over reguleringsplaner som helt eller delvis gjelder).

Kommuneplanens arealdel fastsetter ikke ny byggegrense i 100-metersbeltet langs sjøen jf pbl §1-8. Inntil
byggegrense er fastsatt i reguleringsplan, er tiltak etter pbl  5  1-6 første ledd ikke tillatt. Unntatt fra forbudet er

fasadeendring, fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefesteloven, tiltak i samsvar med

gjeldende reguleringsplaner og kommuneplanbestemmelser fastsatt etter  § 11—11nr. 4.

Myndighetene til å gi dispensasjon fra kommuneplanen legges til Planteknisk utvalg med hjemmel i §19-2,
l.ledd.

§  1.2  Plankrav,jfr.  pbl  § 11-9nr.  1
Tiltak som nevnti plan- og bygningslovens § 201 første ledd bokstav a, b, d, e, g, ], k, log m kan ikke finne sted

før det foreligger reguleringsplan,

§  1.2.1  Unntak fra plankravet, jfr. pbl  §  11-10  nr. 1 og  11—11  nr. 2 og  4

Innenfor arealformål bebyggelse og anlegg som ikke er omfattet av reguleringsplan, kan det søkes om tillatelse
til oppføring av mindre tilbygg og påbygg til eksisterende enhet  inntIl  50 m2 bya/bra og frittliggende garasjer
inntil 50 m2 bya/bra på bebygd eiendom tillatt uten reguleringsplan. Garasjen skal kun være i en etasje, ha

maksimalt bruksareal 50 m2 og mønehøyde maksimum fire meter. Takvinkel og utforming skal tilpasses

boligen. Arker, kvister, takoppbygg eller liknende tillates ikke. Det er en forutsetning for unntaket at hensyn til

nabobebyggelse er ivaretatt når det gjelder bygningshøvde, volum, grad av utnytting mv. Unntaket gjelder ikke

i 100—metersbeltet langs sjø og vassdrag.

lområder avsatt til grønnstruktur og lignende tillates enkel tilrettelegging for friluftsliv i form av tursti,

fortøyingsbrygge, toalett og badeplasser uten reguleringsplan. Det er en forutsetning for unntaket at tiltaket er

tilpasset natur og landskap og at hensynet til biologisk mangfold er ivaretatt.

Riving 0g oppføring av landbruksbygg krever ikke reguleringsplan.

Oppføring av tiltak som nevnt i bestemmelsenes §§ 16 b første ledd og 17 a krever ikke

reguleringsplan.

§ 1.3  Forhold  som  skal  avklares i reguleringsplaner, jfr pbl  5 11-9nr.  8
I nødvendig grad skal dette være med i reguleringsplaner:

a. Planene skal angi formål, vern og utforming av arealer og fysisk miljø samt rekkefølgekrav for å sikre nød-

vendige samfunnstjenester cg sikkerhet.

b. Planen skal tilfredsstille gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet. Risiko og sårbarhet skal utredes.

c. Planene skal avklare og belyse nødvendig miljøoppfølging og miljøovervåkning både for byggeperiodene og

etter at planen er gjennomført.

d. Det skal redegjøres for miljøkonsekvenser, herunder klimakonsekvenser med særlig vekt på transport.

Planen skal dokumentere at hensynet til kollektivtrafikkens fremkommelighet er forsvarlig ivaretatt på kort
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og lang sikt. Energiforsyning basert på fornybar energi skal utredes og andelen fornybar energi skal
fastsettes.

e. Landskapsvern og kulturminner skal utredes.
Støy (dag og natt), støv og utslipp skai utredes.
Universell utforming — tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper, herunder bevegelseshemmede,
orienteringshemmede og miljøhemmede  — skal utredes.

Barn  og unges interesser skal utredes

Vurdering av EMF  — avstandskrav til høyspent.
Områdets grønnstruktur og sammenheng med overordnet grønnstruktur utredes.
Viktige naturkvaliteter, herunder biologisk mangfold, skal registreres og vurderes sikret. Planer skal også

vise hvordan større terrenginngrep løses i overganger mellom utbyggingsareal og grønnstruktur.

l. Det skal gjøres rede for tiltakets estetiske sider. Forhold til tiltaket i seg selv, omgivelsene og

fjernvirkningen skal utredes.
m. l100-metersbeltet langs sjø skal planer angi byggegrense for tiltak og sikre allmenn ferdsel og badeplasser.
n. Planarbeidet skal avklare behov for og eventuell lokalisering av arealer til offentlig 0g privat tjenesteyting.

Det kan kreves teknisk plan og utomhusplan.

0. Kommunen kan kreve illustrasjonsplan, sol- og skyggediagram, snitt og perspektivtegninger.

Un?”?r‘r-r-z-

Når det etter en totalvurdering er hensiktsmessig, kan det faste utvalg for plansaker lempe eller skjerpe

kravene til utredning ev, delegere dette til rådmannen.

5  1.4 Rekkefølgekrav til reguleringsplaner, jfr. pbl  §  11-9 nr.  4
Ved utbygging skal tekniske anlegg og viktige samfunnstjenester som vann- og energiforsyning, avløp, veinett,

herunder også anlegg for gående og syklende og kollektivtransportanlegg, skoletilbud, barnehager m.v.  være
etablert før det kan gis brukstillatelse.

Før det gis byggetillatelse skal det opparbeides tilfredsstillende og sikker adkomst. Teknisk plan skal  være

godkjent før det gis rammetillatelse for bygging.

Utearealer til allmenn lek, rekreasjon og idrett skal opparbeides  i  samsvar med godkjent utomhusplan før det
gis byggetillatelse for et gitt antall boenheter eller annet tiltak angitt  i  reguleringsplan.

Dersom et utbygd område ikke har arealer til lek og rekreasjon i tråd med krav  angitti  §9 skal kravet innfris før
det gis tillatelse til etablering av nye boenheter.

§ 1.5 Krav til teknisk løsning for bygge- og anleggstiltak, jfr. Pbl  §  11-9 nr. 3
Tiltak  som skal overskjøtes kommunen, skal dimensjoneres 0g bygges i henhold til de til enhver tid gjeldende

normer for Eigersund kommune.

Dette  omfatter:

a. Vannforsyning og avløp
b. Kommunale veier, gang— og sykkelveier

§  1.6 Universell utforming, jfr. Pbl  §  11-9 nr. 5
Prinsippene om universell utforming skal legges til  grunn  for planlegging, søknad om tiltak og

opparbeiding av  bygg og anlegg inkludert adkomst og uteområder. Det skal dokumenteres hvordan universell
utforming ivaretas og ev. avvik skal begrunnes.

Hovedgangforbindelser i boligområder og andre gangforbindelser med offentlig funksjon skal primært vaere
trinnfrie og ha maksimal stigning 1:12.  Gangvegnettet kan suppleres med brattere snarveger, trapper og

lignende.

Tilgjengelighetstiltak som på en god måte kan kombineres med  vernehensyn  (knyttet til bygninger, byrom,

natur og landskap) bør prioriteres. Det skal legges vekt på  å  kombinere funksjonelle krav med designmessige og
estetiske kvaliteter. Eksisterende historiske/verdifulle  bygg,  anlegg og miljø skal gjøres tilgjengelig innforbi
rammene for bevaring. Når det gjelder områder avsatt til bevaring eller bevaringsverdige hus, konstruksjoner
m.m. må det foretas en konkret vurdering iforhold til muligheten for  å  bedre  tilgjengeligheten i forhold  til  å

ivareta vern.
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Det skal legges vekt på brukermedvirkning gjennom at alle arealplansaker skal fremlegges for felles

brukerutvalg for uttale.

§  1.7  Barns  interesser, jfr. Pbl  9 1-1, 11-9nr.  5  og 8

Det skal sikres et oppvekstmiljø der fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter samsvarer med tilgjengelig kunnskap
om barn og unges behov. Det skal tas hensyn til trafikksikre snarvegen gang- og sykkelforbindelser og gode og

varierte aktivitetsområder.

En forutsetning for eventuell omdisponering av arealer som er viktige for barns lek er at det samtidig sikres

erstatningsarealer i samsvar med rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. Erstatningsareal skal

reguleres eller sikres på annen måte, det skal ligge l rimelig nærhet av det arealet som omdisponeres, og det

skal ha god og sikker tilgjengelighet og minst tilsvarende størrelse, kvalitet og bruksmuligherer.

§  1.8  Risiko  og sårbarhet og beredskapsmessige hensyn jfr. Pbl  §  11-9  nr. 1-6 og  §28-1
ROS-analyser skal i nødvendig utstrekning inngå  i  arealplanlegging, ved søknad om tiltak og  i
byggesaksbehandling. Analysen skal vise alle risiko» og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er
egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer  l  slike forhold som følge av planlagt utbygging.

Ny bebyggelse samt utvidelse av eksisterende skal ha tilstrekkelig sikkerhet mot skade fra ras og flom m.m. jfr.

§28-li  pbl og retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag og dette skal

dokumenteres av fagkyndige.

§  1.9 Byggehøyde over havetjfr. Pbl  § 11-9nr.  5  og  §28-1
Oppholds-, arbeids- og publikumsrom  i  nye bygg  i  eksisterende og nye utbyggingsområder skal ikke ha gulv

lavere enn tre meter over havnivå . Dersom det skal bygges lavere eller i områder utsatt for

bølgeslag/oppstuing (kystlinje med åpent hav samt Lunnarvika) må det fremlegges fagkyndig rapport for sikker

byggehøyde cg ev. avbøtende tiltak for areal lavere enn cote 5.

§ 1.10 Bebyggelse  langs vsjø og vassdrag —  vurdering av flom jfr. Pbl §  11-9  nr.  5  og  §28-1
For sjø og vassdrag utenfor hensynssone flom må ny bebyggelse/vesentlig utvidelse legges tilstrekkelig høyt

slik at flomskader unngås på bygg og anlegg og skal dokumenteres av fagkyndige herunder også vurdering av

konsekvenser for 3 part, endring i  strømingsforhold og omgivelsene m.m. Ved bygging langs vassdrag skal det

alltid fremlegges fagkyndig rapport for trygg byggehøyde jfr.  528—1  i  pbl.

§  1.11 uteoppholdsareal til  boligjfr.  Pbl &  11-9  nr. 5 og §28-1
Felles utearealer skal tilrettelegges og utstyres med tanke på at de skal kunne brukes av ulike aldersgrupper til

ulike årstider, og gi mulighet for lek og samhandling mellom barn, unge og voksne,

Kvalitetskrav for uteareal:

a. Arealer brattere enn 1:3 eller smalere enn 10 meter, areal med ekvivalent støynivå over 55 db(A),

areal avsatt til fareområder, eller areal som er belagt med restriksjoner som hindrer barns frie lek, skal

ikke regnes med.

b. Fellesarealene skal ha solrik beliggenhet, vaere skjermet for vind og snødrev og ha tilfredsstillende
lysforhold. Videre skal de være sikret mot støy, forurensning og annen helsefare.

c. Atkomst til fellesarealer skal være tilfredsstillende og ligge til gang/sykkelvei, fortau eller lite trafikkert
vei. De ulike aktivitetene må skjermes slik at de kan foregå uten konflikter med hverandre og naboer.

d. Ved planlegging av boligområder skal det legges vekt på å sikre korridorer ut til større friluftsområder

både for nv og eksisterende bebyggelse.

l sentrum:

Det skal avsettes uteareal på minst 25m2 pr. bolig, tilgjengelig og egnet til lek og opphold utendørs. lnntil 10m2

av arealet kan være på privat terrasse eller balkong, resten skal være fellesarealer.

Ved fortetting kan det stilles krav om at eksisterende boenheter også vurderes og regnes med  i  antall
boenheter.
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Utenfor sentrum:

Det skal avsettes eller påvises uteareal på minst150m2 pr. boenhet, tilgjengelig og egnet til lek, utfoldelse og
opphold utendørs.

Når det etter en totalvurdering er hensiktsmessig, kan det faste utvalg for plansaker lempe eller skjerpe
kravene til uteareal. Planer for felles utearealer for det enkelte boligområdet skal dokumenteres ved søknad

om tillatelse til tiltak og skal godkjennes av kommunen. Felles uteareal skal være opparbeidet til fullverdig
standard eller det skal foreligge en fullgod sikkerhet for at en slik opparbeiding vil finne sted, for bygging av

boligene tillates igangsatt.

§ 1.12 Fasader, skilt  og reklame jfr. Pbl  § 11-5  nr.  5
.  Skilt- og reklameinnretninger og liknende må ikke settes opp uten søknad 0g tillatelse, jf. pbl §30-3.

-  Iområder som er regulert til spesialområde bevaring, på bygninger som er fredet eller har antikvarisk

verdi og innenfor andre bevaringsverdige bygningsmiljø, kan skilt og reklame tillates på vilkår som

setter strenge krav til at utforming skal harmonere med strøkets og bygningsmiljøets karakter. Dette

skal forelegges kulturmyndighetene for uttale.
-  lboligstrøk er lysreklame, klistreplakater og andre reklameinnretninger ikke tillatt. Unntak kan gjøres

for forretninger som tjener strøket. Reklamer som sjenerer boliger kan forbys.

- Det skal være samsvar mellom skilt/reklame og virksomheten i bygningen. lutgangspunktet tillates

maksimum ett skilt pr. bygning/virksomhet. Store reklamer og henvisningsskilt uten tilknytning til

bygningen de er plassert på er ikke tillatt. skjemmende belysning, farger og utførelser er ikke tillatt.

-  Takreklamer med silhuettvirkning tillates ikke.
-  Langs innfartsveiene er det ikke tillatt med klistreplakater på vegger, gjerder eller på frittstående

stativer. Reklametransparenter over gate eller vei tillates ikke, men kan tillates i tilknytning til
festivaler, større kulturarrangement og lignende og skal godkjennes av kommunen.

-  Skilt, markiser og andre innretninger ut over fortau og annen offentlig grunn må ikke hindre ferdselen

eller være til fare for omgivelsene. Fri høyde under uthengsskilt må være minst 2,5 meter, og

fremspringet kan maksimalt være 0,8 meter, men aldri lenger enn at det mellom ytre kant av skiltet og

fortauskant blir en avstand på minst 0,7 meter.

§  1.13 Areal  for  uteserveringjfr.  Pbl  § 11-9nr. 5

Uteservering skal bidra til et levende bymiljø der serveringen skal være er en del av gaten eller plassen og

åpner seg gjestfritt mot de forbipasserende. Uteserverlnger i Egersund sentrum skal tilpasses byens særpreg.

Uteserveringer skal i form cg farge ikke dominere bygninger, gater eller plasser. Uteserveringer skal framstå så

åpne som mulig og skal innordnes gate- eller plassmiljøet.

Serveringsareal på fortau skal ikke være bredere enn at det blir fri passasje på 1,5 m på smale, ikke særlig

beferdede fortau, eller 2,0 m på normale fortau. Gangpassasjer skal være 3,0 —4,0 rn der det

er stor/overordnet ferdsel av fotgjengere og/eller syklister. Det skal ikke serveres på fortau eller i gangbaner

avsatt til svns- og bevegelseshemmede.

Avgrensninger mellom uteserveringer i samme gateløp eller ved siden av hverandre på en plass skal være av

samme utforming og kvalitet og ikke høyere enn 110 cm. Nødvendig inngjerding mot fortau skal markeres ved
samme gjerdetvpe. Disse skal være mest mulig gjennomsvnbare og åpne, uten skivematerialer, utfyllinger,

ornamenter eller reklame. Eventuelt kan settes opp flyttbare påler i stål, aluminium eller tre kombinert med
hengende lenker eller tau. Det tillates ikke oppsetting av stakittgierder i tre, f. eks såkalte "sørlandsgjerder" i

betongfundamenter.

Tak over uteserveringer på offentlig grunn skal være parasolleri hvitt/ offwhite, lys mocca eller mørk grønn.

Rette markiser (uten sidekanter) og i dvbde opp til 3,0 m kan også henge ut fra husveggen bak. Markiser kan

nektes på fredet eller vernet bygning. Markisene skal ha rette kanter, være ensfargede og uten reklame,
bortsett fra eventuelt firmalogo i små bokstaver på nedhengende kant foran. Det skal være universell atkomst

fram til utendørs serveringsområder. Fortau eller gangbaner tilpasset syns- og bevegelseshemmede må være

fri for hindringer og derfor ikke brukes til uteserveringer

§  1.14 Parkering jfr. Pbl  5 11-9nr.  5
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Krav til parkeringsdekningen ved regulering av rive prosjekt og der ikke annet fremgår av eldre

reguleringsplaner.

a. Fellesbestemmelser

Parkeringen til bruk for boligene kan ikke fradeles uten samtykke fra kommunen.

Parkeringsplasser skal tinglyses på hver enkelt leilighet eller næringseiendom.

Parkeringsplasser, som tallfestes etter brøkutregning (tilleggsplasser, plasser for gjesteparkering,
handikapp-plasser), skal være ”fellesplasser for de aktuelle bruksenhetene”.Er det ikke mulig å innfri
parkeringskravet, kan utbygger søke om frikjøp. Frikjøp vurderes og kan innvilges av kommunen.

Frikjøp kan bare nyttes for næringsbebyggelse.

Oppstillingsplassene må dekkes på egen grunn eller på felles areal med tilstøtende eiendommer.
Fellesarealet må ha felles atkomst. Gjesteparkering kan, avhengig av bebyggelsesform, også legges

som private plasser på felles areal.

Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, universiteter, idrettsanlegg,

sykehus cg andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplass for
biler og tilfredsstillende ut- og innkjøringsforhold. Til dette kommer lasteareal for vare— og lastebiler.
Krav til antall biloppstillingsplasser fastsettes ved regulering, innen rammen av 0,2 til 0,8 plasser pr.

ansatt og beregnet på grunnlag av dokumenterte erfaringstall pr. besøkende/bruker.
For utbygginger med flere enn ti bruksenheter skal parkering som hovedregel legges  i  fellesanlegg

innomhus og/eller under bakkeplan. Adkomst og hver enkelt plass skal dimensjoneres etter gjeldende
krav. Plan som viser utforming av plassene, atkomstforhold og manøverareal skal følge

byggesøknaden,

Kommunen kan vedta å kreve et lavere antall parkeringsplasser enn det som er normert når

trafikkforholdene på stedet tilsier det.

Det skal settes av nok areal til sykkelparkering der minst 50 prosent av plassene skal være overbygde.
Krav til antall plasser for boligbebyggelse, kontor og forretning fastsettes ved regulering.

Egersund sentrum og sentrumsområder merket 51,52 og $3 og SS

Boligbebyggelse med mer enn én bruksenhet (boenhet) skal ha oppstillingsplass på fellesareal på egen

tomt for minimum 1,25pr. boenhet, parkeringstall rundes opp til nærmeste hele tall. Likeledes skal det

avsettes areal for minimum én sykkel pr, bruksenhet.

Annen bebyggelse skal ha oppstillingsplass på fellesareal på egen tomt eller på fellesareal for flere

tomter for én bll pr. 50 m2 bruksareal kontor, én bil pr. 50 m1 bruksareal forretning med formål
kundeparkering og med tilfredsstillende inn- og utkjøringsforhold. ltillegg skal det avsettes lasteareal

for vare- og lastebiler samt 1,5 sykkelparkeringsplass pr. 100 m2 bruksareal kontor og forretning.
Andre områder

.

Garasje

Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på fellesareal på egen tomt for maksimum/minimum én bil

pr. bruksenhet samt en bil pr. bruksenhet til gjesteparkering, som skal være skiltet og tilgjengelige hele

døgnet. Likeledes skal det avsettes areal for to sykler pr. bruksenhet, og minst halvparten av dette
arealet skal være overbygd.

Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på fellesareal på egen tomt eller på fellesareal for flere
tomter for fra tre til fem biler pr.100 m2 bruksareal. Til dette kommer lasteareal for varer og lastebiler
samt en halv sykkelparkeringsplass pr. 100 m2 bruksareal forretning.

Kontorbygg skal ha oppstillingsplass på fellesareal egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for én
bil pr. 50 m2 bruksareal samt én sykkelparkeringsplass pr. 100 m2 bruksareal kontor.

Industri— og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass på fellesareal på egen tomt eller på fellesareal for
flere tomter for maksimum én bil pr.100 m1.

For boligbebyggelse skal det settes av plass til én garasje pr. boenhet. Ved søknad om oppføring av

boligbygg skal garasjen vaere innpasset  i  planene, selv om garasjen ikke blir bygd samtidig med
boligen.
Kommunen kan gjøre unntak når garasjeplass for eiendommens behov er sikret på annen måte.

Småbåthavner
Det skal være 30 prosent parkeringsdekning pr. standard båtplass (bruttobredde 2,5 meter). For
båthavner tilknyttet bakenforliggende boliger kan parkeringsdekningen reduseres.

Frikjøp av parkering

Pris for frikjøp settes til  150.000,- og indeksreguleres hvert år jfr. kommunestyrevedtak. Frikjøp for

bolig er ikke tillatt.
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§ 1.15  Utbyggingsavtaler,  jfr.  pbl §§  11—9 nr.  2  og kap 17
Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om  utbygging  av et

område. Utbyggingsavtaler bygger på vedtatte reguleringsplaner.

iområder som krever reguleringsplan før tiltak etter pbl  §  20-1kan iverksettes, har Eigersund Kommune som
overordnet målsetning at det foreligge vedtatt utbyggingsavtale før tiltak iverksettes dersom kommunen skal
overta eiendom og anlegg. Eigersund Kommune har som overordnet målsetning at der skal utarbeides
utbyggingsavtale  i tilknytting til reguleringsplaner for alle typer tiltak det er adgangtil,jfr.pbl§17—3.

Kvalitetskrav og kostnader  i  forbindelse med opparbeidelse og overdragelse av arealer og anlegg til kommunen,
avtales  i  det enkelte tilfelle. De tekniske anlegg for boligfeltet skal prosjekteres 0g utføres i henhold til

Eigersund kommunes til enhver tid gjeldende normer for vei, vann og avløp,

Når alle avtalepartenes plikter  i  henhold til utbyggingsavtalene er utført og godkjent av Eigersund kommune,

overtar kommunen den avtalte del av anlegg til eiendom,  drift  og vedlikehold. OvertakElsen av de tekniske
anlegg skal skje snarest mulig etter at anleggene er opparbeidet. Det skal holdes en formell
overtakelsesforretning.

§2.  Bestemmelser  til  kommuneplanens  arealformål,  jfr.  pbl §§ 11-7 nr.1-6,  11-9  og 11-10
NV bebyggelse skal tilpasses strøkskarakteren med hensyn til høyde og grad av  utnytting.  Det skal

tas spesielt hensyn til verneverdige bygg og bygningsmiljøer.

§  2.1  Boligbebyggelse,  jfr. §  11.7  nr. 1
Innenfor formålet boligbebyggelse, tillates det boliger med tilhørende anlegg. Nye reguleringsplaner skal ha en

differensiert bcligmasse. Med konsentrert bebyggelse menes  i  denne sammenheng kjedede boenheter,
blokkbebyggelse, leilighetsbygg, rekkehus, Type bebyggelse avgjøres iforbindelse med utarbeiding av
reguleringsplan og vurderes utifra eksisterende bebyggelse  i  området, trafikksikkerhet og vegstandard, estetikk

og landskapshensyn. Terrengbearbeiding skal begrenses til et minimum. En skal velge terrengtilpasset

bebyggelse.

B8 skal kun omfatte eksisterende bebyggelse og skal ikke fortettes. Eksisterende  bygninger inngåri  planen.

Maksimal høyde er satt til 6,5 meter over topp grunnmur med maksimal BVA på 100 m2.

52.13  Rekkefølge for start på  utbygging  av nye større boligområder.
Rekkefølge for start på planlegging og  utbygging  av nye boligområder, bestemmes  i  forbindelse med kommu—
nestyrets behandling av kommunens planstrategi (første gang 2012), og listen justeres deretter hvert andre år

innen  utgangen av november,jfr.§11-9 nr.  4

Følgende  kriterier  legges tll grunn for vurdering av om  utbygging  kan starte opp:

a. Kommunens behov for nye boliger

b. Behovet for boliger i ulike deler av kommunen

c. Nærhet til kollektivakser
d. Skolekapasitet

e. Behov for ny infrastruktur

§  2.2 Sentrumsformål - sone for handel og kjøpsenter 51-5,  jfr.  pbl §§  11-7  nr. 10g  11-9  nr. 5
Arealer avsatt til sentrumsfcrmål — handel og tjenesteyting omfatter bebyggelse med formålene næringsbe-
byggelse, forretninger, offentlig og privat tjenesteyting og boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur,
herunder grønnstruktur og arealer for lek. Behov for lokalisering og utforming av arealer til formålene avklares  i
reguleringsplan. Ny bebyggelse skal tilpasses og dimensjoneres til senterets funksjon.

Senterområdene (Sl-SS)skal ha en blandet bruk som byggeområder for  forretning,  kontor, offentlig

bebyggelse, boliger og annet som bør lokaliseres  i  sentrum av tettstedene. Detaljhandel skal etableres  i
tilknytning til disse. Det er kun tillatt å etablere kjøpesenter  i tilknytning  til $1 og 55.
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Sentrumsområdene 51-53 skal utformes med tre som viktig element i kombinasjon med  andre  moderne

materialer som stål, glass og betong jfr. videreutvikling av trehusbyen Egersund. Isentrumsområdene

Det tillates etablert eller utvidet handelsvirksomhet innenfor rammer angitt for det enkelte område. Innforbi

sentrumsområde Gruset $2 er det ikke tillatt etablert boliger. I området avsatt til bydelsenter for Rundevoll-

Hestnes skal service, kontor og offentlig og allmennyttig virksomhet prioriteres foran boligformål med

maksimal byggehøyde cote 13,4, men der en skal variere høyden, .

§ 2.2.1  Sentrumsformål — 55, jfr. pbl 55  11-7  nr. 1og 11-9 nr.  5
IEgersund sentrum skal bebyggelse og uteområder utformes slik at de får et helhetlig preg. Ny bebyggelse skal
tilpasses historiske gateløp 0g kvartalsstrukturer. Bebyggelsen skal dimensjoneres etter byens målestokk 0g ta

utgangspunkt i byens identitet.  I  sentrale bygater-gågaten skal det være publikumsrettet virksomheti 1. etasje

som forretninger, bank og reisebyrå eller tilsvarende.

§  2.2.1  Områderegulering for fremtidig sentrumsområde 51 og stasjonsområdet, jfr. pbl §§ 12-2

Det skal utarbeides områderegulering for fremtidig sentrumsområde 51 på Eie samt stasjonsområdet. For

områdeplanen gjelder følgende:

a. Alle eiendommene skal reguleres samtidig. Reguleringen kan gjennomføres med bruk av offentlig og

privat samarbeid (OPS).

Områdene skal tilrettelegges for forretning og kontor samt konsentrert boligbebyggelse  i  51.

Det skal planlegges felles adkomstvei fra FV fra 51.

Det skal planlegges gang— og sykkelveiforbindelser internt i området og ut til hovedveinett for sykkel.
e. Planene skal legge vekt på helhet og sammenheng i områdets grønnstruktur som viser

tilrettelegging for friluftsliv, opphold, lek 0g aktivitet, herunder gangveg langs elven og ev.

utsiktspunkter som er offentlig tilgjengelig.

f. Tre skal brukes som viktig element i utforming i  51  i  kombinasjon med andre moderne materialer som

stål, glass og betong.

g. Høvder og volum skal fastsettes etter en samlet vurdering og analyse av landskap og omkringliggende

omgivelser.

h. Det skal legges opp til stasjonsutvikling og der arealbruken skal avklares i forbindelse med

planprosessen, men der en skal legge vekt på å sikre gode overgangsmuligheter, lokalisere

aktiviteter/formal til stasjonen som styrker dennes funksjon som attraktivt trafikk-knutepunkt 0g
tilstrekkelig parkeringsareal. Detaljer fastsettes i forbindelse med områderegulering.

599-957

§ 2.4 Kjøpesenter, jfr. pbl §§  11-7  nr. 1 og 11-9 nr.  5

Det skal ikke etableres kjøpesenter utenfor eksisterende og fremtidige sentrumsområdene 51 - 55 i planen.

Detaljhandel og dagligvarehandel er ikke tillatt utenfor viste sentrumsområder 51-55 i kommuneplanen.

§ 2.5 Havnepromenade, jfr. pbl  §  11-7  nr.  2  Offentlig gangforbindelse  — promenade

Det kan etableres en gangforbindelse i forkant av sjøhusbebyggelsen på strekningen fra gnr/bnr 13/97 til og

med 13/1936. Arealet foran de to gule sjøhusene på gnr. 13 bnr. 1934 og gnr. 13 bnr. 1743 skal holdes åpen

mot sjøen og eksisterende svalgang kan benyttes. Det kan etableres gangforbindelse foran gnr. 13 bnr. 1932 og

frem til gnr. 13 bnr. 67.

Materialet skal i hovedsak være itre, utenom på deler av gnr. 13 bnr 1938 og gnr. 13 bnr.  1848  der det kan

etableres betongkai for levering av varer fra Sjøen. Gangforbindelsen skal begrenses til sikker og universell

utformet fremkommelighet for gående. Rogaland Fylkeskommune skal kontaktes ved oppstart og skal sammen

med reglonantikvaren tas med på råd samt ha saken til uttale.

Denne skal bidra til å aktiwsere den historiske bebyggelsen langs vågen. Havnepromenade skal utformes slik at

den får et helhetlig preg og skal tilpasses den historiske bebyggelsen når det gjelder materialbruk og utforming.
Det må utarbeides en samlet prinsipplan for havnepromenaden på strekningen, herunder prinsippene for

belysning, materialbruk og møblering. Planene skal fremlegges for kulturmyndighetene for uttale.
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Havnepromenaden  skal  være åpen for fri ferdsel for allmennheten og skal ligge foran den vernede

sjøhusrekken,

Eventuell etablering av havnepromenade skal ivareta hensynet til fiskerinæringen. lforbindelse med videre

planarbeid med havnepromenaden skal fiskerinæringens interesser vurderes og ivaretas bl.a. med hensyn til

manøvreringsareal 0g adkomst. Videre  skal  dagens kaiareal for fortøyning av fiskebåter videreføres. Saken  skal

forelegges Fiskeridirektoratet, Kystverket og Havnevesenet for uttale.

§  2.6 Næringsbebyggelse, jfr. pbl §§  11-7  nr.  1  og 11-9  nr. 5

Områdene for erverv er byggeområder for industri, kontor, og annet en/erv og avgrensningen av bruken

fremkommeri form av bruk av benevnelse I(industri) ,K (kontor),L (lager) .  Detaljhandel skal  i  disse områdene

begrenses til særlig arealkrevende eller trafikkskapende virksomhet som ikke kan innpasses i senterområdene,

Annen detaljhandel og dagligvarehandel er ikke tillatt utenfor sentrumsområdenejfr.52.11.

&  2.6.1  Områderegulering for fremtidig utvidelse av industriområde på  Eigestad  jfr. pbl §§ 12-2

Det skal utarbeides en områderegulering for fremtidig utvidelse av industriområde på Eigestad jfr. pbl 5122.

For områdeplanen gjelder følgende:

a. Alle eiendommene skal reguleres samtidig. Reguleringen kan gjennomføres med bruk av offentlig og

privat samarbeid (OPS).

Områdene skal tilrettelegges for industri (l), og lager (L) .

Det kan etableres godsterminal.

d. Det skal i dette området vises adkomst i form av samleveg frem til kommunegrense samt forlengelse

for å knytte mulig fremtidig næringsområde i Bjerkreim til adkomst til E39.

9. Det skal planlegges samleveg med gang— og sykkelveiforbindelse internt i området og ut til

hovedveinett.
f. Området skal benytte avkjørsel til Egersund næringspark og det er ikke tillatt å etablere flere

avkjørsler til E39.

Planene skal legge vekt på helhet og sammenheng i grønnstruktur internt i form av parkbelter mm.

Området kan ikke utbygges før minst 80% av Egersund næringspark er utbygd.

l. Fremtidig utbygging skal ikke komme i konflikt med automatisk freda kulturminne og Rogaland

fylkeskommune vil ta stilling til utstrekningen av hensvnssonen for kulturminnene på

reguleringsplannivå.

po-'9'?“

§ 2.7 Næringsbebyggelse og havn, jfr.  pbl §§ 11-7nr. 1 og 11-9nr.  5

Områdene for industri 0g havn merket IH i kommuneplanen er byggeområder for industri, kontor, og

havnevirksomhet. Avgrensningen av bruken fremkommer i form av bruk av benevnelse l (industri) ,K (kontor),L

(lager). Disse områdene skal fortrinnsvis benyttes til virksomheter som må ha direkte tilgang eller må ligge i

umiddelbar nærhet til havn og der fiskerirelatert virksomhet har fortrinn.

Iforbindelse med regulering av område lH6.1 skal det utredes om det er gyteområde innforbi det arealet som

foreslås utfylt herunder konsekvenser og ev, avbøtende tiltak.

§ 2.7.1  Områderegulering for industri og havneområde Kaupanes, jfr.  pbl §§  12-2

Det skal utarbeides en områderegulering for fremtidig og eksisterende IH på Kaupanes jfr, pbl 512-2. For

områdeplanen gjelder følgende:

3. Alle eiendommene skal reguleres samtidig. Reguleringen kan gjennomføres med bruk av offentlig og

privat samarbeid (OPS).

b. Områdene skal tilrettelegges for industri (l) og havnemrksomhet (H) samt det kan åpnes opp for rene

kontorbygg (K)  i randsonen  mot fylkesvegen.

c. Det skal avsettes tilstrekkelig areal til lagring av konteinere m.m. samt tilrettelegging for etablering av

kaier, kraner m.m. Det skal legges vekt på gode overgangsløsninger mellom biI/båt.

d. Disse områdene skal fortrinnsvis benyttes til virksomheter som må ha direkte tilgang eller må ligge i

umiddelbar nærhet til havn og der fiskerirelatert virksomhet har fortrinn. Virksomheter som ikek har

dette behovet skal henvises til randsonen mot FV (ovenfor Holevigtjørna)

e. Det skal planlegges samleveg med gang- og sykkelveiforbindelse internt i området og ut til

hovedveinett. Avkjørsler skal reduseres til et minimum.
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f. Planene skal legge vekt på helhet og sammenheng i  grønnstruktur der bl.a. kulturminner skal søkes
aktivisert.

g. Fremtidig utbygging skal ikke komme i konflikt med automatisk freda kulturminne og Rogaland

fylkeskommune vil ta stilling til utstrekningen av hensynssonen for kulturminnene på
reguleringsplannivå.

§  2.6 Næringsareal Tengs, jfr. pbl §§  11-7  nr. 1 og 11-9  nr.  5
Ved regulering skal en legge stor vekt på å ivareta estetikk og landskapstilpassning i forhold til
Bjerkreimsvassdraget når det gjelder materialbruk, høyder og volum.

§  2.8 Offentlig og privat tjenesteyting, jfr. pbl §§ 11-7nr. 1 og 11-9  nr. 5
Arealformalet inkluderer barnehage, undervisning, institusjoner, kirker og  andre  bygg for religiøs utøvelse,

forsamlingslokaler, administrasjon og annen offentlig eller privat tjenesteyting med tilhørende funksjoner.
ldrettsanlegg kan etableres  i  tilknytning til skoler, barnhager og kulturinstitusjoner.

§  2.9 Fritids- og turistformål inkl. reiseliv, jfr. pbl §§  11—7  nr.  1  og  11-9  nr.  5
Områdene skal brukes til kommersielle fritids og turistformål, herunder utleiehytter og leiligheter for utleie.

Ordinære private fritidsboliger er ikke tillatt.

Reiselivsområdene R5. R6 og R9 skal utvikles som samlet reiselivsanlegg i form av motell, mindre hotell der hele

anlegget skal være under et tak. Det skal ikke etableres utleigehytter eller lignede (' tilknytning til disse

områdene. Områdene skal ikke deles opp, men med unntaket for R9 som kan utvukles til to reiselivsanlegg.l
den delen av R9 som ligger mot sjøen skal det ikke bygges høyere enn cote 5,5.

§  2.10 Idrett,  jfr. pbl §§ 11-7 nr. 1 og 11-9  nr.  5
Arealene skal benyttes til idrett med tilhørende anlegg.

§  2.11  Råstoffutvinning, jfr. pbl §§  11-7  nr. 1og 11-9  nr.  5
Områdene skal brukes til masseuttak. Uttaksnivå for grustak skal fastsettes i reguleringsplan. For områder

planlagt til råstoffutvinning og massedeponerlng skal det utarbeides reguleringsplan dersom områdene er over
3 daa. inkl. vei. Før tiltak eller plan for uttaksområdet fremmes, må muligheten for avkjørselstillatelse og
eventuelle sikringstiltak på det offentlige vegnettet avklares med vegmyndighetene. Ved etablering av
masseuttak kan kommunen stille krav om bankgaranti for opprydding 0g tilbakelegging ved eventuell opphør
av driften.

§  2.12 Fritidsboligbebyggelse, jfr.  §  11.7 nr. 1
Innenfor arealformål bebyggelse og anlegg er det ikke tillatt med ny eller vesentlig utvidelse av eksisterende
fritidsbebyggelse.

Der ikke annet fremgår av eksisterende reguleringsplan med bestemmelser, tillates kun én bruksenhet pr.

tomt. Der ikke annet fremgår av eldre reguleringsplan, skal maksimum BYA/BRA totalt ikke overstige 60 m2 i
BF-områdene, 75 mli HF—områdene og 90 m2 i  H-områdene, i tillegg boder inntil 10 m2 pr. elendom.

For områdene BF19, BF24, R2 Gjermestad skal jordlovens §12 gjelde.

Fritidsboliger skal ikke plasseres på høydedrag eller l silhuett. Terrengbearbelding i forbindelse med

fritidseiendom skal begrenses til et minimum. En skal velge terrengtilpasset bebyggelse.

§ 2.12.1 Fritidsboligbebyggelse H,jfr. §  11.7 nr. 1
I  byggeområder merket  H  skal størrelsen fastsettes etter en vurdering av landskapstilpassing og lokal

bvggeskikk/omkringliggende bebyggelse. Øvre grense for EYA skal ikke overstige 90 m2. Maksimal mønehøyde
settes til 5,5 meter. Bodareal skal etableres i hovedhytten eller som tilbygg til denne. Terrassen uten

takoverbvgg skal ikke overstige 20 mi. Nærmere bestemmelser skal settes i regulerings» og bebyggelsesplan.

§  2.12.2 Fritidsboligbebyggelse  HF,  jfr.  5 11.7 nr. 1
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Ibyggeområder merket HF, som er eldre til dels kystnære byggeområder, skal størrelsen fastsettes etter en

vurdering av landskapstilpassing og lokal byggeskikk/omkringliggende bebyggelse. Øvre grense for BYA skal

ikke overstige 75 m:. Maksimal mønehøyde settes til 5,5 meter. Terrassen uten takoverbygg skal ikke overstige

20 m2. Nærmere bestemmelser skal settes i regulerings- og bebyggelsesplan.

52.123  Fritidsboligbebyggelse  BF, jfr. §  11.7  nr. 1

lbyggeområdene merket BF skal bebyggelsen ha fasadekledning av tre og saltak som tekkes med teglstein.

Møneretning og takvinkel skal tilpasses nærliggende bebyggelse. Bebyggelsens karakter, stiluttrykk,

vindussettlng og — utforming, fargebruk m.v. skal være  i  samsvar med stedlig, tradisjonell byggeskikk.

Bygningenes grunnflate skal ikke overstige 60 m1. Maksimal mønehøyde settes til 5,0 meter. Nærmere

bestemmelser skal settes i regulerings- 0g bebyggelsesplan.

Ibyggeområdene BF 5 — BF 14 og BF 16 — BF 19, kan det oppføres eller foretas hovedombvgging av båthusl

byggeområde BF 15 kan det oppføres ett båthus. Videre skal det for byggeområdene BF 7, BF  8  0g BF 9 være

lagt til rette for parkering utenfor byggeområder, i nær tilknytning til offentlig veg.

BF28 og BF23 skal kun oppføres med bygninger i en etg. Det eri BF22 ikke tillat oppført flere bygninger 0g det

er kun 2. etg./Ioft som ev. kan omdisponeres til varig opphold og det skal reguleres inn offentlig småbåthavn i

området. Endelig omfang avgjøres i reguleringsplanen,
Det er i eksisterende byggeområde for fritidsbolig på gnr. 7 bnr. 38.45.55 og 69 ikke tillat oppført flere

bygninger.

5 2.13 Naust, boder, bryggerjfr. 555  11.7  nr. 1 ,  11-9  nr.  5  og 528-1

I byggeområder må enkeltnaust for enkelteiendommer ikke overstige 30 rnZ med gesimshøyde inntil 3 m. og

mønehøyde inntil 4,5m over topp fundamentering (peler/ringmur). Brygger og naust skal som hovedregel

bygges som fellesanlegg for flere eiendommer. Ved oppføring av naust og båthus skal bygget gis en

fasadeutforming som samsvarer med bruken og utformes etter lokal byggeskikk. Kvist eller altan o.l blir ikke
godkjent. Det skal benyttes materialer som har samhørighet med omgivelsene og stedegne trekki

byggeskikken. Skal ikke komme i konflikt med farleder eller merkesystem til Kystverket.

Der eksisterende reguleringsplan med bestemmelser ikke sier noe annet, skal boder ved sjøen ikke være større

enn 5 m2 bruksareal (T-BRA) med maksimum gesimshøyde 3,0 meter. De skal ha dør uten vindu og ellers ikke

mer enn to vinduer, hvert med glassareal inntil 0,5 m2. Takvinkel skal være mellom 33 og 45 grader. Ark, kvist,

halvtak og overbygg tillates ikke. Varig opphold er ikke tillatt. Brygger og naust skal som hovedregel bygges

som fellesanlegg for flere eiendommer.

Brygger skal begrenses i størrelse til 10 m2 og kaifront skal ikke være lenger enn fem meter. Platting som del av
brygge tillates ikke.

52.14 Trafikk-knutepunkt Jernbanestasjonen på Eie, jfr. pbl 55 11-7 nr. 1 ,2

Innenfor området tillates etablering av kollektivterminal med tilhørende anlegg herunder parkering samt

funksjoner/aktiviteter som bidrar til å styrke stasjonen som trafikk-knutepunkt med gode
overgangsmuligheter. Etablering av tjenesteyting (kontor o.l.) vil en ta konkret stilling til i forbindelse med
områderegulering. Det er krav om områderegulering jfr. 5 2.2.1.

5 2.15 Traseer for teknisk infrastruktur, jfr. pbl 55 11-7 nr.  2  og 11-9 nr.  5
Fordeling av strøm innen byggeområdene skal skje ved jordkabel, samt fremføring frem til nye byggeområder.

5 2.16 Adkomster/avkjørsler, jfr. pbl 55 11-7 nr. 2 og 11—9 nr.  5
Det er stilt rekkefølgekrav til følgende adkomster] avkjørsler:

a. Hensynssoner tilknyttet vannkraftutbygging må ha godkjent atkomst fra Statens Vegvesen før

byggetillatelse blir gitt § 3-1.
b. Fremtidig industriområde IKL Tengsåsen skal ha felles kryss til rv. 44 med Tengsvegen som må

forlenges frem til området. Dagens avkjørsel må stenges.

c. Avkjørsel til BF30 skal samles til en avkjørsel og legges nordover til eksisterende avkjørsel ved 60/283

og 60/340. Avkjørselen skal godkjennes av Statens Vegvesen.
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d.

e.

Før byggetillatelse for område for spredt bolig kan gis på Hadland (18/14og 15) må den ene
avkjørselen stenges og søknad om utvidet bruk godkjennes  av  Statens vegvesen.

Før byggetillatelse for en spredt bolig kan gis på Nodland 20/7 må avkjørsel til fylkesveg
godkjennes/opparbeides i tråd med krav fra Statens vegvesen herunder utvidet bruk.

§  2.17 Strandsonen  og sjøområdene, jfr. pbl §§ 11-11nr.  3  og  4  og 11—9 nr.  5
a.

b.

C.

d.

e.

f.

g.

Småbåthavn

Areal  avsatt  til  småbåthavn  inkluderer nødvendig manøvreringsareal.
Kombinert formål SJØ, uten strandsone NFFF

Sjøarealene skal brukes til natur, ferdsel, fiske og friluftsliv. Nye småbåthavner 0g nve

akvakulturlokaliteter inngår ikke i arealformålet.

Friluftsområde i sjø

Innenfor arealer  avsatt  til friluftsformål i sjø er det ikke tillatt med tiltak som kan forringe områdets
verdi for friluftslivet. Ferdsel og fiske er tillatt.
Naturområderi sjø

Graving, mudring, utfylling og andre  tiltak som kan endre områdets verneverdi er ikke tillatt.
Unntak for byggeforbudeti100-metersbeltet(pbl511—11 nr. 4, jf.  § 1-8)
l100-metersbeltet langs sjø kan eksisterende Iandbruksbebyggelse påbygges og gjenoppføres etter

brann o.l. Ny landbruksbebyggelse kan oppføres i 100-metersbeltet der det ikke finnes alternativ
lokalisering på eiendommen og der krav til lokalisering av Iandbruksbebyggelsejf. § 11-11 nr.1 er

ivaretatt,

På badeplasser og i turområder ved sjøen tillates oppført toalett, brygger og turstier til bruk for

allmennheten.

Det er lov å sette opp nødvendige navigasjonsinstallasjoner  langs  farleder.

Det tillates oppført inntil én brygge til sikring  av  eierens eller brukerens atkomst til bebygd

boligeiendom som ikke har alternativ adkomst og må ikke overstige 10 m2. Plassering skal tilpasses

landskapet og ikke være i konflikt med friluftshensyn, kulturminner, biologisk mangfold eller

prioriterte naturtyper.

Bruk og vern av vannflate, vannsøyle og bunn(§11—11 nr. 3)
Graving, mudring, utfylling og andre tiltak som kan endre områdets verneverdi eller friluftsverdi kan
bare tillates med hjemmel igodkjent reguleringsplan.

Land- og sjøbasert havbruk
Innforbi planområdet er oppdrett av laksefisk ikke tillatt etablert jfr. Nasjonale Laksefjord.

§  2.18  Vassdrag, jfr. pbl  5 11-11nr.  3  cg  5
a.

b.

Bruk og vern av vannflate, vannsøyle og bunn (& 11-11 nr. 3)

Ivann  0g vassdrag er det ikke tillatt med oppføring av brygger med mlndre dette inngår i
reguleringsplan.

Graving, mudring, utfylling og andre tiltak som kan endre områdets verneverdi eller friluftsverdi kan
bare tillates med hjemmel i godkjent reguleringsplan.
Sone langs  vassdrag (§ 11—11 nr. 5)

Innenfor følgende vassdragsbelter er det forbud mot tiltak som nevnt i PBL & 1-6, herunder sprenging,

utfylling og graving ,  men der hensvnssone flomsone går forran dersom denne er større:

-  50-metersbeltet på begge sider  av vassdrag  i LNF-områder

-  100—metersbeltet på begge sider  av  Bjerkreimsvassdraget

Unntak: Naturvennlig tilrettelegging for å ivareta allmenne friluftsinteresser og landbruk, og som
forutsetter kryssing av  eller adkomst til  vassdrag, unntas  fra forbudet.

§  3. Hensynssoner, jfr. pbl §  11-8
Hensynssoner viser særlige hensyn og restriksjoner som gjelder innenfor angitt område uansett arealformål.

a.  Drikkevannsforsyning (11-8 nr.  a  og d)

Sonen skal sikre rent drikkevann til innbyggerne i Eigersund kommune. Innenfor nedbørsfeltet for

drikkevannskildene, hensvnssone  a,  tillates ikke bygging, deling  av  eiendom eller ny aktivitet eller

fysiske inngrep som kan medføre fare for forurensing  av  vannkilden og som ikke har direkte
tilknytning til drift/vedlikehold til drikkevannskilden.

b. Flom (11-8 nr.  a)

Innenfor hensynssone for ZOOfårs flom tillates ikke oppført ny eller vesentlig utvidelse  av
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C.

d.

e.

f.

.rqn

j.

eksisterende bebyggelse. Bebyggelse i andre flomutsatte områder må legges høyt nok for å unngå

flomskader. Alle saker  i  ”hensynssone flom” skal forelegges NVE og Fylkesmannen for uttale. Det

kreves fagkyndige uttaler for sikring og sikker byggehøyde samt vurdering av konsekvenser for

omgivelser.

Itilknytning  til Eieåna  skal  det utarbeides planer for flomsikring i  form av åpning ved Hestvad bru
til og med bilveg, Før dette tiltaket kan gjennomføres må det foretas fagkyndig vurdering av

nødvendige avbøtende tiltak for strekningen Hestvad bru- utløpet Indre Vågen av økt

vannmnegde  i  Eieåna.

Henssynssone -naturvern (11-8nr. d)

lekslsterende områdervernet etter naturvernloven er det ikke tillatt med tiltak som er  i  strid med

vernebestemmelsene eller kommuneplanens arealformål og bestemmelser. For områdene som

vurderes vernet etter naturmangfoldloven er det ikke tillatt med tiltak som kan forringe

verneverdiene. Båndleggingen gjelder  i  fire år etter at kommuneplanen er vedtatt.

Henssynssone  '  kulturminnevern (11—8 nr. d)

Automatisk freda og vedtaksfreda kulturminner er underlagt Hensynssone  §  11.8

d.Kulturminneloven er grunnlaget for bestemmelsene  i  forhold til automatisk freda og

vedtaksfreda kulturminner.
Henssynssone med særlig hensyn til landbruk jf §  11-8  c

lnnenfor hensynssonen landbruk, tillates ikke tiltak som kan forringe eller føre til driftsulemper for
jordbruksvområdene — tradisjonell landbruksdrift. Hensynssonen omfatter store,

sammenhengende jordbruksarealer av høy kvalitet. Hensynssonen omfatter store,

sammenhengendejordbruksarealer av høy kvalitet.

Hensynssone med særlig hensyn til grønnstruktur, jfr. § 11-8c (Retningslinje)

Innenfor hensynssone grønnstruktur er det tillattå legge til rette for friluftsliv. Normal drift av

utmark, jakt og fiske er tillatt. Innenfor hensynssone grønnstruktur tillates ikke tiltak som kan

forringe områdenes kvaliteter.

For område vist som hensynssone langs Tengsvassdraget kan det utarbeides en samlet

reguleringsplan for området for med sikte på å aktivisere og gjøre området mer tilgjengelig m.h,t.

opplevelse av elven, historie og fiskeri. Det vil kunne etableres parkeringsplass, stier, toalett,

informasjonstavler, utkikksplattform mm

Hensynssone pa Dyrnes ved sjøen kan dette opparbeides etter planer godkjent av kommunen

herunder grillplass, benker, beplantning, båtopptrekk og pir for av og påstigning. Det er ikke tillatt

oppført brvgge og etablering av faste båtplasser.

Område for båtsport ved Lauvnes er forbeholdt mindre seilbåter/joller.
Hensynssone-kraftutbygging (11-8nr. d)

Utbvgging kan ikke skje før det er gitt konsesjon jfr. at området er båndlagt i påvente av vedtak.

Hensynssone  -  Fareområde brann— og eksplosjonsfare (1178 nr. XX)

Innenfor område angitt som faresone B/E —brann og eksplosjonsfare tillates ikke ny bebyggelse for

varig opphold herunder bolig, forsamlingslokaler, sykehus, skoler, barnehager, handelssentra

m.m, jfr. Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff  5  7-3.

Hensynssone  — Landskap (11-8nr  )

Innforbi hensynssone landskap er det ikke tillat med tyngre tekniske inngrep jfr. at dette omfatter

inngrepsfrie områder med buffersone. Skal sendes til uttale til fylkesmannen.

§  4  Miljøhensyn, jfr. pbl §§  11-9  nr.  6

Estetikk

Det skal ikke gjøres inngrep i grønnstrukturi utbyggingsområder, vegetasjon eller markflater, med

mindre dette er en følge av godkjent utomhusplan for arealet. Kommunen kan kreve sikringstiltak for

grønnstruktur eller andre viktige landskapselementer,

Tilpasninger av fyllinger og skjæringer mot grønnstruktur skal skje innenfor arealformål bebyggelse og

anlegg eller samferdselsanlegg. Unntak kan gjøres der terrengtilpasning kan inngå som del av

tilretteleggingstiltak og der tilpasningen er vist  i  godkjent illustrasjons—/utomhusplan.

a.
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b. Midlertidige og flyttbare konstruksjoner

Oppankring av husbåter 0g liknende tillates ikke utenfor regulerte båthavner.

c. Bevaringsverdige bygningerog kulturmiljø

Bevaringsverdige bygninger (SEFRAK) kan utbedres, moderniseres og ombygges dersom det ikke er i

strid med gjeldende reguleringsplan for området. Forutsetningen er at bygningens eksteriør med

hensyn til målestokk, form, detaljering, materialbruk og farger blir opprettholdt eller tilbakeført.
Kommunen kan ved slike arbeider stille krav til materialbruk, detaljering, form cg fargebruk.

Mindre tilbygg og påbygg kan tillates når det etter kommunens faglige vurdering er godt tilpasset i

forhold til bygningen, eiendommen og bygningsmiljøets særpreg og tradisjon.

Utomhusanlegg skal søkes bevart, og ikke fjernes uten kommunens godkjenning. Utbedringer skal skje

med tradisjonelle materlaler 0g teknikker. Alle søknads- 0g meldepliktige tiltak skal forelegges

antikvariske myndigheter til uttalelse før sluttbehandling.

d. Forurenset grunn

Dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i et område der det skal gjøres terrenginngrep,

skal tiltakshaver sørge for at det blir utført undersøkelser for å få klarlagt omfanget og betydningen av

eventuell forurensing i  grunnen, jf. forurensingsforskriften kapittel 2. Det må lages tiltaksplan dersom

undersøkelsene viser at det er forurenset grunn. Planen skal godkjennes av kommunen.

§5.  Bestemmelser  til arealformål etter pbl  5  11-7  nr.  5  og 6,  jfr.  pbl  § 11-11nr.1 og 2
Ny landbruksbebyggelse skal, dersom det er mulig, ikke plasseres på dyrket mark. Plassering skal tilpasses

kulturlandskapet 0g ikke være i konflikt med biologisk mangfold eller prioriterte naturtyper (jf.
Naturmangfoldloven). Ny landbruksbebyggelse tillates ikke oppført innenfor 100—metersbeltet langs sjø og

vassdrag der det er alternative lokaliseringer på eiendommen. Bebyggelse eller utVIdelse tillates ikke innenfor
områder sikret til drikkevannsforsyning (hensynssoner).

For bygninger i kolonihager skal maks være 25 m2 BYA, i en etasje m/saltak, mønehøyde maks 3.0. Terrasse

uten takoverbvgg i tilknytning til bygninger skal ikke overstige 10 m2  ,  Bygningene skal ikke benyttes til varig

opphold. Område for kolonihagebygging skal legges til områdene Sletthei, Veshovda, Nevland 0g Gjermestad-

områdene.

§ 5.1 LNF med spredt boligbebyggelse, jfr. pbl  § 11-11nr.2

For områder avsatt på plankartet tII LNF med spredt boligbebyggelse kan det, etter behandling av enkeltvise

søknader, tillates bolig med tilhørende anlegg. Antall nye enheter er avmerket på plankartet. Det er ikke tillatt

med nye enheter utenfor områdene avsatt for spredt boligbygging på plankartet. Terrengbearbeiding skal

begrenses til et minimum. En skal velge terrengtilpasset bebyggelse.

§  5.1.1  Områder med arealformål LNF med spredt boligbebyggelse

Følgende vilkår gjelder for tiltak i disse områdene:

a. Tiltaket skal tilpasse seg til omkringliggende omgivelser og bebyggelse.

Boligenheten har lovlig vegadkomst og avkjøringstillatelse for helårsbolig.

Boligenheten skal ha tilfredsstillende vannforsyning.

Boligen må tilkobles offentlig kloakk eller ha tilfredsstillende infiltrasjonsordning.

Bebyggelsen i området skal ha spredt karakter med store tomter og avstand mellom husene. Max tillat

BYA for sum bebyggelse (bolig, garasje, uthus og lignende) per enhet er 225 m2.

Boligen skal ikke komme i konflikt med friluftsinteresser eller biologisk mangfold.
Byggegrense mot dyrka mark er minimum 20 meter.

Innhente uttalelse fra fagmyndigheter om kulturminner og kulturlandskap.
Uttalelse fra fagmyndigheter om kulturminner og kulturlandskap skal innhentes.

Terrengbearbeiding skal begrenses til et minimum. En skal velge terrengtilpasset bebyggelse.

Ikke ligge i 100-m beltet til sjø eller vassdrag.

991957??'??l .—»

Før byggetillatelse for område for spredt bolig kan gis på Hadland (18/14 og 15) må den ene

avkjørselen stenges og søknad om utvidet bruk godkjennes av Statens vegvesen. Avkjørsel for spredt bolig SB

(1) gnr. 20 bnr. 7 skal opparbeides og godkjennes i henhold til planer godkjent av Statens Vegvesen.

§5.2  LNF områder —tiltak knyttet til eksisterende boligbebyggelse i LNF, jfr. pbl § 11-11.
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Tiltak etter pbl § 20—1 knyttet til ekSISterende boligbebyggelse  i  LNF utenfor 100metersbeltet til SJØ og vassdrag,
kan behandles som enkeltsøknad uten krav til ytterligere plan på følgende vilkår:

a. At tiltaket er tilpasset omkringliggende omgivelser og bebyggelse.

b. Omfatter mindre endringer til eksisterende bygg, garasje, uthus, tilbygg eller påbygg på inntil 50 m2,

dog begrenset slik at max tillat BYA for sum bebyggelse (bolig, garaSJe, uthus og lignende) per enhet er

225 m2.

c. ngegrense mot dyrka mark er minimum 20 meter.

d. Innenfor LNF-område med særskilte verdier (LNFfF, LNFvN)

e. Sakene skal forelegges arkeologiske myndigheter for uttale.

Utbyggingen må være løst på en etter kommunens vurdering estetisk tilfredsstillende måte. Det skal her bl.a.

tas hensyn til omgivelsene hva gjelder form, farge, plassering og størrelse. Tiltaket skal ikke være dominerende
i landskapet og ta hensyn til bl.a. silhuettvirkning og terrengtilpasning. Tiltaket skal ikke medføre vesentlige

ulemper for bruken av nærliggende eiendommer. Tiltaket må ikke vanskeliggjøre en annen mulig framtidig
arealbruk, eksempelvis som byggeområde eller som veigrunn.

Terrengbearbeiding skal begrenses til et minimum. En skal velge terrengtilpasset bebyggelse.

953 LNF områder  —  eksisterende  fritidsbebyggelse  med  unntak  fra  plankravet, jfr.  pbl  §  11-11.
Tiltak etter pbl § 20-1 knyttet til eksisterende fritidsbebyggelse utenfor 100 metersbeltet til sjø og vassdrag,

kan behandles som enkeltsøknad uten krav til ytterligere plan på følgende vilkår:

-  At tiltaket er tilpasset omkringliggende naturlandskap og bebyggelse.

. Skal ikke ligge inn forbi regulert områder.

-  Omfatter mindre endringer til eksisterende fritidsbolig på inntil 25 m2, dog begrenset slik at max tillat

BYA for sum fritidsbebyggelse per enhet er 90 m2.

-  Vest for fv.44 og 42 skal sakene behandles som BF områdene (jfr. 52.123).

-  Byggegrense mot dyrka mark er minimum 20 meter.

-  Det skal tas særlig hensyn til LNF formålene.

-  Sakene skal forelegges arkeologiske myndigheter for uttale.

Ved endelig vurdering av maksimal størrelse, skal en legge til grunn størrelsen på nærliggende hyttefelt samt

etter en vurdering av landskapstilpassing og lokal byggeskikk/omkringliggende bebyggelse.

Frittliggende bygg som uthus, boder uten varig opphold kan bare aksepteres dersom;

1. Det kan dokumenteres en estetisk 0g terrengmessig bedre tilpasning til hovedbygget enn ved tilbygg.

2. Det totale bruksarealet på eiendommen skal ikke overstiger 105 m2.

Utbyggingen må være løst på en etter kommunens vurdering estetisk tilfredsstillende måte. Det skal her bl.a.

tas hensyn til omgivelsene hva gjelder form, farge, plassering og størrelse. Tiltaket skal ikke være dominerende

i landskapet og ta hensyn til bl.a. silhuettvirkning og terrengtilpasning. Tiltaket skal ikke medføre vesentlige

ulemper for bruken av nærliggende eiendommer. Tiltaket må ikke vanskeliggjøre en annen mulig framtidig

arealbruk, eksempelvis som byggeområde eller som veigrunn.

Terrengbearbeiding skal begrenses til et minimum. En skal velge terrengtilpasset bebyggelse.

§  5.4 LNF med  spredt  næring, jfr. pbl  §  11-11  nr.2
Innforbi område vist som spredt næring ved Lundarviga, kan det oppføres 2 bygninger for varig opphold. Disse

skal ikke kunne fradeles bruket. For utforming skal 52.123 legges til grunn. Terrengbearbeiding skal begrenses

til et minimum.
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Forutsigbarhetsvedtak, jf plan og bygningsloven  §  17-2
Vedtatt av  kommunestyret i  Eigersund kommune  01.10.2012 088/12

En forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler er at det er fattet et forutsigbarhetsvedtak, jf
plan  og bygningsloven § 17-2.

1.  Geografisk avgrensning
Eigersund kommunes forventninger til inngåelse av ulbyggingsavtaler gjelder  i  hele
kommunen med særlig vekt på tettbebygde/ bymessige strøk når en eller flere forutsetninger
om avtaleinngåelse for øvrig er til stede. Ved utarbeidelse av kommunedelplan eller
reguleringsplan for et større område kan det fattes mer spesifikke vedtak i henhold til Pbl. §
17-2, der del vil gi bedre forutsigbarhet med hensyn til utbygging innenfor planområdet.

2. Avgrensning etter  type  tiltak
Utbyggingsavtale forutsettes inngått før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til
vedtatt arealplan (kommuneplanens eller reguleringsplan) med tilhørende bestemmelser
også forutsetter bygging/oppgradering av offentlige anlegg og/ eller tilpasning til slike anlegg.
Med offentlige anlegg menes alle anlegg] tiltak som er vist som offentlig regulerte formål i
arealplanen og som følger av bestemmelser til planen, for eksempel offentlige trafikkanlegg,
offentlige friområder og frigivningsbetingende arkeologiske undersøkelser. Offentlige anlegg
omfatter også ledninger for vann, avløp, fjern-varme o.l.

3. Boligsosiale tiltak
Utbyggingsavtale forutsettes inngått der det fra kommunens side er ønskelig å regulere
antallet boliger  i  et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers
utforming. Det samme gjelder der kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett eller
tilvisningsretl til en andel av boligene, jfr. Pbl. § 64b annet ledd.

4. Hovedprinsipp for kostnadsfordeling
Hovedprinsippet for finansiering er at den enkelte utbygger må påregne å dekke alle
kostnader som har direkte sammenheng med egen utbygging. ltillegg må utbygger påregne
å skulle delta helt eller delvis  i  finansiering av eksterne kostnader som har direkte saklig
sammenheng med utbyggingen. (For eksempel utvidelse av kommunal vei eller
gangsykkelvei
som er nødvendig eller får merbelastning som følge av utbyggingen). Bidrag fra
utbygger til tiltak skal stå i forholdsmessig sammenheng med utbyggingene størrelse og i
hvilken grad denne utløser behov for tiltaket i samsvar med bestemmelser i Pbl.
All infrastruktur som skal overtas til eierskap, drift og vedlikehold av Eigersund kommune,
skal opparbeides etter den til enhver tid gjeldene kommunale standard. Annen allmennyttig
ikke—kommunal infrastruktur skal opparbeides i henhold til krav gitt av den respektive etat.

5. Aktuelle kommunale dokumenter
Dokumenter som kommuneplanens arealdel og utbyggingsplanen gir utbyggere og
grunneiere viktige opplysninger om kommunens samfunnsmessige mål, og om for eksempel
boiigbehov, skolekapasitet, og eksisterende infrastruktur.
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Besøksadresse:  Telefon:  51 46 10 30  
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks:  51 46 10 31  
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no  Org.nr.:  944 496 394 
   

 

   
 
 
 
 

EIGERSUND KOMMUNE 
Teknisk avdeling 
Landbrukskontoret Internt notat 

 
 

 
 

 
 

 
 
Vår ref.:  18/39370 / 18/1933 / GBR - 47/3, FA - L33 Dato:  04.12.2018 

Saksbehandler:  Steinar Nordvoll  Direkte telefon: 51 46 10 32 /   

E-post: steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no  

 
 
 
Mottakere:   
Alf Bjarne Time Rådgiver/ Seksjon byggesak  
 
 

Uttalelse til fradeling av parsell  fra gnr./bnr. 47/3  
En viser til brev av 03.12.2018 fra Alf Bjarne Time.  Det bes om en uttalelse i saken i henhold til 
jordloven. Omsøkt parsell er avsatt til sentrumformål. Jordloven gjelder ikke i dette området. 
En har derfor ingen innvendinger til omsøkt deling.     
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Steinar Nordvoll 
Jordbrukssjef 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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Uttalelse fra DKT 14.12.2018 12:14

Plansjefen mener at en dispensasjon vil kunne vanskeliggjøre gjennomføringen av reguleringsplanen

og det vil være meget uheldig å låse situasjonen når en er i ferd med å utarbeide en samlet

områderegulering for området som også omfatter denne eiendommen. Dette er bakgrunnen for at

kommuneplanen stiller som vilkår for deling av området inngår i vedtatt reguleringsplan. Plansjefen

vil derfor sterkt fraråde at det gis dispensasjon og kan ikke se at det foreliogger tungtveiende

"årsaker som tilsier at dette kan fravikes.
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Besøksadresse: Nytorget 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 etg. Telefon: 51 46 80 00 

Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38 

E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394 
Internett: www.eigersund.kommune.no Vår ref.: 19/4724 

 

   

EIGERSUND KOMMUNE 

Teknisk avdeling 
Seksjon byggesak 

 
 

Fylkesmannen i Rogaland  
Postboks 59   Sentrum   
4001 STAVANGER  
  
 
Vår ref.:  19/4724 / 18/1933 Dato:  05.02.2019 

Saksbehandler:  Alf Bjarne Time  Direkte telefon: 51 46 80 00 /   

E-post: alf.bjarne.time@eigersund.kommune.no Deres ref.:  /  

 
 

Vedtak i Planteknisk Utvalg - deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3 - Inger Johanne 
Henriksen, Sverre Magnar Nordal og Bjørn Eie Henriksen, Eieveien 8 
 
Eigersund kommune ber om Deres uttale i sak vedrørende søknad om dispensasjon for deling av 
grunneiendom gnr. 47 bnr. 3 –Eieveien 9. 
 
Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 15.01.2018 som sak 017/19: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon i fra Petter Seglem på vegne av Inger 
Johanne Henriksen, Sverre Magnar Nordal og Bjørn Eie Henriksen for fradeling av en parsell på ca 2,3 
dekar fra eiendommen gnr. 47, bnr. 3 for opprettelse av ny eiendom, samt kommuneplanens arealdel 
med tilhørende bestemmelser for området, og har etter en konkret vurdering funnet å godkjenne 
søknaden. 
 
Hensynet bak sentrumsformålet i kommuneplanens arealdel blir ikke vesentlig tilsidesatt da området 
er sentrumsnært og det er startet arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for området. En 
fradeling av omsøkt parsell vil ikke vanskeliggjøre arbeidet med ny reguleringsplan. 
 
Planteknisk utvalg finner at de krav som plan- og bygningsloven § 19-2 setter for å kunne gi 
dispensasjon fra § 1.2 plankrav i kommuneplan for Eigersund, er oppfylt i søknad datert 22.09.2018. 
 
Selv om det gis tillatelse til fradeling av parsell, kan de ikke forventes at det gis tillatelse til oppføring 
av bygg før reguleringsplan for området er vedtatt. 
 
Vedtak om å godkjenne søknad om fradeling sendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland 
fylkeskommune for videre saksbehandling. Statens vegvesen vil også få kopi av vedtaket. 
 
Vi ber om uttale fra Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen innen 
07.03.2019.  
 
Med vennlig hilsen 

 
         
        
 
 

Jarle Valle Alf Bjarne Time 
Byggesakssjef Rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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Besøksadresse: Nytorget 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 etg. Telefon: 51 46 80 00 

Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38 

E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394 
Internett: www.eigersund.kommune.no Vår ref.: 19/4724 

 

 
 

Dok.nr.: Tittel på vedlegg: 
622047 Situasjonskart  

624125 
Krav om dispensasjon - Deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3 - Inger Johanne Henriksen, 
Sverre Magnar Nordal og Bjørn Eie Henriksen, Eieveien 8  

629087 
Dispensasjonssøknad - fradeling parsell gnr. 47 bnr. 3 - Inger Johanne Henriksen, Bjørn Eie 
Henriksen og Sverre Magnar Nordal, Eieveien 8  

629089 Situasjonskart  

639451 
Uttale fra plankontoret - deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3 - Inger Johanne Henriksen, 
Sverre Magnar Nordal og Bjørn Eie Henriksen, Eieveien 8  

639462 
Søknad om dispensasjon og delingstillatelse for ny næringseiendom gnr. 47 bnr. 3 - Inger 
Johanne Henriksen, Sverre Magnar Nordal og Bjørn Eie Henriksen, Eieveien 8  

639943 Situasjonskart, utsnitt fra Eigesund kommune kartdata og kommuneplan  
643514 Kommuneplanen arealdelen 2011 - 2022 - bestemmelser og retningslinjer  
642341 Uttalelse til fradeling av parsell fra gnr. 47 bnr. 3  
645070 Uttale i fra plansjef i Eigersund kommune datert 14.12.2018  
640393 Utsnitt fra kommuneplan for Eigersund kommune  
 

 

 
 

Kopi til:    
Bjørn Eie Henriksen Mindeveien 27 4327 SANDNES 
Inger Johanne Henriksen Gravarslia 39 4327 SANDNES 
Petter E. Seglem Basthaugveien 10 4374 EGERSUND 
Sverre Magnar Nordal Askeveien 4 4314 SANDNES 
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E-postadresse: 
fmropost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 59 
4001 Stavanger 

 Besøksadresse: 
Lagårdsveien 44 
 

 Telefon: 51 56 87 00 
www.fylkesmannen.no/ro 
 
Org.nr. 974 763 230 

  Vår dato:  Vår ref: 

  06.03.2019  2019/1722 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  05.02.2019  19/4724 
   

 Kontakt saksbehandler 

 Knut Harald Dobbe, 51568961 
  
 
 
  

Eigersund kommune 
Postboks 580 
4379 Egersund 
 
 

  
 

Høringssvar - dispensasjon for deling av gnr./bnr. 47/3 i Eigersund 
kommune 

Vi viser til dispensasjonssak sendt til oss med brev datert 5. februar. 
 
Det søkes om tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 2,3 dekar fra eiendommen gnr. 47, bnr. 3. 
Den omsøkte parsellen ligger i område satt av til sentrumsformål i kommuneplanen for Eigersund. 
Delingen er i strid med kommuneplanen som forutsetter at det utarbeides reguleringsplan før det 
gis delingstillatelse, og krever derfor dispensasjonsbehandling. 
 
I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter skal det legges særlig vekt på høy 
arealutnyttelse, fortetting og transformasjon, jf. statlige planretningslinjer for samordnet bolig- areal 
og transportplanlegging. Det er klare nasjonale føringer om å styrke eksisterende by- og 
tettstedssentre og planlegge på en måte som bygger opp om miljøvennlige transportvalg. 
 
Omsøkte eiendom ligger i et sentralt område satt av til sentrumsformål (S1). Kommuneplanen legger 
opp til at det skal utarbeides områdereguleringsplan for dette framtidige sentrumsområdet, og 
kommunen har startet et arbeid med mulighetsstudie som etter hvert skal munne ut i 
reguleringsplan. Fylkesmannen mener det er uheldig å dele i fra dette arealet nå, spesielt sett i lys av 
den nære beliggenheten til jernbanestasjonen og kommunens viktigste kollektivknutepunkt. En 
deling vil kunne vanskeliggjøre reguleringsarbeidet, og hindre god utnyttelse av arealet i tråd med 
nasjonale føringer. Fylkesmannen fraråder derfor at det blir gitt dispensasjon. 
 
Med hilsen 
 
Ragnhild Askeland 
seniorrådgiver 

  
 
Knut Harald Dobbe 
plankoordinator 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Kopi til: 
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger 
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Teknisk avdeling 
Seksjon byggesak 
Tina Tønnessen 
Byantikvar 
51 46 83 18 
tina.toennessen@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato 
076/19 Planteknisk utvalg 28.05.2019 
 
 
Dispensasjon fra formål i reguleringsplan- areal til uteservering gnr. 13 bnr. 
247- Egersund Servering AS 
 
Sammendrag: 
Egersund Servering AS søker om dispensasjon fra formål i reguleringsplan for Egersund sentrum.  

Egersund servering AS leier i dag deler av lokale og uteområde fra Eigersund kommune på 
eiendommen gnr. 13 bnr. 247. Det ble gitt tillatelse i 2012 til bruk av dagens uteområde på ca 98 kvm 
til servering. Det søkes nå om å få utvidet uteområdet med ytterligere 45 kvm, totalt 143 kvm av 
kaiområdet blir da tatt bruk til servering. Utvidelsen på 45 kvm vil være en inngjerding av 
plantekasser og kjetting/lenke.  Uteområde er vist plassert over formål for offentlig 
bebyggelse/kulturhus og delvis over offentlig trafikkområder- kai.  

Dagens innegjerdede uteområde ble godkjent i 2012, men i vedtaket ble det ikke gitt  dispensasjon 
fra formålet i reguleringsplanen. Saken legges frem for politisk behandling for å få eksisterende 
uteservering formelt i orden og behandle utvidelsen av hele uteområdet.   

Totalt utgjør uteområdet for servering ca 143 kvm.  

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra formål offentlig 
området/kulturhus/kai og  til etablering av uteområde på ca 143 kvm knyttet til eksisterende 
næringsvirksomhet på eiendommen gnr. 13 bnr. 247, og funnet at det kan anbefales.  

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da etablering av uteområdet med 
eksisterende mur, blomsterkasser og lenke er relativt enkle konstruksjoner som kan fjernes ved 
eventuell gjennomføring av reguleringsplanens formål –etablering av kulturhus. Dagens bruk av 
området styrkes.  

Det anbefales at det gis midlertidige dispensasjon fra formål offentlig området/kulturhus/kai og til 
etablering av uteområde på ca 143 kvm. Midlertidig dispensasjon gis en varighet på 4 år.   

 
Saken oversendes Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland for uttale, ved positivt 

Side 129 av 247



tilbakemelding gis administrasjonen myndighet til å fatte endelig vedtak i saken.  

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2,20-1 og § 21-4. 
 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Planteknisk.  
Eventuell tidligere politisk behandling: 
ingen           
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 

Gjeldende plangrunnlag: 
Eiendommen inngår i reguleringsplan for Egersund sentrum, vedtatt av kommunestyret den 
12.10.09.  

Bygningen «Havnehagen» ble oppført av kommunen i  2001 som et servicebygg for båthavnen og 
kiosk/servering . Kiosk/serveringsdel av bygning leies ut til Egersund servering AS. I 2004 ble det gitt 
tillatelse til oppføring av inngjerding av uteområdet på ca. 65 kvm. Endring av det samme 
uteområdet med mur og glassvegger ble godkjent i 2012. Ingen av tillatelsene inkluderte nødvendig 
dispensasjon fra formålet i planen.  

Egersund Servering AS ønsker å utvide uteserveringen og vil samtidig får forholdet formelt i orden 
ved å søke om dispensasjon for bruk av hele uteområdet til et annet formål.  

Søker skriver i søknad at de tar nødvendige hensyn til allmenn ferdsel langs kai og at utforming ikke 
vil være til hinder for gående og syklende. Hensikten med utvidelsen av uteområdet på 45 kvm er å 
benytte området til spesielle arrangement og i godværsperioder. Søker argumeneterer for at de 
skaper liv og aktivitet ved å bruke det sentrumsnære området, til glede for byens innbyggere og 
turisme.  

 
Administrasjonens vurderinger: 
Generelt om dispensasjonsadgangen.  

Rådmannen gjør innledningsvis oppmerksom på at kommunens vurdering av dispensasjonen i all 
hovedsak skal vurderes ut fra søkers begrunnelse for dispensasjon. Dersom andre hensyn og forhold 
åpenbart gjør seg gjeldende, kan kommunen trekke disse inn i vurderingen. 

Videre understrekes det at det ikke er adgang til å gi dispensasjon dersom hensynene bak 
bestemmelsene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. 

I Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) pkt. 6.19 er det blant annet uttalt følgende om adgangen til å dispensere 
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fra arealplaner: 

Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en 
omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, 
kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å 
fravike gjeldende plan. 

Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra 
hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer 
av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging 
og reguleringsplaner. Innstrammingen er likevel ikke til hinder for at det f.eks. dispenseres fra eldre 
planer som ikke er fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte 
motvirker en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene. 

Det fremgår av forarbeidene at man med ”vesentlig” i lovens forstand skal legge til grunn at det ikke 
kan gis dispensasjon der hensynet bak formålet gjør seg gjeldende ”med styrke”. 

Hvorvidt hensyn blir vesentlig tilsidesatt 

Hensynene bak det regulerte formålet blir til en viss grad tilsidesatt, da det åpnes opp for en annen 
bruk enn planformålet- kulturhus.  Tiltaket i seg selv, mur og gjerder, kan lett fjernes dersom det blir 
aktuelt med nytt kulturhus. Formålet blir tilsidesatt, men tiltaket er av mindre karakter og  reversibelt 
ved behov.  

Hvorvidt fordeler er klart større enn ulemper 

Deler av bygningen  fungere som offentlige toaletter og vask for gjestehavn. Det er i søknad vist 
hensyn til tilstrekkelig passasje til bruk av og øvrig bruk av kaiområdet. Eksisterende utforming av 
inngjerding sikrer også  tilstrekkelig passasje for gjennomgang langs bygning  og uteområdet. 
Eksisterende gangbaner blir ikke tilsidesatt.  
Administrasjonen kan ikke se at det foreligger noen klare ulemper ved omsøkt tiltak.  

Konklusjon 

Administrasjonen viser til ovennevnte og anbefaler at det gis midlertidig dispensasjon til bruk av 
området til uteservering  i strid med gjeldende planformål. Det forutsettes at dipsensasjon er 
tidsbegrenset til eksempelvis 4 år for å hindre konflikt med fremtidig gjennomføring av planformålet. 

 
Universell utforming: 
Det forutsettes at uteområdet imøtekommer krav til universell utforming ved utforming av høyde på 
gjerder, bredde på gangtrase og stolper/gjerder med synlig kontrast .  

Folkehelse: 
Tiltaket ikke er til hinder for øvrig bruk og ferdsel på kaiområdet da det holdes fri passasje for gående 
og syklende.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen for kommunen.  
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Alternativt forslag til vedtak:  
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra formål offentlig området/kulturhus 
og kai for etablering av uteområde på ca 143 kvm til servering knyttet til eksisterende 
næringsvirksomhet på eiendommen gnr. 13 bnr. 247 og har funnet at det ikke kan anbefales 
dispensasjon.  

 
Ulempene  med dispensasjonen er klart større enn fordelene da.. 
 
Søknaden avslås 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2,20-1 og § 21-4. 
 
 
Dokumenter vedlagt utsendelsen: 
 
 
Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer): 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
674671 Oversiktskart uteområde 
674672 Reguleringsplanbestemmelser Egersund sentrum 
674673 Reguleringsplan for Egersund sentrum 
674674 Utsnitt av reguleringsplan 
674675 Godkjente tegninger uteområde 2012 
674676 Godkjent vei og parkeringsplass 2016 
669857 Søknad om dispensasjon 
669856 Dispensasjonssøknad for uteservering 
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Eigersund Kommune

Att  :  Byggesakskontor

Egersund 9.April 2019

Dispensjonssøknad

Utvidelse av uteareal

Egersund Servering AS leier lokaler  i  servicebygget  +  uteareal av Eigersund Kommune.

Det er 98 kvm uteareal som benyttes til servering.

Ønsker å utvide med 45 kvm som vist  i  vedlegg under spesielle arr og i  godværsperioder.

Vi kjører gratis konserter hver lørdag både på dagtid og kveldstid som skaper aktivitet, liv og bruk  av

området og byen. Men dette er kostbart og ved å øke kapasiteten vil dette være mere

regningsvarende så vi kan opprettholde dette tilbudet til glede for byens innbyggere og ikke  minst

vise Egersund fra en bra side til turister som kommer til Egersund.

Dette vil inngjerdes med store blomsterkaster med kjetting mellom som vedlagt skisse. Dette er

flyttbare innstallasjoner og ingen faste innstallasjoner.

Kaiområde vil ikke bli berørt og vil følge samme avstand til kaikant som dagens inngjerding. Det vil

ikke hindre allmenn ferdsel med biladkomst langs kai og heller  ikke  for gående/syklende på innsiden

av inngjerdingen langs servicebygget, da denne vil følge samme linje som  i  dag.

Ved å få dette på plass så mener vi at Egersund får et enda finere område hvor mange turister og

lokalbefolkning oppholder seg på sommeren, vi får et bedre driftsgrunnlag og kan skape flere

arbeidsplasser.

Ber om rask og positiv saksbehandling.

Q Ulikt. && (WK ((N l/Vk

Rune Skandsen

Egersund Servering AS
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Rune  Skandsen

Fra: Eirik Saltrø <Eirik.Saltro@eigersund.kommune.no>

Sendt: mandag 11. mars 2019 12.33

Til: Rune Skandsen

Emne: Dispensasjon fra formål, kai.

lforbindelse med utvidelse av leieavtale, Servicebygget.

Har pratet med byggesak, dispensasjonssøknaden må inneholde følgende:

. Tegninger og kart

. Argumenter

-  Hvordan blir kaiformålet berørt?

-Hvorfor kaiformålet ikke blir vesentlig tilsidesatt og hvorfor det er fordel med å ta det i bruk som

uteområde($om beskrevet  i  brev, husk å føre på noe hvordan tiltaket berører allmenn ferdsel...)

Jeg trenger ikke signere på søknaden, holder at du legger med denne e-posten som vedlegg da  Bygg og Eiendom

samtykker i søknaden.

PS. Byggesak opplyste også om at det vil tilkomme et behandlingsgebyr på kr 20 000,- (ca)

Med vennlig hilsen

Eirik  Saltrø

Bygg og eiendomssjef— Bygg- og Eiendomsforvaltning

Eigersund kommune —Tekniske tjenester

Postboks 580

4379 Egersund

Tlf: 51 46 83 02/45 90 80 45 www.ei ersund.kommune.no  -  Facebook.no/eigersund -@EigersundK

Eigersundrkommune
«Sammen for alle»

Det er ikke tillatt  å  bruke  e-post  til  taushetsbe/agt informasjon  jf. forvaltningslovens  §  13  og/e/ler

sensitive personopplysningerjf. personopplysningsloven.

All  e—post  til og fra Eigersund kommune eri utgangspunktetjournalp/iktig etter arkiv/oven

og vil også kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunnefå innsyn fetter offentleglovas  reg/er.

1

Side 157 av 247



Fra: Rune Skandsen <rune@luckybowl.no> 
Sendt: 9. april 2019 08:39 
Til: Jarle Valle 
Kopi: Eirik Saltrø 
Emne: Dispensjonsøknad Uteservering 
Vedlegg: Untitled_09042019_075803.pdf 
 
Hei Jarle 
 
Vedlagt her er dispensasjonsøknad ang utvidelse av areal til uteservering ved servicebygget. 
 
Setter pris på om dere kan behandle denne snarest mulig så vi kan få opp en fin utvidet uteservering i 
god tid før sommeren setter inn. 
 
På forhånd takk 
 
 
Med vennlig hilsen 
Egersund Servering AS 
Rune Skandsen 
Besøksadresse: Skøyteveien 1, 4374 Egersund, Norge  
E-post: rune@luckybowl.no 
Tlf.: +47 906 62 456 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  03.05.2019 
Arkiv: : GBR - 47/667, FA - L42 
Arkivsaksnr.: 17/1090 
Journalpostløpenr.: 19/15162 

Avdeling: 
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E-post: 

Teknisk avdeling 
Seksjon byggesak 
Tom Grøsfjell 
Rådgiver 
51 46 83 25 
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato 
077/19 Planteknisk utvalg 28.05.2019 
 
 
Klage - Avslag midlertidig dispensasjon - Brygge - gnr. 47 bnr. 667 - Rune 
Farstad, Launesveien 9 
 
Sammendrag: 
Det ble den 22.05.18 som sak PTU-086/18 gitt dispensasjon og tillatelse til gjenoppføring av brygge 
på eiendommen gnr. 47 bnr. 667. Tiltaket forutsatte dispensasjon fra 100-metersbeltet langs sjø, 
LNF-formål i kommuneplanens arealdel samt krav til reguleringsplan.  

Tiltakshaver Rune Farstad har rettigheter til bryggeanlegg mv. på omsøkt eiendom. Søknaden er 
foranlediget av at hjemmelshaver fjernet bryggen i august 2017 uten rettighetshavers samtykke. 
Tiltaket gjelder altså gjenoppføring av tidligere opparbeidet flytebrygge det ikke var gitt 
byggetillatelse til.  

Vedtaket ble påklaget av naboer. Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak den 26.11.18. 

Eigersund kommune har nylig gitt midlertidig dispensasjon til oppføring av bryggeanlegg med 15 
båtplasser, parkering mv. på naboeiendom i øst. Dispensasjonen er gitt med vilkår om at det 
utarbeides reguleringsplan for anlegget. 

Planteknisk utvalg avslo den 09.04.19 som sak PTU-052/19 søknad om brygge og midlertidig 
dispensasjon fra 100-metersbeltet, plankrav og formål i kommuneplan frem til det er utarbeidet 
reguleringsplan. 
 
Vedtaket er påklaget av advokat Tor Arne Øvestad på vegne av tiltakshaver i skriv av 30.04.19. 

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra advokat Tor Arne Øvestad for Rune Farstad på vedtak 
om avslag om midlertidig dispensasjon og tillatelse til oppføring av brygge på eiendommen gnr. 57 
bnr. 667, men finner at klagen ikke kan tas til følge. 

Klagen omtaler ingen forhold som ikke var kjent og vurdert på vedtakstidspunktet. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 33. 

Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse. 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg kan omgjøre eller opprettholde sitt tidligere vedtak. Dersom vedtaket  
opprettholdes, sendes saken til Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
PTU-010/18 den 16.01.18: 
Planteknisk utvalg har etter befaring nøye vurdert søknad av 01.11.17 fra Haver Advokatfirma AS, på 
vegne av Rune Farstad, samt nabomerknader fra Astrid Eie og Kåre Ingmar Stenberg, om tillatelse til 
oppføring av flytebrygge eiendommen gnr. 47 bnr. 667 og dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 
1-8 om forbud mot tiltak langs sjø, formål i kommuneplanens arealdel og krav til reguleringsplan, og 
har funnet at søknaden kan anbefales. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det søkes om 
dispensasjon fra da bryggen legges i direkte tilknytning til eksisterende steinbrygge og dermed får 
liten påvirkning på omgivelsene. Samtidig sikres hytteeiendom på Kjeøy tilkomst. 
 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da: 

1. Økonomisk kartverk fra 1967/1993 viser at adkomstveg og parkeringsplass var etablert og 
opparbeidet før dette var søknadspliktige tiltak. 

2. Flyfoto fra 1967 dokumenterer at båtplass var i bruk. Båtplasser, forankring og brygger var 
etablert og opparbeidet på stedet før dette var søknadspliktige tiltak. 

3. Flyfoto viser at naboeiendommen, hvor adkomsten til parkeringsplasser og brygger ligger, i 
1967 var bebygget med bolig. Området er således ikke et urørt naturområde. 

4. Tiltaket vil rydde opp i skader etter værpåkjenninger. 
5. Det blir med oppgraderingen ikke fylt ut masser i sjø. Bryggen synes ikke å påvirke 

bløtbunnsområdet negativt i særlig grad. 
6. Det blir ordnet opp i parkeringsforholdene som kommunen allerede har gitt tillatelse til for 

fritidsbolig på Kjeøy. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1. 
 
Før det fattes vedtak om dispensasjon sendes saken på uttale til berørte statlige og regionale 
myndigheter. 
 
Gyas forslag vedtatt med 5 stemmer og utvalgsleders dobbeltstemme mot 5 stemmer for 
administrasjonens innstilling. (AP -(Tove Helen Løyning) + KrF + FrP). 
 
PTU-061/18 den 17.04.18: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen på grunn av manglende dokumenter. 
Planteknisk utvalg ber om en grundigere utredning vedr. eventuell privat reguleringsplan i området. 
Vedtaket er enstemmig. 
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PTU-086/18 av 22.05.18: 
Planteknisk utvalg har etter befaring nøye vurdert søknad av 01.11.17 fra Haver Advokatfirma AS, på 
vegne av Rune Farstad, nabomerknader fra Astrid Eie og Kåre Ingmar Stenberg samt uttalelse fra 
Fylkesmannen i Rogaland, om tillatelse til oppføring av flytebrygge eiendommen gnr. 47 bnr. 667 og 
dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 om forbud mot tiltak langs sjø, formål i 
kommuneplanens arealdel og krav til reguleringsplan, og har funnet at søknaden innvilges. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det søkes om 
dispensasjon fra da bryggen legges i direkte tilknytning til eksisterende steinbrygge og dermed får 
liten påvirkning på omgivelsene. Samtidig sikres hytteeiendom på Kjeøy tilkomst. 
 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da: 

1. Økonomisk kartverk fra 1967/1993 viser at adkomstveg og parkeringsplass var etablert og 
opparbeidet før dette var søknadspliktige tiltak. 

2. Flyfoto fra 1967 dokumenterer at båtplass var i bruk. Båtplasser, forankring og brygger var 
etablert og opparbeidet på stedet før dette var søknadspliktige tiltak. 

3. Flyfoto viser at naboeiendommen, hvor adkomsten til parkeringsplasser og brygger ligger, i 
1967 var bebygget med bolig. Området er således ikke et urørt naturområde. 

4. Tiltaket vil rydde opp i skader etter værpåkjenninger. 
5. Det blir med oppgraderingen ikke fylt ut masser i sjø. Bryggen synes ikke å påvirke 

bløtbunnsområdet negativt i særlig grad. 
6. Det blir ordnet opp i parkeringsforholdene som kommunen allerede har gitt tillatelse til for 

fritidsbolig på Kjeøy. 

 
Vedtaket ble vedtatt med 6 stemmer mot 5 (Anders Ege, AP+FRP+KRF) 
 
PTU-133/18 den 21.08.18: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Kåre Ingmar Stenberg på vedtak om dispensasjon 
og tillatelse til oppføring av brygge på eiendommen gnr. 57 bnr. 667, samt tilsvar til klagen, 
men finner at klagen ikke tas til følge. 
 
Klagen omtaler ingen forhold som ikke var kjent og vurdert på vedtakstidspunktet. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 33. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse. 
 
Vedtaket ble vedtatt med 7 stemmer mot 4 (Frp+KRF). 
 
PTU-052/19 den 09.04.19: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad av 20.12.18 om midlertidig dispensasjon fra LNF-formål i 
kommuneplan, kommuneplanens plankrav og plan- og bygningsloven § 1-8 om byggeforbud i 100-
metersbeltet langs sjø og tillatelse til oppføring av brygge på eiendommen gnr. 47 bnr. 667, men 
finner at søknaden må avslås. 
 
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon 
fra da dispensasjonen vil i utilbørlig grad legge føringer i en planprosess som ikke fremstår som 
kurant.  
Selv om det kan legges til grunn at det har vært et mindre båtstø/steinbrygge på arealet siden tidlig 
1970-tallet, er omsøkt brygge langt større og har en sterkere privatiserende effekt enn opprinnelig 
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anlegg. Bryggen vil også svekke kommuneplanens ønske om å samle enkeltbrygger i fellesanlegg. 
En lempelig dispensasjonspraksis i påvente av mulig regulering er en omgåelse av plan- og 
bygningslovens grunnforutsetning om helhetlig, demokratisk og langsiktig arealforvaltning gjennom 
detaljregulering.  
Det synes heller ikke sannsynliggjort at den omsøkte bryggen er nødvendig for å sikre adkomst til 
fritidsboligen på Kjeøy. 
Dispensasjonen fremstår derfor som generell og dermed egnet til å skape presedens for andre saker 
der tiltakshaver ønsker å få umiddelbar gjennomslag for sine utbyggingsønsker. Følgelig kan det ikke 
legges vekt på at dispensasjonen er tidsbegrenset til maksimalt 3 år. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 11-6, 19-3 og 21-4. 
Det skal for øvrig bemerkes at avslaget ikke legger føringer for de privatrettslige spørsmålene 
partene har omtalt. Det samme gjelder bruk av det opprinnelig båtstøet. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Eiendommen er i kommuneplanens arealdel vist som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), 
vedtatt av kommunestyret 11.06.11.  
 
Tiltakshaver opplyser at bryggen skal være oppført på 1970-tallet, men det er uklart på hvilket 
grunnlag han mener den er lovlig oppført. Det er i alle tilfelle ikke gitt tillatelse etter plan- og 
bygningsloven. 
 
Kommunens vedtak om dispensasjon ble etter klage omgjort av Fylkesmannen i Rogaland. 
Fylkesmannen la blant annet vekt på at nedbygging av strandsone bør avklares gjennom 
reguleringsplan.  
 
Dispensasjonssøknaden er blant annet begrunnet med at Fylkesmannen i sin klageavgjørelse uttaler 
at kommunen kan vurdere om behov for brygge kan ivaretas i reguleringsplanen som skal utarbeides 
i forbindelse med bryggeanlegg mot øst. 
Tiltakshaver mener at det bør kunne gis tillatelse til en brygge i mellomtiden. Dette vil etter hans syn 
ikke tilsidesette hensynene bak formål, plankrav og byggeforbud i 100-metersbeltet i vesentlig grad. 
Dispensasjonen foreslås tidsbegrenset til området er regulert og uansett ikke lenger enn 3 år. 
 
Hjemmelshaver til eiendommen, Hans Petter Bøgh Hafsø, bemerker at han i forbindelse med 
rullering av kommuneplanen har sendt inn ønske om å gjøre eiendommen om til boligformål. Han 
har opplyst at han vil gå i gang med regulering av eiendommen så snart kommuneplanen er vedtatt. 
Reguleringen vil ifølge Bøgh Hafsø omfatte bryggeanlegg. 
 
Nabo Astrid Eie bemerker at tiltakshaver ikke har behov for den omsøkte bryggen da han har 
båtplass på hennes eiendom. Hun bestrider videre at tiltakshaver har veirett frem til den omsøkte 
bryggen. 
 
Tiltakshaver har i sitt tilsvar til disse merknadene belyst de faktiske forhold slik han oppfatter det. 
Han fremholder at det foreligger en bindende avtale om veirett og parkering i forbindelse med den 
omsøkte bryggen. 
 
Planteknisk utvalg la blant annet vekt på at en dispensasjon vil legge føringer for en eventuell 
planprosess, at den vil undergrave kommunens ønsker om fellesanlegg og at dispensasjonen 
fremstår som av generell art.  
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Klagen er begrunnet blant annet med at klager mener han har krav på likebehandling med 
tilstøtende båtanlegg godkjent som midlertidig dispensasjon. Videre anfører klager at denne 
dispensasjonen skaper presedens for klagers sak. Klager mener i alle tilfelle at kommunens 
begrunnelse for avslaget er feil og også av denne grunn må omgjøres. 
 
Administrasjonens vurderinger: 
Klagen er rettidig og tas til behandling. 
 
Klagen er i hovedsak begrunnet med at det vil være usaklig forskjellsbehandling å gi avslag til 
Farstads brygge så lenge kommunen har gitt midlertidig dispensasjon til naboens bryggeanlegg. 
 
Vurdering av dispensasjonssøknader er i stor grad preget av forvaltningens frie skjønn. Dette 
medfører at det vil og skal være utslag av forskjellsbehandling, også i saker som gjelder lignende 
typer tiltak. Det er kun usaklig forskjellsbehandling som er myndighetsmisbruk og som kan føre til 
ugyldighet. Like saker skal imidlertid i utgangspunktet behandles likt, men byggesaker vil sjelden 
være helt like. Videre kan en etterfølgende dispensasjon måtte vurderes annerledes enn en 
foregående, for eksempel der kommunen finner at «nok er nok». 
 
Rådmannen finner at den omsøkte bryggen og naboens bryggeanlegg er forskjellige på flere 
vesentlige punkter. Dette medfører at det ikke er grunnlag for å anse forskjellsbehandlingen som 
usaklig. 
 
For det første handler naboens midlertidige dispensasjon om et fellesanlegg for ca. 15 båtplasser. 
Omsøkt brygge er motsetningsvis en brygge for én eiendom.  
Det fremgår blant annet av kommuneplanens § 2.13 at brygger fortrinnsvis skal oppføres som 
fellesanlegg.  
Videre er det tillatte fellesanlegget en videreføring av langvarig og etablert bruk som fellesanlegg for 
hjemmelshavere av hytter på Kjeøy, mens den omsøkte bryggen ikke har en historisk tilknytning til 
stedet. Selv om det mye mulig har eksistert et båtstø på eiendommen fra 1960-tallet, er den omsøkte 
bryggen er vesentlig større tiltak enn for eksempel en tilbakeføring eller tilrettelegging av opprinnelig 
båtstø.  
 
Det må også tillegges betydelig vekt at kommuneplanutvalget har vedtatt arealet fellesanlegget står 
på skal vises som byggeområde for småbåthavn i kommuneplanens arealdel. Dette arealet omfatter 
ikke omsøkt eiendom. Det er altså kommuneplanutvalgets vurdering av det tillatte bryggeanlegget 
skal reguleres til småbåthavn.  
Kommuneplanutvalget har på den andre siden innstilt negativt til å vise omsøkt eiendom som 
byggeområde for boliger. Arealet skal altså forbli LNF-formål. 
Med andre ord er det sannsynlig at naboens bryggeanlegg vil bli regulert til småbåthavn innen kort 
tid, mens det er usannsynlig at omsøkt brygge vil kunne inngå i en reguleringsplan. 
 
Rådmannen kan etter dette ikke se at det klager har rett på likebehandling. 
Omstendighetene rundt den midlertidige dispensasjonen til fellesanlegget er videre så spesielle at 
saken heller ikke er egnet til å skape presedens for andre søknader om midlertidige brygger. 
 
Videre anfører klager at det må vektlegges sterkere at den omsøkte bryggen er lett å fjerne og ikke 
medfører varige inngrep. Klager mener også at dispensasjonen ikke vil legge utilbørlige føringer for 
en fremtidig planprosess.  
Rådmannen finner ikke at det kan legges stor vekt på at tiltaket ikke er omfattende eller medfører 
varige inngrep. Bruken vil, selv om den er tidsbestemt til tre år, være i strid med kommuneplanens 
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arealdel. Ifølge denne planen er arealet avsatt til LNF-formål og skal ikke bebygges ytterligere uten 
reguleringsplan. 
Dispensasjonen vil videre være en omgåelse av plan- og bygningslovens utgangspunkt at tiltak skal 
være i samsvar med plangrunnlag.  
Rådmannen kan ikke se at det er fremholdt vektige grunner for hvorfor akkurat dette tiltaket skal 
kunne tillates frem til en eventuell reguleringsplan er vedtatt. Dispensasjonen vil altså være av så 
generell art at enhver tiltakshaver kan påberope seg behov for å få midlertidige dispensasjoner frem 
til en reguleringsplan er vedtatt. Dette vil legge til rette for en uoversiktlig arealplanlegging der man 
kan få vanskeligheter med å holde oversikten over eksisterende, lovlig etablerte og midlertidige tiltak 
i en lang reguleringsprosess. 
 
Det vises for øvrig til tidligere saksfremlegg. 
 
Rådmannen kan etter dette ikke se at klagen omtaler forhold som ikke var kjent eller vurdert på 
vedtakstidspunktet.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge. 
 
Universell utforming: 
Ikke aktuelt. 
 
Folkehelse: 
Ikke aktuelt. 
 
Naturmangfold: 
I området er det registrert et stort bløtbunnsområde i strandsonen. Slike området er et viktig 
funksjonsområde for vade-, måke- og alkefugler. Utvidelse av anlegget kan medføre ytterligere 
forringing av områdene og forstyrring/fortrenging av fuglelivet i området. Tiltaket vil neppe ha 
nevneverdig påviselig betydning, men en stadig fortetting av området kan til slutt overstige en kritisk 
grense. Dette taler for at tiltaket bør vurderes i en reguleringsplan.  
Kommunen vurderte imidlertid at tilstøtende bryggeanlegg på naboeiendommen ikke ville ha stor 
betydning for naturmangfoldet da de omsøkte bryggene ble plassert lenger ut i sjøen. Det måtte 
derfor antas av avstanden fuglene vil holde fra menneskelig aktivitet blir større. Tiltakets forhold til 
naturmangfoldet bør ses i lys av behovet for en helhetlig planprosess for området.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen av betydning for rettsanvendelsen. 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra advokat Tor Arne Øvestad for Rune Farstad på vedtak 
om avslag om midlertidig dispensasjon og tillatelse til oppføring av brygge på eiendommen gnr. 57 
bnr. 667, og finner at klagen kan tas til følge da… 

Vedtaket omgjøres og det fattes følgende nytt vedtak:  
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad av 20.12.18 om midlertidig dispensasjon fra LNF-formål i 
kommuneplan, kommuneplanens plankrav og plan- og bygningsloven § 1-8 om byggeforbud i 100-
metersbeltet langs sjø og tillatelse til oppføring av brygge på eiendommen gnr. 47 bnr. 667, og finner 
at dispensasjonen kan anbefales. 
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Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det søkes om 
dispensasjon fra da bryggen legges i direkte tilknytning til eksisterende steinbrygge og dermed får 
liten påvirkning på omgivelsene. Samtidig sikres hytteeiendom på Kjeøy tilkomst. 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da: 

1. Økonomisk kartverk fra 1967/1993 viser at adkomstveg og parkeringsplass var etablert og 

opparbeidet før dette var søknadspliktige tiltak. 
2. Flyfoto fra 1967 dokumenterer at båtplass var i bruk. Båtplasser, forankring og brygger var 

etablert og opparbeidet på stedet før dette var søknadspliktige tiltak. 
3. Flyfoto viser at naboeiendommen, hvor adkomsten til parkeringsplasser og brygger ligger, i 

1967 var bebygd med bolig. Området er således ikke et urørt naturområde. 
4. Tiltaket vil rydde opp i skader etter værpåkjenninger. 
5. Det blir med oppgraderingen ikke fylt ut masser i sjø. Bryggen synes ikke å påvirke 

bløtbunnsområdet negativt i særlig grad. 
6. Det blir ordnet opp i parkeringsforholdene som kommunen allerede har gitt tillatelse til for 

fritidsbolig på Kjeøy. 

 
Det er også vektlagt at det er vedtatt midlertidig dispensasjon på naboeiendommen for bryggeanlegg 
for 15 båtplasser. 
 
Dispensasjonen gjelder frem til området er regulert, men ikke lenger enn 3 år. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-3 og forvaltningsloven § 33. 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
575205 Oversiktskart Eiebukten 
575206 Utsnitt plankart Eiebukten 
568534 Situasjonskart 
568538 Bilder 
651460 Midlertidig dispensasjon - Brygge - gnr. 47  bnr. 667 - Rune Farstad, Launesveien 9 
568537 Leieavtale m/kart 
571864 Dispensasjon - brygge gnr. 47 bnr. 667 - Rune Farstad, Launesveien 9 
673139 Klage på vedtak i sak 052/19 
575897 Flyfoto 1967 
575898 Flyfoto 2003 
575899 Flyfoto 2007 
575900 Flyfoto 2012 
575901 Flyfoto 2015 
575902 Teknisk kart Farstad 
640781 Klageavgjørelse byggesak gnr. 47 bnr. 667, brygge - Launesveien 9 
652720 Tilsvar på søknad om brygge 
652721 Tilsvar nabovarsel på eiendom gnr. 47 bnr. 667 fra Roald Eie 
652958 Informasjon vedr. flytebrygge på gnr. 47 bnr. 667 
653811 Tilsvar til kommentarer vedr. søknad om gjenoppføring av flytebrygge på gnr. 47 

bnr. 667 
658785 Søknad om midlertidig dispensasjon til gjenoppføring av brygge gnr. 47 bnr. 667 
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Utskrift http : //kart.nois.no/eigersund/Content/printDynaLeg. asp?Left=3 2472

2
SITUASJONSKART
Gnr: 47 Bnr: 667 ,Fnr:  0 lSnr:  0

Eiendom:
Adresse: Launesveien 9, 4373 EGERSUND

Hj . haver/Fester:

EIGERSUND  Dato:30/10-2017 Sign: Målestokk
KOMMUNE 1:300
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Det tas  forbehold  om at det kan  forekomme feil/mangler  på  kartet, bla. gjelder dette plandata, eiendomsgrenser,

ledninger/kabler, kummer m.m.  som  i forbindelse  med  prosjektering/anleggsarbeid  må  undersøkes nærmere.
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Det tas forbehold om at det kan forekomme feiI/mangler på kartet, bla. gjelder dette plandata, eiendomsgrenser,

Iedninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  22.01.2019 
Arkiv: : GBR - 47/667, FA - L42 
Arkivsaksnr.: 17/1090 
Journalpostløpenr.: 19/2768 

Avdeling: 
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E-post: 

Teknisk avdeling 
Seksjon byggesak 
Tom Grøsfjell 
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Saksnummer Utvalg Møtedato 
052/19 Planteknisk utvalg 09.04.2019 
 
 
Midlertidig dispensasjon - Brygge - gnr. 47  bnr. 667 - Rune Farstad, 
Launesveien 9 
 
Sammendrag: 

 Det ble den 22.05.18 som sak PTU-086/18 gitt dispensasjon og tillatelse til gjenoppføring av 
brygge på eiendommen gnr. 47 bnr. 667. Tiltaket forutsatte dispensasjon fra 100-
metersbeltet langs sjø, LNF-formål i kommuneplanens arealdel samt krav til reguleringsplan.  
 
Tiltakshaver har rettigheter til bryggeanlegg mv. på omsøkt eiendom. Søknaden er 
foranlediget av at hjemmelshaver fjernet bryggen i august 2017 uten rettighetshavers 
samtykke. Tiltaket gjelder altså gjenoppføring av tidligere opparbeidet flytebrygge det ikke 
var gitt byggetillatelse til.  

 
Vedtaket ble påklaget av naboer. Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak den 26.11.18. 
 
Eigersund kommune har nylig gitt midlertidig dispensasjon til oppføring av bryggeanlegg på 15 
båtplasser, parkering mv. på naboeiendom i øst. Dispensasjonen er gitt med vilkår om at det 
utarbeides reguleringsplan for anlegget. 
 
Tiltakshaver søker i skriv mottatt her 20.12.18 søkt om midlertidig dispensasjon fra 100-metersbeltet, 
plankrav og formål i kommuneplan frem til det er utarbeidet reguleringsplan. 

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad av 20.12.18 om midlertidig dispensasjon fra LNF-formål i 
kommuneplan, kommuneplanens plankrav og plan- og bygningsloven § 1-8 om byggeforbud i 100-
metersbeltet langs sjø og tillatelse til oppføring av brygge på eiendommen gnr. 47 bnr. 667, men 
finner at søknaden må avslås. 

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon 
fra da dispensasjonen vil i utilbørlig grad legge føringer i en planprosess som ikke fremstår som 
kurant.  
Selv om det kan legges til grunn at det har vært et mindre båtstø/steinbrygge på arealet siden tidlig 
1970-tallet, er omsøkt brygge langt større og har en sterkere privatiserende effekt enn opprinnelig 
anlegg. Bryggen vil også svekke kommuneplanens ønske om å samle enkeltbrygger i fellesanlegg. 
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En lempelig dispensasjonspraksis i påvente av mulig regulering er en omgåelse av plan- og 
bygningslovens grunnforutsetning om helhetlig, demokratisk og langsiktig arealforvaltning gjennom 
detaljregulering.  
Det synes heller ikke sannsynliggjort at den omsøkte bryggen er nødvendig for å sikre adkomst til 
fritidsboligen på Kjeøy. 
Dispensasjonen fremstår derfor som generell og dermed egnet til å skape presedens for andre saker 
der tiltakshaver ønsker å få umiddelbar gjennomslag for sine utbyggingsønsker. Følgelig kan det ikke 
legges vekt på at dispensasjonen er tidsbegrenset til maksimalt 3 år. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 11-6, 19-3 og 21-4. 

Det skal for øvrig bemerkes at avslaget ikke legger føringer for de privatrettslige spørsmålene 
partene har omtalt. Det samme gjelder bruk av det opprinnelig båtstøet.  

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 09.04.2019 
 
PTU - behandling: 
Votering: 
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 
PTU-052/19 vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad av 20.12.18 om midlertidig dispensasjon fra LNF-
formål i kommuneplan, kommuneplanens plankrav og plan- og bygningsloven § 1-8 om 
byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjø og tillatelse til oppføring av brygge på eiendommen gnr. 
47 bnr. 667, men finner at søknaden må avslås. 
 
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det søkes 
dispensasjon fra da dispensasjonen vil i utilbørlig grad legge føringer i en planprosess som ikke 
fremstår som kurant.  
Selv om det kan legges til grunn at det har vært et mindre båtstø/steinbrygge på arealet siden 
tidlig 1970-tallet, er omsøkt brygge langt større og har en sterkere privatiserende effekt enn 
opprinnelig anlegg. Bryggen vil også svekke kommuneplanens ønske om å samle enkeltbrygger i 
fellesanlegg. 
En lempelig dispensasjonspraksis i påvente av mulig regulering er en omgåelse av plan- og 
bygningslovens grunnforutsetning om helhetlig, demokratisk og langsiktig arealforvaltning 
gjennom detaljregulering.  
Det synes heller ikke sannsynliggjort at den omsøkte bryggen er nødvendig for å sikre adkomst til 
fritidsboligen på Kjeøy. 
Dispensasjonen fremstår derfor som generell og dermed egnet til å skape presedens for andre 
saker der tiltakshaver ønsker å få umiddelbar gjennomslag for sine utbyggingsønsker. Følgelig kan 
det ikke legges vekt på at dispensasjonen er tidsbegrenset til maksimalt 3 år. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 11-6, 19-3 og 21-4. 

Det skal for øvrig bemerkes at avslaget ikke legger føringer for de privatrettslige spørsmålene 
partene har omtalt. Det samme gjelder bruk av det opprinnelig båtstøet.  
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Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg avgjør saken. Dersom det anbefales dispensasjon, sendes saken på uttale til 
berørte regionale og statlige instanser før det kan fattes endelig vedtak. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
PTU-010/18 den 16.01.18: 
Planteknisk utvalg har etter befaring nøye vurdert søknad av 01.11.17 fra Haver Advokatfirma AS, på 
vegne av Rune Farstad, samt nabomerknader fra Astrid Eie og Kåre Ingmar Stenberg, om tillatelse til 
oppføring av flytebrygge eiendommen gnr. 47 bnr. 667 og dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 
1-8 om forbud mot tiltak langs sjø, formål i kommuneplanens arealdel og krav til reguleringsplan, og 
har funnet at søknaden kan anbefales. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det søkes om 
dispensasjon fra da bryggen legges i direkte tilknytning til eksisterende steinbrygge og dermed får 
liten påvirkning på omgivelsene. Samtidig sikres hytteeiendom på Kjeøy tilkomst. 
 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da: 

1. Økonomisk kartverk fra 1967/1993 viser at adkomstveg og parkeringsplass var etablert og 

opparbeidet før dette var søknadspliktige tiltak. 
2. Flyfoto fra 1967 dokumenterer at båtplass var i bruk. Båtplasser, forankring og brygger var 

etablert og opparbeidet på stedet før dette var søknadspliktige tiltak. 
3. Flyfoto viser at naboeiendommen, hvor adkomsten til parkeringsplasser og brygger ligger, i 

1967 var bebygget med bolig. Området er således ikke et urørt naturområde. 
4. Tiltaket vil rydde opp i skader etter værpåkjenninger. 
5. Det blir med oppgraderingen ikke fylt ut masser i sjø. Bryggen synes ikke å påvirke 

bløtbunnsområdet negativt i særlig grad. 
6. Det blir ordnet opp i parkeringsforholdene som kommunen allerede har gitt tillatelse til for 

fritidsbolig på Kjeøy. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1. 
 
Før det fattes vedtak om dispensasjon sendes saken på uttale til berørte statlige og regionale 
myndigheter. 
 
Gyas forslag vedtatt med 5 stemmer og utvalgsleders dobbeltstemme mot 5 stemmer for 
administrasjonens innstilling. (AP -(Tove Helen Løyning) + KrF + FrP). 
 
PTU-061/18 den 17.04.18: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen på grunn av manglende dokumenter. 
Planteknisk utvalg ber om en grundigere utredning vedr. eventuell privat reguleringsplan i området. 
Vedtaket er enstemmig. 
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PTU-086/18 av 22.05.18: 
Planteknisk utvalg har etter befaring nøye vurdert søknad av 01.11.17 fra Haver Advokatfirma AS, på 
vegne av Rune Farstad, nabomerknader fra Astrid Eie og Kåre Ingmar Stenberg samt uttalelse fra 
Fylkesmannen i Rogaland, om tillatelse til oppføring av flytebrygge eiendommen gnr. 47 bnr. 667 og 
dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 om forbud mot tiltak langs sjø, formål i 
kommuneplanens arealdel og krav til reguleringsplan, og har funnet at søknaden innvilges. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det søkes om 
dispensasjon fra da bryggen legges i direkte tilknytning til eksisterende steinbrygge og dermed får 
liten påvirkning på omgivelsene. Samtidig sikres hytteeiendom på Kjeøy tilkomst. 
 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da: 

1. Økonomisk kartverk fra 1967/1993 viser at adkomstveg og parkeringsplass var etablert og 

opparbeidet før dette var søknadspliktige tiltak. 
2. Flyfoto fra 1967 dokumenterer at båtplass var i bruk. Båtplasser, forankring og brygger var 

etablert og opparbeidet på stedet før dette var søknadspliktige tiltak. 
3. Flyfoto viser at naboeiendommen, hvor adkomsten til parkeringsplasser og brygger ligger, i 

1967 var bebygget med bolig. Området er således ikke et urørt naturområde. 
4. Tiltaket vil rydde opp i skader etter værpåkjenninger. 
5. Det blir med oppgraderingen ikke fylt ut masser i sjø. Bryggen synes ikke å påvirke 

bløtbunnsområdet negativt i særlig grad. 
6. Det blir ordnet opp i parkeringsforholdene som kommunen allerede har gitt tillatelse til for 

fritidsbolig på Kjeøy. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1. 
 
Vedtaket ble vedtatt med 6 stemmer mot 5 (Anders Ege, AP+FRP+KRF) 
 
PTU-133/18 den 21.08.18: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Kåre Ingmar Stenberg på vedtak om dispensasjon 
og tillatelse til oppføring av brygge på eiendommen gnr. 57 bnr. 667, samt tilsvar til klagen, 
men finner at klagen ikke tas til følge. 
 
Klagen omtaler ingen forhold som ikke var kjent og vurdert på vedtakstidspunket. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 33. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse. 
 
Vedtaket ble vedtatt med 7 stemmer mot 4 (Frp+KRF). 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Eiendommen er i kommuneplanens arealdel vist som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), 
vedtatt av kommunestyret 11.06.11.  
 
Tiltakshaver opplyser at bryggen skal være oppført på 1970-tallet, men det er uklart på hvilket 
grunnlag han mener den er lovlig oppført. Det er i alle tilfelle ikke gitt tillatelse etter plan- og 
bygningsloven. 
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Kommunens vedtak om dispensasjon ble etter klage omgjort av Fylkesmannen i Rogaland. 
Fylkesmannen la blant annet vekt på at nedbygging av strandsone bør avklares gjennom 
reguleringsplan.  
 
Dispensasjonssøknaden er blant annet begrunnet med at Fylkesmannen i sin klageavgjørelse uttaler 
at kommunen kan vurdere om behov for brygge kan ivaretas i reguleringsplanen som skal utarbeides 
i forbindelse med bryggeanlegg mot øst. 
Tiltakshaver mener at det bør kunne gis tillatelse til en brygge i mellomtiden. Dette vil etter hans syn 
ikke tilsidesette hensynene bak formål, plankrav og byggeforbud i 100-metersbeltet i vesentlig grad. 
Dispensasjonen foreslås tidsbegrenset til området er regulert og uansett ikke lenger enn 3 år. 
 
Hjemmelshaver til eiendommen, Hans Petter Bøgh Hafsø, bemerker at han i forbindelse med 
rullering av kommuneplanen har sendt inn ønske om å gjøre eiendommen om til boligformål. Han 
har opplyst at han vil gå i gang med regulering av eiendommen så snart kommuneplanen er vedtatt. 
Reguleringen vil ifølge Bøgh Hafsø omfatte bryggeanlegg. 
 
Nabo Astrid Eie bemerker at tiltakshaver ikke har behov for den omsøkte bryggen da han har 
båtplass på hennes eiendom. Hun bestrider videre at tiltakshaver har veirett frem til den omsøkte 
bryggen. 
 
Tiltakshaver har i sitt tilsvar til disse merknadene belyst de faktiske forhold slik han oppfatter det. 
Han fremholder at det foreligger en bindende avtale om veirett og parkering i forbindelse med den 
omsøkte bryggen. 
 
For øvrig vises det til tidligere saksfremlegg og opplysninger i tidligere søknader. 
 
Administrasjonens vurderinger: 
Generelt om dispensasjon 
Rådmannen gjør innledningsvis oppmerksom på at kommunens vurdering av dispensasjonen i all 
hovedsak skal vurderes ut fra søkers begrunnelse for dispensasjon. Dersom andre hensyn og forhold 
åpenbart gjør seg gjeldende, kan kommunen trekke disse inn i vurderingen.  
Videre understrekes det at det ikke er adgang til å gi dispensasjon dersom hensynene bak 
bestemmelsene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.  
 
I Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) pkt. 6.19 er det blant annet uttalt følgende om adgangen til å dispensere 
fra arealplaner:  
Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende 
beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler 
dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan.  
Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet 
til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke 
skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. 
Innstrammingen er likevel ikke til hinder for at det f.eks. dispenseres fra eldre planer som ikke er fullt utbygget, 
og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av de 
gjenstående eiendommene.  
 
Det fremgår av forarbeidene at man med ”vesentlig” i lovens forstand skal legge til grunn at det ikke 
kan gis dispensasjon der hensynet bak formålet gjør seg gjeldende ”med styrke”. 
 
Hvorvidt hensyn blir vesentlig tilsidesatt 
Hensynene bak LNF-formålet er naturligvis at arealene kun skal utnyttes til landbruks-, natur- og 
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friluftsformål. Det er ingen landbrukshensyn som gjør seg gjeldende i dette tilfellet, men det er 
sterke natur- og friluftshensyn som gjør seg gjeldende ved at tiltaket blir synlig fra godt brukt gang- 
og sykkelvei langs Jærveien samt rekreasjonsområde i sjø.  
  
Disse hensynene blir langt på vei overlappende med hensynene bak byggeforbudet i 100-
metersbeltet langs sjø. Også her skal det særlig legges vekt på allmennhetens tilgjengelighet i 
strandsonen, landskapsvirkninger og hvordan tiltaket påvirker bruk og oppfatningen av området i 
som helhet.  
 
Hensynene bak kommuneplanens bestemmelse om krav til utarbeidelse av reguleringsplan skal sikre 
en demokratisk, helhetlig og forsvarlig arealforvaltning der det enkelte tiltaket kan ses i en større 
sammenheng enn det en dispensasjonsvurdering er egnet til å sikre. 
 
Rådmannen skal påpeke at det er vesensforskjell på omsøkt dispensasjon og byggesaken på 
naboeiendommen. Selv om bryggeanlegget der er mange ganger større, gjelder det et fellesanlegg. 
Det fremgår uttrykkelig av kommuneplanen at man skal prøve å samle bryggebehov til fellesanlegg. 
Dette vil konsentrere bebyggelsen til ett sted og man får dermed beholde større ubebygde arealer i 
strandsonen.  
Videre har nabo spilt inn anlegget i kommuneplanen og kommuneplanutvalget har anbefalt 
endringen. Motsetningsvis har utvalget frarådet omdisponeringen av omsøkt eiendom til 
boligeiendom.  
 
Det må på slik bakgrunn legges til grunn at det ikke er videre sannsynlig at omsøkt eiendom vil bli 
regulert til småbåtanlegg for fritidsboligbebyggelsen på Kjeøy. Videre er det Rådmannens forståelse 
at tiltakshaver i alle tilfelle har båtplass i det omtalte fellesanlegget på naboeiendommen. Det skulle 
derfor ikke være nødvendig med en privat brygge i tillegg. 
 
Dispensasjonen vil etter Rådmannens syn legge føringer i en planprosess som ikke fremstår som 
kurant. Disse føringene vil i liten grad være samkjørte med pågående behandling av kommuneplan 
samtidig som det ikke er tale om et fellesanlegg for flere eiendommer.  
 
Selv om det kan legges til grunn at det har vært et mindre båtstø/steinbrygge på arealet siden tidlig 
1970-tallet, er omsøkt brygge langt større og har en sterkere privatiserende effekt enn opprinnelig 
anlegg.  
 
En lempelig dispensasjonspraksis i påvente av mulig regulering er en omgåelse av plan- og 
bygningslovens grunnforutsetning om helhetlig, demokratisk og langsiktig arealforvaltning gjennom 
detaljregulering.  
 
Dispensasjonen fremstår derfor som generell og dermed egnet til å skape presedens for andre saker 
der tiltakshaver ønsker å få umiddelbar gjennomslag for sine utbyggingsønsker uten å vente på en 
ordinær planprosess. 
 
På slik bakgrunn fremstår det heller ikke som relevant at dispensasjonen vil være tidsbegrenset for 3 
år.   
 
Rådmannen finner for øvrig at det ikke kan legges vekt på de momentene som er nevnt i tidligere 
vedtak om dispensasjon. Disse argumentene fremstår lite vektige selv om de også er lagt til grunn for 
naboeiendommens bryggeanlegg. 
 
Det vises for øvrig til tidligere saksfremlegg. 
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Rådmannen mener etter dette at hensynene bak plankravet blir vesentlig tilsidesatt gjennom den 
midlertidige dispensasjonen.  
Det er på slik bakgrunn ikke adgang til å gi dispensasjon som omsøkt. 
 
Hvorvidt fordelene er klart større enn ulempene 
Dersom Planteknisk utvalg kommer til et annet utfall må det så vurderes hvorvidt fordelene med 
dispensasjonen er klart større enn ulempene.  
 
Det vil naturligvis være en fordel for tiltakshaver å kunne bruke bryggen før det tid- og 
kostnadskrevende arbeidet med regulering av området er ferdigstilt. Det kan være et vektig 
argument at tiltakshaver får bedre muligheter til å bruke fritidseiendommen mens planprosessen 
fullføres parallelt.  
Slik Rådmannen forstår det har tiltakshaver imidlertid mulighet til å bruke båtplass på 
naboeiendommen, selv om det tilsynelatende pågår en privatrettslig tvist om dette forholdet. 
Opprinnelig båtstø vil i alle tilfelle kunne ivareta tiltakshavers eventuelle behov for båtplass i 
tilknytning til fritidsbolig på Kjeøy. 
Videre vil det være mer nærliggende å vurdere en utvidelse av det allerede godkjente fellesanlegget 
fremfor at det tillates en privat brygge ved siden av. 
 
Dette momentets vekt er videre knyttet til forventet utfall av reguleringsplanarbeidet. Som nevnt 
ovenfor er det ikke på noen måte gitt at det vil bli åpnet for privat brygge på eiendommen når det på 
samme tid legges til rette for et større fellesanlegg på naboeiendommen. Hjemmelshavers ønske om 
å gjøre eiendommen om til boligeiendom frarådes av kommuneplanutvalget samtidig som innspillet 
som gjelder naboens fellesanlegg er klart avgrenset langs eiendomsgrensen. Det kan dermed ikke 
uten videre forventes at det vil bli åpnet for en omregulering av det omsøkte arealet i strid med 
kommuneplanens arealdel.  
Dette taler etter Rådmannens syn sterkt mot dispensasjon.  
 
Det vil være en ulempe at området bygges ned, selv om det kun vil være for inntil 3 år. 
Dispensasjonen vil kunne skape en forventning om at det kan oppføres brygger for de enkelte 
eiendommene i området.  
 
Rådmannen finner etter dette at fordelene ikke er klart større enn ulempene. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at søknaden ikke godkjennes. 
 
Universell utforming: 
Ikke aktuelt. 
 
Folkehelse: 
Ikke aktuelt. 
 
Naturmangfold: 
I området er det registrert et stort bløtbunnsområde i strandsonen. Slike området er et viktig 
funksjonsområde for vade-, måke- og alkefugler. Utvidelse av anlegget kan medføre ytterligere 
forringing av områdene og forstyrring/fortrenging av fuglelivet i området. Tiltaket vil neppe ha 
nevneverdig påviselig betydning, men en stadig fortetting av området kan til slutt overstige en kritisk 
grense. Dette taler for at tiltaket bør vurderes i en reguleringsplan.  
Kommunen vurderte imidlertid at tilstøtende bryggeanlegg på naboeiendommen ikke ville ha stor 
betydning for naturmangfoldet da de omsøkte bryggene ble plassert lenger ut i sjøen. Det måtte 
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derfor antas av avstanden fuglene vil holde fra menneskelig aktivitet blir større. Tiltakets forhold til 
naturmangfoldet bør ses i lys av behovet for en helhetlig planprosess for området.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen av betydning for rettsanvendelsen. 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad av 20.12.18 om midlertidig dispensasjon fra LNF-formål i 
kommuneplan, kommuneplanens plankrav og plan- og bygningsloven § 1-8 om byggeforbud i 100-
metersbeltet langs sjø og tillatelse til oppføring av brygge på eiendommen gnr. 47 bnr. 667, og finner 
at dispensasjonen kan anbefales. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det søkes om 
dispensasjon fra da bryggen legges i direkte tilknytning til eksisterende steinbrygge og dermed får 
liten påvirkning på omgivelsene. Samtidig sikres hytteeiendom på Kjeøy tilkomst. 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da: 
1. Økonomisk kartverk fra 1967/1993 viser at adkomstveg og parkeringsplass var etablert og 
opparbeidet før dette var søknadspliktige tiltak. 
2. Flyfoto fra 1967 dokumenterer at båtplass var i bruk. Båtplasser, forankring og brygger var etablert 
og opparbeidet på stedet før dette var søknadspliktige tiltak. 
3. Flyfoto viser at naboeiendommen, hvor adkomsten til parkeringsplasser og brygger ligger, i 1967 
var 
bebygget med bolig. Området er således ikke et urørt naturområde. 
4. Tiltaket vil rydde opp i skader etter værpåkjenninger. 
5. Det blir med oppgraderingen ikke fylt ut masser i sjø. Bryggen synes ikke å påvirke 
bløtbunnsområdet negativt i særlig grad. 
6. Det blir ordnet opp i parkeringsforholdene som kommunen allerede har gitt tillatelse til for 
fritidsbolig på Kjeøy. 
 
Dispensasjonen gjelder frem til området er regulert, men ikke lenger enn 3 år. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-3. 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
575205 Oversiktskart Eiebukten 
575206 Utsnitt plankart Eiebukten 
658785 Søknad om midlertidig dispensasjon til gjenoppføring av brygge gnr. 47 bnr. 667 
568534 Situasjonskart 
653811 Tilsvar til kommentarer vedr. søknad om gjenoppføring av flytebrygge på gnr. 47 

bnr. 667 
652958 Informasjon vedr. flytebrygge på gnr. 47 bnr. 667 
652721 Tilsvar nabovarsel på eiendom gnr. 47 bnr. 667 fra Roald Eie 
652720 Tilsvar på søknad om brygge 
568537 Leieavtale m/kart 
568538 Bilder 
575897 Flyfoto 1967 
575898 Flyfoto 2003 
575899 Flyfoto 2007 
575900 Flyfoto 2012 
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575901 Flyfoto 2015 
575902 Teknisk kart Farstad 
640781 Klageavgjørelse byggesak gnr. 47 bnr. 667, brygge - Launesveien 9 
571864 Dispensasjon - brygge gnr. 47 bnr. 667 - Rune Farstad, Launesveien 9 
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l.

Leieavtale ParseII/del av eiendommen Launesveien 9, 4370 Egersund.

Brygge ,båthus og parkeringsplasser.

Rune Farstad som eier av, Launesveien 9 4370 Egersund, fnr. 25095341562 (heretter kalt

utleier) og Rune Farstad, Laberget 120 ,Hinna Brygge ,4020 Stavanger f.nr.

25095341562.(heretter klart leietaker.)

Arealet som leies er ca. 100m2 brygge, båthus og parkeringsplasser som anvist på vedlagt

kart ,Gnr. 47 Bnr.667  i  Egersund Kommune. Området er inntegnet på vedlagte kart.

Leieprisen er satt til kr. 10,—pr.år gjeldende ifra 1.mai 2008. Frem til 1.mai 2108 med opsjon

på ytterligere 50år.

Leien er forskuddsbetalt til utleier pr. 1.mai  2008  frem til 2108.

Utleier har gitt leietaker rett til oppføring av søkt sjøbod/sjøhus for båt samt disponering og

evnt. Ombygging av eks. sjøbod, uten å innhente utleiers samtykke. Utleier har ikke rett til å

sette seg imot evnt. Fremtidige utbygningsplaner for område såfremt de blir akseptert av

byggemyndighetene i Egersund Kommune.

Utleier har ikke rett til bruk av området uten skriftlig samtykke ifra leietaker.

Utleier kan heller ikke bestemme eller ha påvirkning av bruken av området.

Vedlikehold av sjøbod, og brygge foretas og kostes av leietaker .

Leiekontrakten er utskrevet i 2.eks. Leieavtalen kan tinglyses som heftelse på eiendommen

g.nr. 47 b.nr 667.

Egersund 24.april 2008

l ier Leie ker

R e Farstad ne Farst
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  20.12.2017 
Arkiv: : GBR - 47/667, FA - L42 
Arkivsaksnr.: 17/1090 
Journalpostløpenr.: 17/36362 

Avdeling: 
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E-post: 

Teknisk avdeling 
Seksjon byggesak 
Tom Grøsfjell 
Rådgiver 
51 46 83 25 
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 
010/18 Planteknisk utvalg 16.01.2018 

 
 

Dispensasjon - brygge gnr. 47 bnr. 667 - Rune Farstad, Launesveien 9 
 

Sammendrag: 
Det er i skriv mottatt her 02.11.17 søkt om dispensasjon og oppføring av flytebrygge på eiendommen 
gnr. 47 bnr. 667. Tiltaket forutsetter dispensasjon fra 100-metersbeltet langs sjø, LNF-formål i 
kommuneplanens arealdel samt krav til reguleringsplan. 
Tiltakshaver har rettigheter til bryggeanlegg m.v. på omsøkt eiendom. Søknaden er foranlediget av at 
hjemmelshaver fjernet bryggen i august 2017 uten rettighetshavers samtykke. Tiltaket gjelder altså 
gjenoppføring av tidligere opparbeidet flytebrygge det ikke var gitt byggetillatelse til. 
Det foreligger merknader fra naboene Roald Eie på vegne av Astrid Eie, Kåre Ingmar Stenberg. 
Bane Nor har i skriv av 09.11.17 ingen merknader til tiltaket. 

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad av 01.11.17 fra Haver Advokatfirma AS, på vegne 
av Rune Farstad, samt nabomerknader fra Astrid Eie og Kåre Ingmar Stenberg, om tillatelse til 
oppføring av flytebrygge eiendommen gnr. 47 bnr. 667 og dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 
1-8 om forbud mot tiltak langs sjø, formål i kommuneplanens arealdel og krav til reguleringsplan, 
men har funnet at søknaden må avslås. 
 
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynet bak bestemmelsene det søkes dispensasjon 
fra da tiltaket vil fremstå dominerende og privatiserende for området. Området, som 
kommuneplanen forutsetter ubebygd, vil fortette bebyggelsen og dermed endre 
bebyggelsesmønsteret for området.  
Selv om odden i dag er bebygd med flere boliger, er arealet avsatt til LNF-formål og ikke 
byggeområde for bolig. Dette innebærer et klart ønske om å forhindre ytterligere nedbygging av 
strandsonen. Opparbeidelse av omsøkt anlegg burde avklares i en større prosess der området 
vurderes som utbyggingsområde i seg selv og i forhold til resten av strandlinjen i Tengsvågen og 
Launesveien spesielt. Det kan derfor heller ikke vektlegges at kommuneplanen åpner for inntil 10 m² 
brygge i byggeområder.  
 
Selv om det har eksistert en båtstø/enkel steinbrygge, vil dispensasjonen medføre en ytterligere 
nedbygging som kommuneplanen uttrykkelig forbyr.  
 
Det taler mot å gi dispensasjon at begrunnelsen for dispensasjonssøknaden er generell og kan 
påberopes av enhver hjemmels- eller rettighetshaver.  
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Ønsker om utbygging i strandsonen bør skje gjennom reguleringsplan for å sikre en helhetlig og 
demokratisk prosess. Området er aldri tatt inn i kommuneplanen som noe annet enn landskaps-, 
natur- og friluftsområde selv om det er blitt stadig og stykkevis utbygd som om det var et 
byggeområde. Det er derfor naturlig at rammer og forutsetninger avklares konkret i en 
reguleringsplan. 
 
De privatrettslige forholdene ved tiltaket fremstår ikke relevante for vurderingen av de 
offentligrettslige bestemmelsene for området.  
 
Vilkårene for dispensasjon er etter dette ikke til stede og søknaden må avslås. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 21-4 og kommuneplanens 
arealdel. 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 16.01.2018 
 
PTU - behandling: 
Følgende ble foreslått av Per Arne Sandvold (Kristelig Folkeparti) 
"Saken utsettes til klage fra Fylkesmannen  vedr. brygge på naboeiendom til Astrid Eie er avgjort." 

 
Følgende ble foreslått av Tor Olav Gya (Senterpartiet) 
"Planteknisk utvalg har etter befaring nøye vurdert søknad av 01.11.17 fra Haver Advokatfirma AS, på 
vegne av Rune Farstad, samt nabomerknader fra Astrid Eie og Kåre Ingmar Stenberg, om tillatelse til 
oppføring av flytebrygge eiendommen gnr. 47 bnr. 667 og dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 
1-8 om forbud mot tiltak langs sjø, formål i kommuneplanens arealdel og krav til reguleringsplan, og 
har funnet at søknaden kan anbefales. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det søkes om 
dispensasjon fra da bryggen legges i direkte tilknytning til eksisterende steinbrygge og dermed får 
liten påvirkning på omgivelsene. Samtidig sikres hytteeiendom på Kjeøy tilkomst. 
 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da: 
1. Økonomisk kartverk fra 1967/1993 viser at adkomstveg og parkeringsplass var etablert og 

opparbeidet før dette var søknadspliktige tiltak. 
2. Flyfoto fra 1967 dokumenterer at båtplass var i bruk. Båtplasser, forankring og brygger var 

etablert og opparbeidet på stedet før dette var søknadspliktige tiltak.  
3. Flyfoto viser at naboeiendommen, hvor adkomsten til parkeringsplasser og brygger ligger, i 

1967 var bebygget med bolig. Området er således ikke et urørt naturområde. 
4. Tiltaket vil rydde opp i skader etter værpåkjenninger. 
5. Det blir med oppgraderingen ikke fylt ut masser i sjø. Bryggen synes ikke å å påvirke 

bløtbunnsområdet negativt i særlig grad. 
6. Det blir ordnet opp i parkeringsforholdene som kommunen allerede har gitt tillatelse til for 

fritidsbolig på Kjeøy.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1. 
 
Før det fattes vedtak om dispenasjon sendes saken på uttale til berørte statlige og regionale 
myndigheter." 
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· Det ble gjennomført befaring i saken i forkant av møtet. 
· Roald Eie (FrP) tok opp sin habilitet idet han er part i saken, jf. fvl § 6 1 ledd a, og trådte ut. 

Utvalget fant enstemmig Eie for inhabil og var 10 under behandling av saken. 
 
Votering - utsettelseforslag: 
Sandvolds forslag falt med 9 mot 2 stemmer for. (KrF) 
 
Votering: 
Gyas forslag vedtatt med 5 stemmer og utvalgsleders dobbeltstemme mot 5 stemmer for 
administrasjonens innstilling. (AP -(Tove Helen Løyning) + KrF + FrP) 
 
 
 
 
PTU-010/18 vedtak: 
 
Planteknisk utvalg har etter befaring nøye vurdert søknad av 01.11.17 fra Haver Advokatfirma AS, på 
vegne av Rune Farstad, samt nabomerknader fra Astrid Eie og Kåre Ingmar Stenberg, om tillatelse til 
oppføring av flytebrygge eiendommen gnr. 47 bnr. 667 og dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 
1-8 om forbud mot tiltak langs sjø, formål i kommuneplanens arealdel og krav til reguleringsplan, og 
har funnet at søknaden kan anbefales. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det søkes om 
dispensasjon fra da bryggen legges i direkte tilknytning til eksisterende steinbrygge og dermed får 
liten påvirkning på omgivelsene. Samtidig sikres hytteeiendom på Kjeøy tilkomst. 
 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da: 
1. Økonomisk kartverk fra 1967/1993 viser at adkomstveg og parkeringsplass var etablert og 

opparbeidet før dette var søknadspliktige tiltak. 
2. Flyfoto fra 1967 dokumenterer at båtplass var i bruk. Båtplasser, forankring og brygger var 

etablert og opparbeidet på stedet før dette var søknadspliktige tiltak.  
3. Flyfoto viser at naboeiendommen, hvor adkomsten til parkeringsplasser og brygger ligger, i 

1967 var bebygget med bolig. Området er således ikke et urørt naturområde. 
4. Tiltaket vil rydde opp i skader etter værpåkjenninger. 
5. Det blir med oppgraderingen ikke fylt ut masser i sjø. Bryggen synes ikke å å påvirke 

bløtbunnsområdet negativt i særlig grad. 
6. Det blir ordnet opp i parkeringsforholdene som kommunen allerede har gitt tillatelse til for 

fritidsbolig på Kjeøy.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1. 
 
Før det fattes vedtak om dispenasjon sendes saken på uttale til berørte statlige og regionale 
myndigheter. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
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Saksgang: 
Planteknisk utvalg kan avslå eller anbefale dispensasjon. Dersom dispensasjon anbefales, blir 
søknaden sendt til berørte statlige og regionale myndigheter for uttale før vedtak om dispensasjon 
kan fattes. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Ingen. 
 

Andre opplysninger / fakta i saken: 
Eiendommen er i kommuneplanens arealdel vist som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), 
vedtatt av kommunestyret 11.06.11. 
 
Det er ikke fremholdt at det er gitt byggetillatelse til den tidligere flytebryggen.  
 
Søker har i dispensasjonssøknaden av 01.11.17 anført at tiltakshaver har bruksrett på ca. 100 m² av 
omsøkt eiendom. Rettighetene omfatter også brygge, båthus og parkeringsplasser. Bryggen ble lovlig 
etablert på 1950-tallet og ble oppgradert i 2008 ved at det ble anlagt flytebrygge over den 
opprinnelige steinbryggen. 
Hjemmelshaver fjernet bryggen i august 2017 uten rettighetshavers samtykke. Tiltakshaver ønsker å 
gjenoppføre bryggen.  
Tiltakshaver kjøpte eiendommen i 2007 for å sikre seg tilkomst til hytten han eier på Kjeøy. Hytten 
ble oppført for ca. 30 år siden. Eiendommen ble solgt til hjemmelshaver i 2008, men tiltakshaver 
beholdt de ovennevnte rettighetene. 
Tiltakshaver oppgraderte i 2008 steinbryggen på grunn av skader fra værpåkjenning. Tiltakshaver skal 
ha fått opplyst av Eigersund kommune at vedlikehold var unntatt søknadsplikt og at arbeidet derfor 
ikke var søknadspliktig. Tiltakshaver vurderte det som mer hensiktsmessig å lage en flytebrygge 
fremfor å rekonstruere steinbryggen. Dette var delvis begrunnet i behov for enkel atkomst grunnet 
helsemessige forhold. 
Sommeren 2017 varslet Eigersund kommune om varsel om pålegg om retting av bryggen til 
hjemmelshaver. Bakgrunnen for varselet var at kommunen ikke kunne se at det var gitt tillatelse til 
flytebryggen. Søker mener dette varselet skulle vært sendt til tiltakshaver, ikke hjemmelshaver. 
Tiltakshaver ble gjort oppmerksom på dette varselet i august 2017, etter fristen for retting var gått 
ut. Hjemmelshaver opplyste til tiltakshaver at han ville gjennomføre retting ved at bryggen ble 
fjernet. Hjemmelshaver har ifølge den tinglyste leieavtalen ikke rett til å disponere det utleide 
arealet. 
Det søkes om dispensasjon fordi tiltakshaver er avhengig av bryggen for tilkomst til hytten på Kjeøy. 
Søker mener det taler for dispensasjon at det er snakk om oppgradering av eksisterende brygge som 
ble lovlig etablert på 1950-tallet. Søker fremholder at alternativet er at det gjenoppføres en 
steinbrygge.  
Videre mener søker det taler for dispensasjon at det er oppført mange brygger i området. Den 
omsøkte bryggen vil derfor ikke ha betydning på natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 
allmenne interesser. Det må også etter søkers syn tale for dispensasjon at kommunen nylig ga 
dispensasjon til oppføring av et større bryggeanlegg for 15 båter på naboeiendommen. Dette 
anlegget er langt større enn omsøkt, og hensynene bak bestemmelsene det søkes om dispensasjon 
fra vil derfor ikke gjøre seg gjeldende i større grad enn for naboeiendommen. 
Den omsøkte bryggen vil være en fordel for eiendommen da hytten på Kjeøy sikres tilkomst. Det er 
også en fordel for omsøkt eiendom at den sikres adgang til strandlinjen. Videre vil det være en fordel 
å få avklart de formelle forholdene rundt den eksisterende bryggen. 
Søker kan ikke se at dispensasjonen medfører noen ulemper. Dispensasjonen får etter søkers syn 
ikke betydning for allmennhetens adgang til strandsonen. Saken vil etter søkers syn ikke skape 
presedens for andre saker.  
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Søker har i tillegg ettersendt opplysninger om at den omtalte steinbryggen er vist på kartutsnitt 
omtalt som «Økonomisk kartverk 1967/1993» slik situasjonen var også for naboeiendommen. 
 
Rådmannen skal bemerke at «økonomisk kartverk» var en nasjonal satsing på kartlegging som 
begynte i 1964 og som pågikk frem til det ble endelig sluttført i 2002. Disse kartene danner 
grunnlaget for kommunenes nåværende kartsystemer. Kartene ble tegnet på bakgrunn av flyfoto og 
ble flere ganger ajourført. Det er tilstanden på ajourføringstidspunktet som er tegnet inn i kartet, 
sannsynligvis med unntak av kotelinjer. Kartutnittet det henvises til viser altså kartet pr. 1993. 
«Teknisk kart», utarbeidet av kommunen på bakgrunn av egne flyfoto fra mai og september 1966, 
viser imidlertid ingen brygge. Motsetningsvis fremstår det sannsynlig at det var opparbeidet en form 
for båtstø/steinbrygge på flyfoto fra 1967. 
 
Nabo Kåre Ingmar Stenberg bemerker i skriv av 10.11.17 at det ikke fantes en brygge på 
eiendommen før ca. 1975. Det ble da oppført en steintrapp og båtoptrekk. Stenberg viser også til at 
kommunens dispensasjon til oppføring av bryggeanlegg på naboeiendommen er påklaget og ikke 
endelig avgjort. Videre fremholdes det at privatrettslige rettigheter ikke er relevant for 
dispensasjonsvurderingen, at utbygging i strandsonen vil føre til verdiforringelse av hans eiendom og 
skape presedens for andre søknader.  
 
Til dette har søker i skriv av 24.11.17 opplyst at steinbryggen i alle tilfelle ble oppført før dette 
arbeidet utgjorde et søknadspliktig tiltak. Søker fremholder videre at bilder og opplysninger fra 
brukere samt eiendomsmegler bekrefter at det var opparbeidet en steinbrygge på området. 
Videre fremholdes det at kommunens positive dispensasjonsvedtak for naboeiendommen vil ha 
betydning for vurderingen av omsøkt tiltak selv om det er påklaget av Fylkesmannen. 
Hva gjelder presedens og verdiforringelse mener søker at naboen ikke har konkretisert dette 
tilstrekkelig. Tiltakshaver hadde flytebrygge i omtrent 10 år på samme sted uten at naboen reagerte 
på det. 
 
Nabo Astrid Eie har i skriv av 16.11.17 bemerket at hun ikke aksepterer utliggere på bryggen på den 
siden som vender mot hennes eiendom. Videre opplyses det at tiltakshaver har rettigheter til 
båtplass og parkering på hennes eiendom. Tiltakshaver har imidlertid avslått å kjøpe seg inn i hennes 
nye anlegg. Hun mener derfor at tiltakshaver ikke har stort betydning for bruken av hans 
hytteeiendom på Kjeøy. 
 
Til dette kommenterer søker at det ikke blir montert utriggere på den side som vender mot Eies 
eiendom. Videre kommenteres det at båtplassen på Eies eiendom er vanskelig tilgjengelig for 
tiltakshaver og at utfallet av klagebehandlingen ikke er kjent. 
 
I forbindelse med flommen «Synne» i desember 2015 oppstod det skader på eksisterende flomvoll 
på vestsiden av Tengsvassdraget langs Litlehølen.  
Byggesakssjefen fant at gjenoppbygging og utbedring ikke var søknadspliktig.  
Det samme gjaldt mur ved Egersund og Dalane Rideklubbs eiendommer sør for Litlehølen, samt to 
campinghytter på Steinsnes camping som ble gjenoppført. 
 
Planteknisk utvalg tillot som sak PTU-154/16 den 20.06.16 å gjenoppføre fiskebrygger på 
eiendommen gnr. 49 bnr. 1 etter at bryggene ble skadet i flommen. Bryggenes omfang og plassering 
måtte være identisk med situasjonen før flommen. 
 
Planteknisk utvalg tillot som sak PTU-074/16 den 05.04.16 oppføring av ny jernbanebro på Launes. 
Det ble stilt som vilkår at tiltaket ikke medførte ulemper for oppsittere på innsiden av broen. 
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Planteknisk utvalg tillot som sak PTU-039/17 den 14.02.17. Oppføring av bryggeanlegg på gnr. 47 bnr. 
719. Bryggeanlegget måtte ikke øke antall båtplasser enn det som tidligere var oppført (uten 
tillatelse). 
 

Administrasjonens vurderinger: 
Etter pbl. § 19-2 annet ledd kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
I Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) pkt. 6.19 er det blant annet uttalt følgende om adgangen til å dispensere 
fra arealplaner: 
Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende 
beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler 
dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. 

 
Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet 
til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke 
skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. 
Innstrammingen er likevel ikke til hinder for at det f.eks. dispenseres fra eldre planer som ikke er fullt utbygget, 
og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av de 
gjenstående eiendommene. 

 
Det fremgår av forarbeidene at man med ”vesentlig” i lovens forstand skal legge til grunn at det ikke 
kan gis dispensasjon der hensynet bak formålet gjør seg gjeldende ”med styrke”. 
 
Hensynene bak byggeforbudet langs 100-metersbeltet mot sjø er at strandsonen i utgangspunktet 
ikke skal bygges ned slik at blant annet allmennhetens tilgjengelighet i områdene blir skadelidende. 
Dette gjelder både tilgjengeligheten fra landsiden og fra sjøsiden.  
På mange måter vil byggeforbudet i strandsonen og LNF-formålet sammenfalle i dette tilfellet da 
kommuneplanen ikke tillater videreutvikling av slike områder.  
Kommuneplanens krav til reguleringsplan skal naturligvis ivareta plan- og bygningsmyndighetenes 
behov for en overordnet og helhetlig arealforvaltning. 
Eiendommen er med dette i belagt med tre forskjellige og overlappende byggeforbud. 
 
Søker har anført at noen i kommunen har opplyst at arbeidet som ble gjort i 2008 var unntatt 
søknadsplikt.  
Rådmannen kan ikke se at denne anførselen kan tillegges vekt i dispensasjonsvurderingen.  
Det er ikke oppgitt hvem som har uttalt seg og hva som konkret ble opplyst av kommunen. Det 
fremstår lite sannsynlig at saksbehandlere på seksjon byggesak skal ha opplyst at oppføring av 
flytebrygge regnes som vedlikehold og at arbeidet dermed var unntatt søknadsplikt.  
Muntlige forespørsler kan forekomme i forskjellige former og grader av konkrete eksempler. Det er 
også mulighet for misforståelser mellom saksbehandler og borger. 
 
Rådmannen skal videre bemerke at Eigersund kommune generelt har en veldig lempelig 
dispensasjonspraksis. Denne generelle praksisen vil imidlertid ikke ha konkret betydning for denne 
saken.  
Det som derimot bør tillegges betydning er kommunens nylige positive dispensasjonsvedtak for 
naboeiendommen der det ble gitt tillatelse til oppføring av bryggeanlegg for 15 båter. Dette tiltaket 
omfattet også parkeringsplasser og forstøtningsmurer mot sjø.  
Kommunen vektla i den saken at ny brygge medførte en opprydding av flomskadde anlegg, at det ble 
ordnet opp i parkeringsforhold og at kommunen ikke hadde reagert på det ulovlig oppførte anlegget 
selv om man burde vite at det ikke var gitt tillatelse. Videre la kommunen vekt på at anlegget var 
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oppført i 1993, at området var brukt til båtfortøyning i 1967 og at området på samme tid var bebygd 
med boliger. Det ble også vektlagt at tiltaket ikke medførte ytterligere utfylling i sjø. 
Kommunens begrunnelse for å gi dispensasjon for nabotomten gjør seg altså i stor grad gjeldende for 
bryggen på gnr. 47 bnr. 667. Dette har også søker anført i sin søknad. 
Det synes umiddelbart klart at omsøkt brygge i langt mindre grad vil berøre de hensynene 100-
metersbeltet, LNF-formål og krav til reguleringsplan er ment å ivareta. 
Rådmannen anbefaler likevel at det ikke legges stor vekt på det vedtaket. Rådmannen viser til at det 
dispensasjonsvedtaket er påklaget av Fylkesmannen i Rogaland, og det er ikke usannsynlig at 
kommunens vedtak er ugyldig da begrunnelsen i liten grad tar stilling til hvorvidt hensynene bak 
bestemmelsene det dispenseres fra gjør seg gjeldende med styrke.  
De opplistede punktene som må være ment å forstås som «fordeler» i lovens forstand er etter 
Rådmannens syn ikke konkrete og positive momenter som ut fra areal- og ressursdisponeringshensyn 
taler med vekt for at det er en objektiv fordel å ha et omfangsrikt bryggeanlegg på tomten fremfor 
kommunestyrets vedtatte arealplan.  
 
Rådmannen har ingen grunn til å betvile at det eksisterte et båtstø/enkel steinbrygge på omsøkt 
eiendom fra omkring 1967. Det burde derfor være forsvarlig å legge til grunn at det var lovlig etablert 
en form for båtplass på arealet. Dette båtstøet eller tilsvarende gir imidlertid ingen automatisk rett til 
å utbedre eller gjenoppføre anlegget dersom arbeidene i dag er søknadspliktige. Det samme kan også 
gjelde for vedlikehold. Dersom anlegget kommer i så dårlig forfatning at det må totalrehabiliteres 
eller gjenoppføres, vil dagens regelverk gjøre seg gjeldende. Det vises til plan- og bygningsloven § 20-
1 bokstav b der det fremgår at vesentlig reparasjon av anlegg er søknadspliktig. 
Søknaden gjelder i alle tilfelle oppføring av et annet anlegg enn det som var lovlig etablert.  
 
Dispensasjonene vil etter Rådmannens syn medføre ytterligere og stykkevis nedbygging av et område 
som kommuneplanen fortsatt har avsatt til LNF-område. Det må legges til grunn at det er tatt 
uttrykkelig stilling til at det ikke er ønskelig med ytterligere bebyggelse på «Danielsodden». 
Differensieringen i formål utover Launesveien taler også for dette. Her er deler av området avsatt til 
boligbebyggelse, friområde og naust/fritidsbebyggelse. For slike eiendommer kan det oppføres 
brygge på inntil 10 m². 
 
Rådmannen er ikke enig i at dispensasjonene ikke vil virke negativt på allmennhetens tilgjengelighet 
da folk flest vil kvie seg med å oppsøke og oppholde seg i områder som åpenbart er private og som 
for øvrig fremstår med en standard og et omfang som tilsier at det er betydelige eier- og 
bruksinteresser i det. 
Tvert imot mener Rådmannen at utvidelsen vil fjerne ethvert insentiv til allmennheten til å oppsøke 
eiendommen og området rundt. Området vil fremstå som helt nedbygd og privatisert. 
 
For Rådmannen fremstår det også som et vektig argument mot dispensasjon at søknaden i stor grad 
er begrunnet i forhold som enhver hjemmelshaver kan påberope seg. Det er med andre ord liten 
grunn til å nekte tilstøtende eiendommer samme utbyggingsmuligheter som omsøkt eiendom.  
Enhver tiltaksahver vil naturligvis kunne anføre at en utvidelse av anlegget sitt vil medføre et mer 
solid og ryddig anlegg. 
 
Ønsker om fortetting/ utbygging i strandsonen bør skje gjennom reguleringsplan for å sikre en 
helhetlig og demokratisk prosess. Området er aldri tatt inn i kommuneplanen som noe annet enn 
landskaps-, natur- og friluftsområde selv om det er blitt stadig og stykkevis utbygd som om det var et 
byggeområde. Det er derfor naturlig at rammer og forutsetninger avklares konkret i en 
reguleringsplan. 
 
Selv om det har eksistert et båtstø/enkel steinbrygge, vil dispensasjonen medføre en ytterligere 
nedbygging som kommuneplanen uttrykkelig forbyr.  
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Dispensasjonen vil etter dette i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak byggeforbudet i 
strandsonen, formål i kommuneplan og kommuneplanens plankrav. 
Dispensasjon kan dermed ikke gis. 
 
Skulle Planteknisk utvalg komme til et annet utfall må det så vurderes hvorvidt fordelene med 
dispensasjonen er klart større enn ulempene. Orldyden taler for at terskelen skal være høy. 
 
Rådmannen viser igjen til at kommunens vurdering for dispensasjonen på nabotomten. Vurderingen 
kan som nevnt ovenfor i stor grad benyttes for bryggen på gnr. 47 bnr. 667, men Rådmannen 
bemerker igjen at kommunens vurdering kan være ugyldig.  
 
Rådmannen kan ikke se at det er et vektig argument at eiendommen sikres en høyere kvalitet i form 
av bedre tilgang til strandlinje. Det er nettopp denne kvaliteten plangrunnlaget forutsettes hindret i 
form av byggeforbudet.  
 
Selv om det åpenbart er en stor fordel for tiltakshaver å kunne bygge i strid med både plan- og 
bygningslovens byggeforbud og de demokratisk vedtatte byggeforbudene i kommuneplanen, kan 
ikke dette anses som en «fordel» i lovens forstand.  
 
Rådmannen finner heller ikke at det kan legges stor vekt. Selv om tiltakshaver anfører at det 
foreligger sosiale hensyn i form av nedsatt førlighet, skal det påpekes at man kun helt unntaksvis kan 
vektlegges slike hensyn. Vedtakene etter plan- og bygningsloven er ment å ha et lenger 
tidsperspektiv enn tiltakshavers subjektive behov. Videre må utgangspunktet være at sosiale hensyn 
tillegges mindre vekt jo mindre kritisk behovet er. Denne saken gjelder tilkomst til fritidsbolig og 
tiltakshavers behov vil nødvendigvis være begrunnet i bekvemmelighet. 
 
Utover kommunal praksis kan ikke Rådmannen se at det foreligger andre «fordeler» i lovens 
forstand.  
 
Avslutningsvis kan Rådmannen vanskelig se at flytebryggen har nevneverdig betydning for verdien av 
nabotomten. Verdiforringelse er i seg selv heller ingen avslagsgrunn. Rådmannen vil tvert imot 
påpeke at dispensasjon kan medføre en verdiøkning da det også skaper en forventning om at 
naboens eiendom kan utvikles videre i strid med plangrunnlaget. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at søknaden avslås. 
 

Universell utforming: 

Ikke aktuelt. Alle relevante byggtekniske krav følger av byggteknisk forskrift (TEK17) 
 

Folkehelse: 
Ikke aktuelt.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen av betydning for rettsanvendelsen. 
 

Naturmangfold: 
I området er det registrert et stort bløtbunnsområde i strandsonen. Slike området er et viktig 
funksjonsområde for vade-, måke- og alkefugler. Utvidelse av anlegget kan medføre ytterligere 
forringing av områdene og forstyrring/fortrenging av fuglelivet i området. Tiltaket vil neppe ha 
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nevneverdig påviselig betydning, men en stadig fortetting av området kan til slutt overstige en kritisk 
grense. Dette taler for at tiltaket bør vurderes i en reguleringsplan. 
Kommunen vurderte imidlertid at tilstøtende bryggeanlegg på naboeiendommen ikke ville ha stor 
betydning for naturmangfoldet da de omsøkte bryggene ble plassert lenger ut i sjøen. Det måtte 
derfor antas av avstanden fuglene vil holde fra mennesklig aktivitet blir større. 
 

Alternativt forslag til vedtak:  

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad av 01.11.17 fra Haver Advokatfirma AS, på vegne 
av Rune Farstad, samt nabomerknader fra Astrid Eie og Kåre Ingmar Stenberg, om tillatelse til 
oppføring av flytebrygge eiendommen gnr. 47 bnr. 667 og dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 
1-8 om forbud mot tiltak langs sjø, formål i kommuneplanens arealdel og krav til reguleringsplan, og 
har funnet at søknaden kan anbefales. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det søkes om 
dispensasjon fra da bryggen legges i direkte tilknytning til eksisterende steinbrygge og dermed får 
liten påvirkning på omgivelsene. Samtidig sikres hytteeiendom på Kjeøy tilkomst. 
 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da: 
1. Økonomisk kartverk fra 1967/1993 viser at adkomstveg og parkeringsplass var etablert og 
opparbeidet før dette var søknadspliktige tiltak. 
 
2. Flyfoto fra 1967 dokumenterer at båtplass var i bruk. Båtplasser, forankring og brygger var etablert 
og opparbeidet på stedet før dette var søknadspliktige tiltak.  
 
3. Flyfoto viser at naboeiendommen, hvor adkomsten til parkeringsplasser og brygger ligger, i 1967 
var bebygget med bolig. Området er således ikke et urørt naturområde. 
 
4. Tiltaket vil rydde opp i skader etter værpåkjenninger. 
 
5. Det blir med oppgraderingen ikke fylt ut masser i sjø. Bryggen synes ikke å å påvirke 
bløtbunnsområdet negativt i særlig grad. 
 
6. Det blir ordnet opp i parkeringsforholdene som kommunen allerede har gitt tillatelse til for 
fritidsbolig på Kjeøy.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
Før det fattes vedtak om dispenasjon sendes saken på uttale til berørte statlige og regionale 
myndigheter. 
 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID Tittel 
575205 Oversiktskart Eiebukten 

575206 Utsnitt plankart Eiebukten 

568534 Situasjonskart 

568538 Bilder 

568533 Søknad om dispensasjon - gjenoppføring av brygge gnr. 47 bnr. 667 - Rune 
Farstad, Launesveien 9 

568537 Leieavtale m/kart 

569315 Svar på nabovarsel - gnr. 47 bnr. 667 - gjennoppføring av flytebrygge - 
Launesveien 9 
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569757 Merknader til nabovarsel gnr. 47 bnr. 667 - brygge/flytebrygge 

570437 Merknader til søknad om oppføring av flytebrygge på eiendom gnr. 47 bnr. 667 

571978 Nabomerknader til dispensasjonssøknad gnr. 47 bnr. 667 - brygge 

573950 Ettersending av opplysninger - brygge gnr. 47 bnr. 667 - Hans Petter Bøgh Hafsø, 
Launesveien 9 

573951 Kopi av brev av 06.12.17 

575897 Flyfoto 1967 

575898 Flyfoto 2003 

575899 Flyfoto 2007 

575900 Flyfoto 2012 

575901 Flyfoto 2015 

575902 Teknisk kart Farstad 
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ADVOKATENE
M N  A

TOR  ARNE ØVESTAD

LARS BJARNE SALTE

I KONTORFELLESKAP

Eigersund kommune

post  @ eigersundkommuneno

Deres ref.: 052/19  PTU Vår  ref.: T 5596

Sandnes, 30.4.2019

KLAGE  PÅ  VEDTAK  AV PTU

På vegne av Rune Farstad påklages vedtak av 9.4.19  i  sak  52/19  i planteknisk utvalg.

Vedtaket  lyder:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad av 20.12.18 om midlertidig dispensasjon fra LNF
formål i kommuneplan, kommuneplanens plankrav og plan- 0g bygningsloven  §  1-8 om
byggeforbud i IOO-metersbeltet langs sjø og tillatelse til oppføring av brygge på eiendommen
gnr. 47 bnr. 667, men finner at søknaden må avslås.

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det søkes
dispensasjon fra da dispensasjonen vil i utilbørlig grad legge føringer i en planprosess som
ikke fremstår som kurant.

Selv om det kan legges til grunn at det har vært et mindre båtstø/steinbrygge på arealet siden
tidlig 1970-tallet, er omsøkt brygge langt større og har en sterkere privatiserende efiekt enn
opprinnelig anlegg. Bryggen vil også svekke kommuneplanens ønske om å samle
enkeltbrygger i fellesanlegg.
En lempelig dispensasjonspraksis i påvente av mulig regulering er en omgåelse av plan- og

bygningslovens grunnforutsetning om helhetlig, demokratisk 0g langsiktig arealforvaltning
gjennom detaljregulering. Det synes heller ikke sannsynliggjort at den omsøkte bryggen er
nødvendig for å sikre adkomst til fritidsboligen på Kjeøy.

Dispensasjonen fremstår derfor som generell og dermed egnet til å skape presedens for andre
saker der tiltakshaver ønsker å få umiddelbar gjennomslag for sine utbyggingsønsker.
F ølgelig kan det ikke legges vekt på at dispensasjonen er tidsbegrenset til maksimalt 3 år.

Vedtaket erfattet med hjemmel iplan- og bygningslovens §§ 11-6, 19-3 og 21-4.
Det skal for øvrig bemerkes at avslaget ikke legger føringer for de privatrettslige spørsmålene
partene har omtalt. Det samme gjelder bruk av det opprinnelig båtstøet.
Du må vente til januar 2020hvis du vil prøve saken på nytt senere.

Advokat Tor Arne Øvestad Tlf./mobil:  51 60 51 51 90963520 Org.nr.:  975 713 520 MVA
Postboks 171 Faks: 51 66 18 96 Kontonr.:  9688  05.  01590
4302  Sandnes E—post: torarne@ hamso.noSide 194 av 247
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Klagcr  Vil anfører at han har krav på saklig likebehandling og at det foreligger  presendes  fra

tilsvarende saker der det er gitt  midlemidig dispensasjon. Begrunnelsen for avslaget er uansett

feil og må  også  av denne grunn omgjøres.

Det vises i denne forbindelse til tilsvarende sak på  naboeiendom — gnr.  47  bnr.  719 — der PTU

dcn  22.5.2018  gjorde følgende vedtaki sak  085/18  .

PTU—085/  I  8 vedtak:

Planteknisk utvalg har, etter tidligere befaring, nøye vurdert Søknad av 17.04.18fraR0ald

Eie, på vegne av Astrid Bjørg Eie, om tillatelse til oppføring avflytebrygge 0g

parkeringsplass med jbrstøtningsmurer på eiendommen gnr. 47 bnr. 719 og midlertidig

dispensasjon i tre år fra plan— 0g bygningslovens § I —8 omforbud mot tiltak langs sjø, formål

i kommuneplanens arealdel 0g krav til reguleringsplan 0g har etter en totalvurderingfiinnet

at søknaden kan anbefales.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad rilsidesette hensynet bak bestemmelsene det søkes

dispensasjon fra da:

-  Dispensasjonen er midlertidig 0g gir tiltakshaver tid til å gjennomføre en planprosess.

-  Det blir ordnet opp i parkeringsforholdene som kommunen allerede har gitt tillatelse til for

fritidsboliger på Kjeøy. Det er tidligere gill byggetillatelseforfritidsboliger på KjeØy under

jbmtsetning av at det ble parkert på eiendommen.

-  Økonomisk kartverk fra 1967/1993 viser at adkomstveg og parkeringsplass var etablert og

opparbeidetfør dette var søknadspliktige tiltak,

-F lyfotofra 1967 dokumenterer at båtplasser var i bruk i mindre omfang enn omsøkt.

Båtplasser, forankring 0g brygger var etablert på stedetfør dette var søknadspliktige tiltak.

F iske har for øvrig alltid vært del av driften av gårdsbruket slik at brygge har vært en

nødvendighet.

-  Flyfoto viser at naboeiendommen, hvor adkomsten til parkeringsplasser 0g brygger ligger, i

1967 var bebygget med bolig. Området er således ikke et urørt naturområde.

-  Tiltaket vil rydde opp i Skader etter flommen Synne.

F 0r & sikrefremdrifzfomtsettes at det innen et år er avholdt oppstartsmøte med

planseksjonen.

Vedtaket erfartet med hjemmel i plan— og bygningsloven §§ 19—3 og 21-4 og kommuneplanens

arealdel.' Dispensasjonen er midlertidig og gir tiltakshaver tid til å gjennomføre en

planprosess.

Det fremgår av sistnevnte vedtak at en  dispensasjoni  sistnevnte sak ikke Vi] "i vesentlig grad

til.s'ide.s'etle hensynet bak bestemmelsene det Søkes dispensasjon fra  "

Dette på tross av at det gjelder er større og mer omfattende anlegg enn det klager har søkt

0m.

1  søknad av  20.1.18  om midlertidig dispensasjon skriver klager bl.a.
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”Jeg er  enig iat  også  mitt behov for  bryggeplass  bør kunne avklares iovennevnte

planprosess.  I  påvente av dette  3  kero så 'e om midlertidi dis ensas'on for en periode

på tre år, slik at jeg kan gis tillatelse til å gjenoppføre  bryggen  og ha denne stående inntil

spørsmålet om bryggeplass for meg er avklart  i  en planprosess.”

Så lenge det denne saken kun gjelder for dispensasjon i en avgrenset periode og står i direkte

sammenheng med det bryggeanlegget det er gitt midlertidig dispenasjon for på

naboeiendommen, er det ingen saklig grunn for å behandle disse to sakene ulikti så

henseende mht. begrunnelse og ulikevedtak. Dette fremstår som klar usaklig og ugyldig

forskjellsbehandling.

En midlertidig dispensasjon som omsøkt Vil verken medføre en vesentlig tilsidesettelse

av kommuneplanens arealformål eller plan— og bygningslovens formålsbestemmelser.

Anlegget ligger fortøyd i sjøen, er lett å fjerne og medfører ikke irreversible inngrep av vari g

karakter forøvrig. Det er heller ikke mulig å se på hvilken måte det da kan legge utilbørlige

føringer på en fremtidig planprosess, slik det fremgår av begrunnelsen.

Det kan forøvri g ellers også Vises til en rekke relevante fordeler med en dispensasjon, slik

disse er redegjort for i tidligere dispensasjonssøknad som først ble innvilget for klager, men

senere omgjort etter klage til Fylkesmannen.

Klagen bes derfor  tatt  til følge og vedtaket omgjort av PTU.

ed vennlig hilsen

NAM
or Arne Øvestad

dvokat

 

Kopi: Rune Farstad
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SITUASJONSKART 

Eiendom: 
Gnr: 47 Bnr: 667 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Launesveien 9, 4373 EGERSUND

Hj.haver/Fester: 

EIGERSUND 
KOMMUNE 

Dato: 21/12-2017   Sign: Målestokk 
1:500

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangler på kartet, bla. gjelder dette plandata, eiendomsgrenser, 
ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere. 

Side 1 av 1Utskrift

21.12.2017http://kart.nois.no/eigersund/Content/printDynaLeg.asp?Left=324701.34122401836&...
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SITUASJONSKART 

Eiendom: 
Gnr: 47 Bnr: 667 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Launesveien 9, 4373 EGERSUND

Hj.haver/Fester: 

EIGERSUND 
KOMMUNE 

Dato: 21/12-2017   Sign: Målestokk 
1:500

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangler på kartet, bla. gjelder dette plandata, eiendomsgrenser, 
ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere. 
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Eiendom: 
Gnr: 47 Bnr: 667 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Launesveien 9, 4373 EGERSUND

Hj.haver/Fester: 

EIGERSUND 
KOMMUNE 

Dato: 21/12-2017   Sign: Målestokk 
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Side 1 av 1Utskrift

21.12.2017http://kart.nois.no/eigersund/Content/printDynaLeg.asp?Left=324701.34122401836&...

Side 199 av 247



SITUASJONSKART 

Eiendom: 
Gnr: 47 Bnr: 667 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Launesveien 9, 4373 EGERSUND

Hj.haver/Fester: 

EIGERSUND 
KOMMUNE 

Dato: 21/12-2017   Sign: Målestokk 
1:500

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangler på kartet, bla. gjelder dette plandata, eiendomsgrenser, 
ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere. 

Side 1 av 1Utskrift

21.12.2017http://kart.nois.no/eigersund/Content/printDynaLeg.asp?Left=324701.34122401836&...

Side 200 av 247



SITUASJONSKART 

Eiendom: 
Gnr: 47 Bnr: 667 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Launesveien 9, 4373 EGERSUND

Hj.haver/Fester: 

EIGERSUND 
KOMMUNE 

Dato: 21/12-2017   Sign: Målestokk 
1:500

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangler på kartet, bla. gjelder dette plandata, eiendomsgrenser, 
ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere. 

Side 1 av 1Utskrift

21.12.2017http://kart.nois.no/eigersund/Content/printDynaLeg.asp?Left=324701.34122401836&...

Side 201 av 247



Side 202 av 247



Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

 Deres ref.: 18/29989 / 17/1090   Vår dato:  26.11.2018  
  Vår ref.:  2018/9138  
  Arkivnr.:  423.1 
 
 
 
Eigersund kommune 
Postboks 580 
Egersund 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klageavgjørelse i byggesak - gnr. 47 bnr. 667, Launesveien 9, Eigersund 
kommune - tiltakshaver: Rune Farstad 
 
Nabo, Kåre Ingmar Stenberg, har påklaget kommunens vedtak om tillatelse til gjenoppføring 
av flytebrygge i 100-metersbeltet langs sjøen.  Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak. 
 
Vi viser til kommunens oversendelse av 17.09.2018. 
 
Sakens bakgrunn  
 
Klagesaken gjelder vedtak om tillatelse til å oppføre en brygge, jf. Eigersund kommunens vedtak 
den 16.01.2018 som lyder. 
  

”Planteknisk utvalg har etter befaring nøye vurdert søknad av 01.11.17 fra Haver 
Advokatfirma AS, på vegne av Rune Farstad, samt nabomerknader fra Astrid Eie og Kåre 
Ingmar Stenberg, om tillatelse til oppføring av flytebrygge eiendommen gnr. 47 bnr. 667 og 
dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 om forbud mot tiltak langs sjø, formål i 
kommuneplanens arealdel og krav til reguleringsplan, og har funnet at søknaden kan 
anbefales. 
 
(….)” 

 
Vedtaket ble påklaget av nabo, Kåre Ingemar Stenberg, i brev datert 24.06.2018. Klager anfører i 
det vesentlige at det ikke har eksistert noen tidligere brygge, at dispensasjon vil gi negative inngrep 
i strandsonen, endre bebyggelsesmønsteret i området og danne uheldig presedens. 
 
Planteknisk utvalg behandlet klagen politisk 21.08.18 og opprettholdt kommunens tidligere vedtak. 
 
Fylkesmannen viser for øvrig til sakens dokumenter. 
 
Fylkesmannens vurdering  
 
Fylkesmannen legger til grunn at klagerne har klagerett og at klagefristen er overholdt, jf. 
forvaltningslovens (fvl.) kap. VI og plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9.  
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Ved behandling av klagen kan klageinstansen prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye 
omstendigheter, jf. forvaltningsloven § 34 andre ledd. Klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak i 
saken, oppheve eller sende det tilbake til kommunen for hel eller delvis ny behandling.  
 
Oppføring av brygge krever søknad og tillatelse av kommunen, jf. pbl. § 20-2 og pbl § 20-1 første 
ledd bokstav a). Den aktuelle bryggen har en lengde på 11 m og en bredde på 1,8 m.   
 
Omsøkt eiendom er uregulert. Eiendommen ligger i 100- metersbeltet langs sjøen den er i 
kommuneplans arealdel 2011-2022 vist med arealformålet Landbruk, natur -og friluftsområde 
(LNF-område), jf. pbl. § 11-7 nr 5. Område i sjøen ved eiendommen er i kommuneplanen vist med 
arealformålet bruk og vern av sjø og vassdrag, jf. pbl. § 11-7 nr.6.  
 
Tiltaket krever dispensasjon fra byggeforbudet i pbl. § 1-8 andre ledd og fra LNF- formålet i 
kommuneplanen, jf. pbl. 11-7 nr. 5 hvor det fremgår at LNF-områder er avsatt for nødvendige tiltak 
for landbruk m.m. Tiltaket krever også dispensasjon fra plankravet i § 1.2 i bestemmelsene til 
kommuneplanen. Etter pbl. § 19-1 kan dispensasjon gis etter grunngitt søknad. 
 
Vilkårene for å kunne gi dispensasjon fremgår av pbl. § 19-2. Søknaden må vurderes i forhold til de 
offentlige hensyn som skal ivaretas gjennom plan- og bygningsloven og den aktuelle planen, og 
spesielt hensynet til en forsvarlig og fornuftig areal- og ressursdisponering. Ved vurderingen av om 
det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene 
i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det vil normalt ikke være anledning til å 
gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg 
gjeldende med styrke. Vurderingen av om lovens vilkår for å dispensere er oppfylt anses som et 
rettsanvendelsesskjønn. Forvaltningslovens regel om å vektlegge det kommunale selvstyret kommer 
såldes bare i betraktning ved interesseavveiingen av om dispensasjon skal gis når lovens formelle 
vilkår for å gi dispensasjon er oppfylt.  
 
Hovedhensynet bak byggeforbudet i pbl. § 1-8 er å ivareta særlig hensynet til natur- og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre almene interesser som gjør seg gjeldende i strandsonen langs sjøen. I 
det aktuelle området skal disse hensynene for en stor del også ivaretas av LNF-formålet i 
kommuneplanen. Hovedhensynet bak plankravet i kommuneplanen er å legge til rette for at en 
eventuell utbygging i et område skjer gjennom en planprosess og høring hvor kryssende 
arealinteresser i et område kan bli helhetlig vurdert og avveid.  Spørsmålet blir dermed i hvilken 
utstrekning en dispensasjon for det tiltaket det her tale om vil tilsidesette disse hensynene 
 
Tiltakseiendommen ligger i et område der utbyggingspresset i strandsonen er stort og hvor det 
derfor som hovedregel skal utøves en streng dispensasjonspraksis når det er spørsmål om 
dispensasjon fra byggeforbudet i pbl. § 1-8, jfr. pkt 6 i forskrift om statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.  
 
Selv om det i dag er oppført enkelte brygger og hus i det aktuelle strandsoneområde, mener 
Fylkesmannen restverdiene i naturlandskap i området ikke er uvesentlige. Fylkesmannen viser også 
til at det i sjøområdene utenfor eiendommen er registrert et bløtbunnsområde med betydelig lokal 
verdi. Dette området ligger også nær et viktig funksjonsområde for vade- og alkefugler, jf. 
opplysninger om området på Miljødirektoratets kartportal. Det aktuelle tiltaket bør derfor etter 
Fylkesmannens vurdering være avklart i en reguleringsplan før en eventuell utbygging kan tillates. 
Fylkesmannen finner således at plankravet i kommuneplanen fortsatt gjør seg gjeldende med styrke 
og at det å dispensere fra plankravet vil sette hensynene bak plankravet vesentlig til side. 
Fylkesmannen har i denne sammenheng også lagt vekt på de ovennevnte planretningslinjene og på 
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at en dispensasjon kan medføre lite ønskelig presedens i andre saker hvor det er ønske om liknende 
utbygginger i det aktuelle området. Fylkesmannen har forståelse for tiltakshavers behov for brygge, 
men kan vanskelig se at de fordelene tiltakshaver har pekt på medfører fordeler som etter en samlet 
vurdering er klart større enn ulempene det er vist til ovenfor. Fylkesmannen vil for øvrig bemerke at 
kommunen kan vurdere om tiltakshavers behov for brygge kan imøtekommes gjennom den 
planprosessen som synes å være igangsatt i forbindelse med kommunens vedtak om tillatelse til å 
oppføre et midlertidig bryggeanlegg på naboeiendommen gnr. 47, bnr. 719.  
 
Fylkesmannen finner på denne bakgrunn å måtte omgjøre kommunens vedtak slik at søknaden om 
dispensasjon og tillatelse blir omgjort. 
 
 
Vedtak: 
 
Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak av 16.01.2018 slik at søknaden om dispensasjon og 
tillatelse blir avslått. 
 
Klagen tas til følge. 
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan, jf. fvl. § 28. 
 
 
Jan Petter Stangeland Erik Thomsen 
konst. avdelingsdirektør. seniorrådgiver/jurist 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
Saksbehandler: Erik Thomsen/Svein Harald Dyngen 
Saksbehandler telefon: 51568879 
E-post: fmroeth@fylkesmannen.no 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Kåre Ingemar Stenberg Launesveien 11 4373 Egersund 
Roald Eie Kreglingbakken 7 4373 EGERSUND 

HAVER ADVOKATFIRMA AS Postboks 433 4349 BRYNE 
Rune Olav Farstad Ragveien 1 4042 HAFRSFJORD 

Hans Petter Bøgh Hafsø Jærveien 14 4373 Egersund 
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Rune Farstad 

Regveien 1 

4042 Hafrsfjord. 

Kopi: Eigersund kommune, Byggesak. 

        Egersund 27/01/2019 

 

Søknad om å gjenoppføre flytebrygge på eiendom 47/667 i Eigersund 
kommune. 

 

Viser til deres søknad om reetablering av flytebrygger på overnevnte eiendom, og har i den 

forbindelse følgende merknader. 

 

1. Det har ved tidligere anledninger, og søknader vært hevdet at du må ha denne bryggen for å 

komme til deres Eiendom på Kjeøy. Dette kan ikke medføre riktighet, da dette behovet 

allerede er ivaretatt av tinglyst erklæring om båtplass og parkering på 47/719.  

2. Det har også ved tidligere søknader vært skissert en parkeringsplass i forbindelse med denne 

bryggen. Det må fremvises hvordan adkomst til denne er tenkt, da det pr. i dag ikke er noen 

regulerte, eller avtalefestede rettigheter for dette. 

3. Det er på tegning vedlagt søknaden, vist til en brygge som skal fjernes. Denne er faktisk på 

naboeiendommen, og er fjernet for en stund siden. Dette som et tiltak i søknaden om 

utlegging av ett større flytebryggeanlegg på Eiendom 47/719, og kan ikke brukes som ett 

argument for en søknad om brygge på naboeiendommen, som er 47/667. 

4. Ut fra dette, kan jeg ikke samtykke i søknaden slik den foreligger.  

 

 

 

 

Astrid B. Eie. 

Sign. 
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Fra: Rune Farstad <rune@rufa-trading.no> 
Sendt: 28. januar 2019 10:00 
Til: Tom Grøsfjell; Jarle Valle 
Kopi: Gretha.farstad 
Emne: SV: Tilsvar nabovarsel på eiendom 47/667 fra Roald Eie  
Vedlegg: tilsvar på søknad om brygge.docx; Astrid Eie Båtplass leie .docx; 

0634_001.pdf 
 
Hei , viser til mottatte tilsvar fra Roald Eie vedr. nabovarsel om dispensasjon om reetablering av 
ulovlig fjernet brygge i Eide bukta . 
Jeg ser her at hjemmelsinnehaver som er tilskrevet ikke har signert dette brevet som ligger vedlagt , 
kan heller ikke finne en fullmakt at Roald Eie representerer for Astrid Eie . 
Samtidig viser jeg til tidligere nabovarsel ang. denne sak uten innsigelser , mens Eie familien 
igangsatte sin marina på naboeiendommen .  
 
Deres merknader på denne dispensasjonen ligger det nok andre hensikter til grunn , noe som 
kommer frem i vedlegg som følger . 
 

1. Se brev fra oss 3.rettighetsinnehavere av tinglyst båt plass , som her refereres til .. 
2. se vedlegg ref. 0634 fra advokat Tor Arne Øvestad , som beviser hvem som også har fjernet 

den rettigheten som her er inngått med John Eie . 
 
Punkt 3.har jeg ikke noen kommentar til . 

Jeg synes det er rart hvis Roald Eie`s tilsvar blir tatt til følge utifra de konflikter han har satt seg selv 
opp i med leietakere av båt og parkeringsplasser i 30.år. 
Vi har alle betalt punktlig vår leie og hadde håpet på at våre båtplasser blir fremkommelige og satt i 
stand igjen . 
Ut ifra disse konflikter vi har havnet opp har vi dessverre blitt nødt til å søke juridisk hjelp , og håper 
at Egersund Kommune ser galskapen i dette ..  
 
Håper på en positiv behandling ..  
 

Med Vennlig Hilsen 

Rune Farstad  

 
Farstad Profilsystem - RuFa Trading as                                                                                
Gamle Forusvei 8   
4031 
Stavanger                                                                                                                                                                    
            

www.RuFaTrading.no                                                                       
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Fra: Roald Eie <roald.eie@gmail.com>  
Sendt: søndag 27. januar 2019 18.27 
Til: Rune Farstad <rune@rufa-trading.no>; jarle.valle@eigersund.kommune.no 
Emne: Tilsvar nabovarsel på eiendom 47/667 
 
Viser til tilsendt nabovarsel om dispensasjon for å legge ut flytebrygge på 47/667 I Eigersund 
kommune. 
Vedlagt tilsvar på nabovarsel, og  varsel om  at det ikke samtykkes i søknaden. 
 
For Astrid B. Eie 
Roald Eie 
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Fra: Hans Petter Bøgh Hafsø <hp@pbhholding.no> 
Sendt: 28. januar 2019 15:47 
Til: Rune Farstad 
Kopi: Jarle Valle 
Emne: Søknad Om Gjennoppføre Flytebrygge på Eiendom 47/667 I Egersund. 
 
Hei som grunneier av eiendom 47/667. Vil jeg gjøre opperksom på ulovlig oppført brygge annlegg er 
fjernet. Og jeg vil søke og få laget til et evnt nytt annlegg i forbindelse med regulering og ny Komune 
plan. 
 
Dette er under jobbing.  
 
Det er ønskelig fra min side og kjøre prossesen som allrede er i gang satt.  
 
Mvh Hans Petter Bøgh Hafsø 
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Fra: Rune Farstad <rune@rufa-trading.no> 
Sendt: 29. januar 2019 14:19 
Til: Jarle Valle; Tom Grøsfjell 
Kopi: Elisabeth Nygård 
Emne: SV: Søknad Om Gjennoppføre Flytebrygge på Eiendom 47/667 I Egersund. 
Vedlegg: 0429_001.pdf 
 
Hei , viser til mottatte svar på dispensasjon søknad for gjennomføring av ulovlig fjernet brygge fra 
Hans Petter  Bøgh Hafsø . 
 
Ref. til Planteknisk utvalg sitt møte den 21. august 2018 , hvor Bøgh Hafsø sine påstander om 
igangsatt regulering ble behandlet . Tilstede var Jarle Valle samt sjefen i Planavdelingen som 
avkreftet at ingen slike planer var mottatt fra Bøgh Hafsø . Han hadde da prøvd å få også denne 
disposisjon søknaden utsatt i lengre tid . 
Disse påståtte planene ble dementert også ifra Bøgh Hafsø sin advokat , de hadde bare hatt dette 
oppe i en diskusjon ? 
Planteknisk utvalg gikk da inn for at dispensasjon ble godtatt .. 
Vi kan heller ikke se at slike nye planer er fremlagt og dokumentert pr. dato og er grunn for et 
avslag  . 
 
Eiendommen 47/667 Launes veien 9 , var vår eiendom som ble solgt til Bøgh Hafsø med en tinglyst 
leieavtale for parkeringsplass , sjøbod og brygge og som er forskuddsbetalt for mange år. 
Leieavtalen omhandlet brygge , Parkeringsplass ,brygge og sjøbod var grunnen til en lav at han fikk 
eiendommen for en lav pris , noe som også står i hans kjøpsavtale .  Bryggen delte vi med  Bøgh 
Hafsø som disponerte venstre side av bryggen og vi disponerte høyre side av . 
 
Før han kjøpte Launes veien 9 av oss fikk han en grundig gjennomgang av eiendommen ved Egil Reed 
og salgsoppgave fra Sr eiendom Egersund. 
I denne salgsoppgaven viste bilder av bryggen og slip som var etablert av tidligere eiere i 1970 årene 
,som han ikke hadde anmerkinger til som tydelig viste denne omtalte bryggen.  
 
At han i ettertid kommer med påstander om at denne er ulovlig bygd kan han ikke forsvare , og det 
er  tydelig at han her har en  annen agenda . 
Et bevis på at Bøgh Hafsø har en annen agenda for området , uten noen form for informasjon til oss , 
er at han har slettet en lovlig tinglyst adkomstvei til leid parkeringsplass. 
Denne avtalen var en personlig avtale mellom John Eie og jeg , da jeg ikke fant det hensiktsmessig og 
kjøre over tomten til Launes veien 9. og hans sletting av denne er ulovlig . 
 
Så nå har vi dessverre ingen adkomst verken via sjø eller fra land til vår brygge, parkeringsplass eller 
sjøbod .Alle som er kjent med hva som her er skjedd med oss er sjokkert over den behandlingen vi 
har fått. 
Slettingen av lovlig tinglyst adkomst ble foretatt samtidig med han oppkonstruerte påstand at 
bryggen var ulovlig oppsatt , noe han selvfølgelig skal få svare for i rettsapparatet. 
 
Vi ber dere derfor ikke ta hensyn til Bøgh Hafsø utsettelser av vår dispensasjons søknad , igjen uten 
dokumentasjon , slik at vi kan få mulighet til å få båten på vannet og lagt til bryggen for å komme oss 
på hytta på Kjeøy. 
 
Vedlegger kopi av slettet tinglyst rettighet for adkomst til bryggen .. 
Håper på deres positive svar . 
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Med Vennlig Hilsen 

Rune Farstad  

 
Farstad Profilsystem - RuFa Trading as                                                                                
Gamle Forusvei 8   
4031 
Stavanger                                                                                                                                                                    
            

www.RuFaTrading.no                                                                       
                                                                         
 

Fra: Hans Petter Bøgh Hafsø <hp@pbhholding.no>  
Sendt: mandag 28. januar 2019 15.47 
Til: Rune Farstad <rune@rufa-trading.no> 
Kopi: Jarle Valle <jarle.valle@eigersund.kommune.no> 
Emne: Søknad Om Gjennoppføre Flytebrygge på Eiendom 47/667 I Egersund. 
 
Hei som grunneier av eiendom 47/667. Vil jeg gjøre opperksom på ulovlig oppført brygge annlegg er 
fjernet. Og jeg vil søke og få laget til et evnt nytt annlegg i forbindelse med regulering og ny Komune 
plan. 
 
Dette er under jobbing.  
 
Det er ønskelig fra min side og kjøre prossesen som allrede er i gang satt.  
 
Mvh Hans Petter Bøgh Hafsø 
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Eigersund kommune
Postboks 580
4379  EGERSUND

Att:  Torn Grøsfjell

Stavanger, den 20.desember 2018

SØKNAD  OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON TIL GJENOPPFØRING AV BRYGGE PÅ GNR 47

BNR 667

Det vises til Fylkesmannen i Rogaland  sitt  vedlak dalert 26.11.2018, hvor kommunens

dispensasjonsvedtak datert 16.01.2018 ble opphevet.

Fylkesmannen viser avslutningsvis  i sitt  vedtak til at kommunen kan vurdere om tiltakshavers behov for å

brygge kan imøtekommes gjennom den planprosessen som synes å være  igangsatt  i  forbindelse med

kommunes vedtak om tillatelse til å oppføre et midlertidig bryggean/egg på naboeiendommen gnr 47

bnr  719.

Jeg er enig i  at også  mitt  behov for bryggeplass bør kunne avklares  i  ovennevnte planprosess. l påvente

av dette søker også jeg om  midlertidig dispensasjon for en periode på tre år, slik  atjeg kan gis tillatelse

iii å gjenoppføre bryggen og ha denne stående  inntii  spørsmålet om bryggepiass for meg er avklart  i  en

planprosess.

En  midlertidig dispensasjon som omsøkt vil verken medføre en vesentlig tilsidesettelse av

kommuneplanens arealformål eller plan— og bygningslovens formålsbestemmelse. Det vises til at

dispensasjonen er  midlertidig og at den gis  i  påvente av en reguleringsprosess hvor de forhold som

fylkesmannen tar opp i sitt  vedtak vil bli avklart. Det kan heller  ikke  være tvil om at det foreligger en klar

overvekt av relevante fordeler med en dispensasjon, jf. tidligere dispensasionssøknad.

Det bes derfor om at søknaden om  midlertidig dispensasjon innvilges som omsøkt. Jeg ber orn å bli

kon et dersom det er behov for ytterligere opplysninger, herunder en nærmere begrunnelse av

sø nad n.

ed hil en

Rune Olav Farstad
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  07.05.2019 
Arkiv: : GBR - 13/1637, FA - L42 
Arkivsaksnr.: 18/2004 
Journalpostløpenr.: 19/15361 

Avdeling: 
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E-post: 

Teknisk avdeling 
Seksjon byggesak 
Miora Nathalie Ranjeva 
Rådgiver 
51 46 83 08 
miora.nathalie.ranjeva@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato 
078/19 Planteknisk utvalg 28.05.2019 
 
 
Klage - Påbygg/tilbygg, utvidelse av trappegang gnr. 13 bnr. 1637 - Eger Bygg 
AS, Bøckmansgate 18 
 
Sammendrag: 
Byggesakssjefen ga den 05.11.2018 som sak BMD 254/18 tillatelse til dispensasjon og påbygg/tilbygg 
til bolig/kontor på eiendommen gnr. 13 bnr. 1637. Påbygget består av en utvidelse av kontorareal i 
1.etasje og en utvidelse av leiligheten i 2. etasje. Tilbyggets bebygde areal er ca. 9 m2. Tilbyggets 
bruksareal er ca. 101 m2. 

Tiltaket forutsatte dispensasjon fra krav om 4 meter avstand til nabogrensen. Videre var det 
nødvendig med uttalelse fra byantikvar på grunn av nærhet til bevaringsområdet samt 
reguleringsbetsemmelsenes forutsetninger om at «eksisterende bygninger inngår i planen». 

Vedtaket er påklaget av naboene Dag og Wenche Fanebust og Abdul Bilal Jadali, i skriv mottatt her 
24.04.2019. 

Ansvarlig søker har kommet med tilsvar til klagen i skriv mottatt her 25.04.2019. 
 

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 24.04.2019 fra Dag og Wenche Fanebust og Abdul Bilal 
Jadali samt byggetillatelse og dispensasjon fra avstandsbestemmelsene datert 05.11.2018 for 
påbygg/tilbygg til bolig/kontor på eiendommen gnr. 13 bnr. 1637 og har funnet at klagen ikke kan tas 
til følge. Klagen omtaler ingen forhold som ikke var kjent og vurdert på vedtakstidspunktet. 

Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 33. 
 

Planteknisk utvalg kan ikke se at det er grunnlag for å gi klagen oppsettende virkning, jamfør 
forvaltningsloven § 42. 
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Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg kan opprettholde tidligere vedtak eller omgjøre det og fatte nytt. Dersom vedtaket 
opprettholdes, sendes klagen videre til Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Gjeldende plangrunnlag: 
Reguleringsplan for Bockmansbakken/Møllegaten vedtatt av kommunestyret i 2009. 
Omsøkt areal er i planen regulert til Bolig/forretning/kontor. Byggeområde B. 
 
Klage fra Dag og Wenche Fanebust og Abdul Bilal Jadali: 

 
 
Tilsvar fra ansvarlig søker Terje Midbrød: 
«Viser til Naboklage fra Dag og Wenche Fanebust ( Ser at Abdul Bilal Jadali ikke har signert og derfor 
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ikke er å regne som klager ) 
 
Ut fra klagen kan vi ikke se at der fremkommer nye momenter som ikke var klarlagt når byggesaken 
ble behandlet. Men vil allikevel kommentere klagen. 
 
At disse 2 naboene ikke fikk nabovarsel i første omgang er dessverre en beklagelig feil som oppsto 
ved at de ikke sto på nabolisten vi fikk tilsendt fra kommunen. Vi skulle ha sjekket nabolisten opp mot 
kart for å kontrollert at alle naboer ble varslet. 
 
Kommentar om at dette er bevisst handling trenger egentlig ikke ytterligere kommentar, utover at 
det selvfølgelig ikke er det. 
 
Utvidelsen utløser kun en ekstra parkering utover tidligere situasjon, som er vist løst på egen tomt.  
 
Adkomsten over naboeiendommen som er Spinnerigaten 10 så har vi her tinglyst erklæring som ble 
tinglyst ved utbyggingen av Spinnerigaten 10 da det etter utbyggingen alltid har vært nødvendig for 
oss å kjøre over der for å ha adkomst til garasjen. 
 
Det er klart mer vareleveranser og varebiler under byggeperioden, men når bygget er ferdigstilt vil 
ikke dette utløse økt trafikkbelastning. 
 
Når det gjelder betjening av utrykningskjøretøy så er vi enige i at dette til tider er et problem i gaten 
her. Dette skyldes dog ikke vi som har tilhørighet innerst i gaten da vi ikke parkerer i gaten. Derimot 
står der ofte parkert biler av de som jobber på Lundeåna Bo og service senter som parkerer i gaten 
mot veggen til Spinnerigaten 10. I tillegg parkerer Fanebust på sin side som etter reguleringsplanen 
ikke er i gaten, men som ihht eiendomsgrensene er veiområde (se vedlegg). Dette problemet har vi i 
sammen med Styret i Sameiet Spinnerigaten 10 hatt møter med Arne Stapnes og Espen Hyggen for å 
se på om dette bør reguleres på annen måte da det til tider er så trangt i innkjørselen at det er 
vanskelig og komme ut og inn med personbil.» 
 
Administrasjonens vurderinger: 
Klagen er mottatt 24.04.2019. Vedtaket ble ekspedert 05.11.2019. 
Den ordinære klagefristen er tre uker.  
Naboene Dag og Wenche Fanebust og Abdul Bilal Jadali ble ikke varslet om prosjekt og fikk ikke 
kommentere nabovarsel. De mottok nabovarsel etter vedtak den 08.04.2019, ca 5 måneder etter 
fristen. 
Rådmannen legger derfor til grunn at klagen kan tas til behandling. 
 
Alle naboer/gjenboere må varsles før det gjøres endring på fasade. Dette er følger av plan og 
bygningsloven § 21-3. 
 

 
 
Dag og Wenche Fanebust samt Abdul Bilal Jadali ble ikke varslet om søknaden om dispensasjon og 
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påbygg til bolig/kontor på eiendommen gnr. 13 bnr. 1637. 
Ansvarlig søker har i skriv datert 25.04.2019 forklart mangel i søknaden og begrunnet at disse to 
naboene ikke ble varslet. Det var dessverre en beklagelig feil at de ikke sto på nabolisten tilsendt fra 
kommunen. 
Ansvarlig søker leverte i etterkant nabovarsel personlig til Dag og Wenche Fanebust, noe de ikke 
samtykker til. 
 
Dag og Wenche Fanebust ønsker å bli opplyst om utvidelsen og parkeringsforhold. Søkeren bekrefter 
at parkeringsforhold er like. Ekstra parkering er løst på egen tomt. Adkomst og plassering er uendret. 
 
Dag og Wenche Fanebust understrekker at tiltakshaver bruker sin adkomst over annen mannsgrunn. 
Tilgang til parkeringsplasser er forbi nabotomt gnr. 13 bnr. 1719. 
Søkeren besvarer at adkomsten over naboeiendommen er tinglyst ved utbygging av Spinnerigaten 
10. Adkomst til garasjen er uendret og det har alltid vært nødvendig å kjøre fordi nabotomt. 
 
Dag og Wenche Fanebust peker på trafikkbelastning i den smale gaten pga tiltakshavers daglige 
aktiviteter. Den kommunale gaten er nesten privatisert av tiltakshaver. 
Søkeren bekrefter at under byggeperioden så vil traffiksituasjonen i gaten være mer travel. De 
parkerte bilene i gaten er forskjellige brukere i området. Naboene Dag og Wenche Fanebust er blant 
brukere. Utfordringen er tatt opp med veg og utemiljøsjefen samt parkeingsselskapet.  
 
Dag og Wenche Fanebust ønsker arbeidene stanset til klagen er behandlet.  
Bestemmelsen om utsatt iverksetting er ment å ivareta den faktiske og reelle klageretten til parter. 
Med andre ord så kan det være hensiktsmessig å gi utsatt iverksetting av et vedtak der 
gjennomføringen er ugjenopprettelig som for eksempel der det skal utføres større terrenginngrep 
eller riving av en bevaringsverdig bygning. Dersom vedtaket gjennomføres er klageretten i slike 
tilfeller i stor grad bortfalt selv om en skulle få medhold. Det samme kan være tilfellet der 
gjennomføringen/tilbakeføringen er svært kostnadskrevende og at det derfor er sannsynlig at 
tiltakshaver ikke vil ha anledning til å tilbakeføre arbeidet. Det vil også være av betydning hvorvidt 
det fremstår som sannsynlig at klagen kan føre frem. 
Det skal påpekes at hovedreglen for vedtak truffet etter plan- og bygningsloven er at det kan 
gjennomføres straks de er meddelt parten. 
Klagen er i hovedsak begrunnet med at tiltaket medfører vanskelige parkeringsforhold og trang 
innkjøring for den trafikale situasjon samt at det er i strid med regelverket å ikke varsle naboer og 
gjennboere.  
Det må etter Eigersund kommunes syn legges vekt på at utsatt iverksetting vil medføre praktiske og 
økonomiske ulemper for tiltakshaver dersom vedtaket ikke kan gjennomføres som forutsatt. 
Etter en foreløpig vurdering av klagene fremstår det heller ikke som umiddelbart sannsynlig at 
klagene vil føre frem. Liknede argumenter ble fremsatt av andre naboer før det ble gitt 
byggetillatelse/dispensasjon. Det foreliggere etter rådmannens vurdering ikke nye opplysninger som 
ikke er vurdert tidligere. Selv om klagene skulle føre frem vil det være uproblematisk å tilbakeføre 
tiltaket. 
Byggesaken fremstår i det hele som en ordinær klagesak som forvaltningslovens § 42 ikke er ment å 
omfatte. 
Rådmannen kan etter dette ikke se at det er grunnlag for å gi klagen oppsettende virkning, jamfør 
forvaltningsloven § 42. 
Beslutning om ikke å gi utsatt iverksetting av byggetillatelsen er ikke et enkeltvedtak som kan 
påklages. Partene kan imidlertid be Fylkesmannen i Rogaland/klageorganet vurdere begjæringen. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen har nøye vurdert klagen til Dag og Wenche Fanebust og Abdul Bilal Jadali, tilsvar fra 
ansvarlig søker, gjeldende reguleringsplan og byantikvarens uttalelse. Klagen omtaler ikke forhold 
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som ikke tidligere var kjent. Rådmannen anbefaler at planteknisk utvalg ikke tar klagen til følge. 
 
Universell utforming: 
ikke aktuelt 
 
Folkehelse: 
ikke aktuelt 
 
Økonomiske konsekvenser: 
ikke aktuelt 
 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 24.04.2019 fra Dag og Wenche Fanebust og Abdul Bilal 
Jadali samt byggetillatelse og dispensasjon fra avstandsbestemmelsene datert 05.11.2018 for 
påbygg/tilbygg til bolig/kontor på eiendommen gnr. 13 bnr. 1637 og har funnet at klagen tas til følge. 
Det forligger følgende nye opplysninger: 

1. 

2. 

3. 

 

Byggetillatelse datert 05.11.2018 som sak BMD-254/18 oppheves.  

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 33. 
 

Vedtaket kan påklages.  

 
 
Dokumenter vedlagt utsendelsen: 
 
 
Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer): 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
635710 Tillatelse til tiltak etter PBL.§20-3 - Påbygg av garasje, tilbygg av trappegang gnr. 

13 bnr. 1637 - Eger Bygg AS, Bøckmansgate 18 
671670 Nabomerknader - byggevirksomhet uten nabovarsel gnr. 13 bnr. 1637, 

Bøckmansgate 18 
673781 Tilsvar naboklage - Bøckmannsgate 18, datert 24.04.19 
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631336 Vedl. D1 - Situasjonskart 
631338 Vedl. E1 - Tegninger 
674024 Bestemmelser_Bøckmansgate 18 
674013 Plankart_Bøckmansgate 
634960 Uttale - Påbygg/tilbygg, utvidelse av trappegang, nye parkeringsplasser gnr. 13 

bnr. 1637 - Eger Bygg AS, Bøckmansgate 18 
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EIGERSUND KOMMUNE 

Teknisk avdeling 
Seksjon byggesak 

 
 

Eger Bygg AS  
Terje Midbrød  
Postboks 211   
4379 EGERSUND  
  
 
 
Vår ref.:  18/35715 / 18/2004 Dato:  05.11.2018 

Saksbehandler:  Miora Nathalie Ranjeva  Direkte telefon: 51 46 83 08 /   

E-post: miora.nathalie.ranjeva@eigersund.kommune.no Deres ref.:  /  

 
 

Tillatelse til tiltak etter PBL.§20-3 - Påbygg av garasje, tilbygg av trappegang gnr. 13 bnr. 
1637 - Eger Bygg AS, Bøckmansgate 18 
 
Saken gjelder: 
Det er i skriv mottatt her 15.10.2018 søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1. 
Søknaden gjelder påbygg av garasje og tilbygg av trappegang. 
Påbygget består av en utvidelse av kontorareal i 1.etasje og en utvidelse av leiligheten i 2. etasje. 
Det nye tiltaket har ca 101 m² bruksareal og bebygd areal 9 m². Nytt totalt bebygd areal er ca 139 m².  
 
Naboene er varslet og det foreligger en nabomerknad til søknaden fra Sameiet Spinnerigaten 10 som 
representerer 13 naboer.  
 

 
Nabomerknad ble understreket med en ny klage fra Jorunn Tønnessen og Arne Bertelsen på vegne av 
sameiet i Spinnerigaten 10. 
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Ansvarlig søker kommenterer nabomerknader med følgende:

 
 
 
Gjeldende plangrunnlag: 
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For området gjelder reguleringsplan for Bockmansbakken/Møllegaten, vedtatt av kommunestyret i 2009.  
Omsøkt areal er i planen regulert til Bolig/forretning/kontor. 
 
 
Saksbehandlers kommentar: 
Tiltaket er behandlet som sak BMD 

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
254/18 Byggesakssjefen delegert  

 
Påbygget over garasjen sammenføyes med eksisterende hus (ca 7,8 x 7,4 meter).  
Påbygget består av en utvidelse av kontorareal i 1.etasje og en utvidelse av leiligheten i 2. etasje. 
  
Tilbygget er et trappehus på ca 9 m2. Trappen går fra U. etasje til 2.etasje.  
Det er også planlagt en løfteplattform i alle etasjer. 
 
 
 
Uttalelse fra byantikvar: 
Det er avholdt møter med tiltakshaver i forkant av søknad.  
 
Bolig/kontorbygning er oppført ca. 1920-30-tallet og med sveitserjugend inspirert stiluttrykk.  
Tilhørende garasje er oppført i nyere tid med støpt grunnmur og loft.  
Omsøkt prosjekt medfører utvidelse av trappehus og  påbygg og bruksendring av garasjebygning.  
 
Det er brukt et formspråk ute mot Bøckmansgaten som kopierer øvrig bebyggelse. Sveitserjugend- 
uttrykket går igjen i påbygget til garasjen. Fasadene som er vendt bort fra veien og inn mot 
leilighetsbygget i Spinnerigaten har en annen vindusutforming og noe friere formspråk som 
gjenspeiles i leilighetsbygningen.  
 
Utvidelse av trappehuset medfører fjerning av eksisterende trapp og inngangsdør. Det anbefales at 
døren erstattes med et vindu slik at denne delen av fasaden får et balansert uttrykk. Denne delen vil i 
stor grad være synlig fra Bøckmansgaten og vil fremstå som mangelfull dersom døråpningen kles 
igjen.   
 
I påbygg til garasje er det vist en stor glassflate i takkonstruksjon for å få inn tilstrekkelig lys til 
takterrasse. Det anbefales at denne begrenses i størrelse slik at glassflaten blir mindre synlig fra 
gatenivået.  
 
Forslag til farger: 
Det anbefales å skille de to bygningskroppene tydeligere fra hverandre ved fargebruk på kledning og 
listverk. Bruk da historiske farger innenfor stilretningen som harmonerer med øvrig bebyggelse. Det 
anbefales fargeundersøkelser på originalt listverk og kledningsbord dersom disse enda er intakte. Det 
er mulig å få nærmere råd og veiledning hos byantikvar.  
 
 
Byantikvar har ingen spesielle merknader til tiltaket da det tilpasses den eksisterende bebyggelsen i 
størrelse og form. Det må forutsettes at det benyttes materialer av god kvalitet og med stilhistorisk 
korrekt utforming på de deler av bygning som tilstreber gjengivelse av den historiske bebyggelsen. 
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Det søkes om dispensasjon fra  4 meter avstand til nabogrense og ansvarlig søker begrunner søknad 
med følgende: 
 

 
 
 
Vedrørende delegering: 
Planteknisk utvalg besluttet i møte den 24.11.15 å delegere dispensasjonsmyndighet til Rådmannen. 
Det vises til Planteknisk utvalgs vedtak PTU-223/15: 
Planteknisk utvalg videre delegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker i henhold til 
plan- og bygningsloven til rådmannen: 

1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker i henhold til plan- og 
Bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon. 

2. I saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå søknader om 
dispensasjon. 

3. Klager behandles av planteknisk utvalg. 
4. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling. 

Delegering gjelder inneværende periode til 31.12.2019. 
 
Rådmannen kan videre delegere gitt myndighet i pkt.1 og pkt.2. 
 
På slik bakgrunn gis dispensasjon administrativt av byggesakssjefen. 
 
 
Det er fattet følgende vedtak om dispensasjon: 
Byggesakssjefen har nøye vurdert søknad fra Eger Bygg AS om oppføring av påbygg av garasjen og  
tilbygg av trappegang på eiendommen gnr. 13 bnr. 1637 sammen med naboprotest fra Sameiet 
Spinnerigaten 10, gjeldende reguleringsplan og byantikvarens uttalelse. 
 
Etter en konkret vurdering og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og med henvisning til 
Planteknisk utvalgs vedtak den 24.11.15 som sak PTU-223/15 finner byggesakssjefen å kunne 
dispenser fra avstandsbestemmelse i plan- og bygningslovens § 29-4  og det tillates oppført tilbygg 
med trapperom som omsøkt med avstand ca 1 meter til eiendomsgrensen.  
 
Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynet bak byggegrensen på 4 meter som det 
dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt selv om avstanden kun er 1 meter til nabogrensen da 
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avstand til nærmeste bygning vil være ca 9 meter. Det er nærmeste arealet på naboeiendommen 
gnr. 13 bnr 1719 er en parkeringsplass. 
 
Selv om det foreligger naboprotest finner byggesakssjefen at fordelene med dispensasjonen synes 
”klart større” enn ulempene ved at den muliggjør en aktuell og rimelig utnyttelse av eiendommen.  
Tiltaket medfører at bygget får forbedret adkomsten ved nytt trapperom og løfteplattform. 
Plassering av nytt trapperommet ligger i bakgården i enden av en blindvei, noe som er mer praktisk  
enn opprinnelig plassering.  
Utforming og materialvalget av fasaden ikke er i konflikt med bebyggelse. 
Byantikvar har ingen spesielle merknader til tiltaket. 
 
 
 
Naturmangfoldloven 
Det er ingen registrerte rødlistearter eller andre utvalgte naturtyper i området. 
Tiltaket vil ikke berøre naturmangfoldet. Etter en konkret helhetsvurdering etter 
naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 finner en at tiltaket ikke berører naturmangfoldet, jamfør 
naturmangfoldlovens § 7. 
 
 
Generelt: 
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort, jamfør plan- og 

bygningsloven § 21-9. 

 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 28-2, må det på forhånd treffes nødvendige tiltak 
for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom. 

 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 
medhold av plan- og bygningsloven. 

 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den 
opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte, jamfør plan- og bygningsloven § 
23-2. 

 
 
I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 28.01.1999, 
godkjennes søknaden om påbygg av garasje, tilbygg av trappegang og oppføring av nye 
parkeringsplasser på gnr.13 bnr.1637 på følgende vilkår: 
 

 Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye. 

 Tiltaket plasseres som vist på godkjent omsøkt situasjonskart datert 10/06/2018. 

 Byantikvarens kommentarer må følges nøye. 

 De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra kommunen. 

 Tiltaket må ikke tas i bruk før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest er gitt, jamfør plan- og 
bygningsloven § 21-10.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan for 
Bockmansbakken – Møllegaten. 
 
Klageadgang: 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. Eventuelle 
klager sendes til Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Egersund. Vedlagt følger orientering om 
klageadgangen. 
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Besøksadresse: Nytorget 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 etg. Telefon: 51 46 80 00 

Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38 

E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394 
Internett: www.eigersund.kommune.no Vår ref.: 18/35715 

 

 
Behandlingsgebyr: 

Type Pris Antall Beløp Mottaker 
Andre bygg, samt til-
/påbygg, grunngebyr 

8347 1 8347 Eger Bygg AS 

Arealgebyr for enkle 
tiltak 

11 180 1980 Eger Bygg AS 

Dispensasjon 
plassering 
(byggelinje/byggegre
nse) 

5217 1 5217 Eger Bygg AS 

 
 
 
 

 SUM     15544,- Eger Bygg AS   
    
 
Regning for behandlingsgebyr ettersendes.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
         
        
 
 

Dok.nr.: Tittel på vedlegg: 
631336 Vedl. D1 - Situasjonskart  
635796 erklæring om klage  
 

 

 
 

Kopi til:    
Dalane byggsøk    

Kurt Knubedal 
Avdelingsingeniør / Seksjon kart 
og oppmåling 

  

Sameiet Spinnerigaten 10 Spinnerigaten 10 4370 EGERSUND 
 
 

 
 
 

Jarle Valle Miora Nathalie Ranjeva 
Byggesakssjef Rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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Eigersund kommune

2  L  APR 2019

Dag og Wenche Fanebust ArkivsakID- MLf

Møllegaten 10

4370 Egersund 22.4.2019

Eigersund kommune

v/Miora Nathalie Ranjeva

Vedrørende b evirksomhet uten nabovarsel

Vi mottok nabovarsel en sen ettermiddag den 8.4.2019. Budsenderen kunne ikke redegjøre for hvorfor

vi ikke hadde fått dette tidligere.

Den 15.2.19 hadde Eger Bygg satt opp stillas og revet garasjen. Vi trodde de skulle renovere denne og

ble rimelig overrasket da de begynte å reise et bygg oppå der igjen. Vi som er naboer/gjenboere skal ha

nabovarsel før det ble iverksatt endring på fasade mm. Eger Bygg gav heller ikke naboene varsel da de

endret på bygget ved en tidligere anledning. Det er merkelig at et byggefirma kan drive uten å kjenne

til kommunens byggeforskrifter. Vi antar at dette som er gjort nå, er bevisst. Etter kontakt med

kommunen ble vi oppfordret til å klage skriftlig (en muntlig klage som ble fremsatt, var ikke nok).

Denne utvidelsen tar ikke høyde for eksisterende parkering i området. Beboerne i Spinnerigaten 10 har

i utgangspunktet 5 parkeringsplasser på sin «uteparkering». Der er også uforstående at tiltaket

beregner sin adkomst over annen manns  grunn.  Situasjonskartet viser en parkeringsløsning som ikke

lar seg gjennomføre. Til daglig ser vi Eger Byggs arbeidsbiler, vareleveranser, eventuelle kunder og

andre besøkende på dette området. Dette fører til stor trafikkbelastning i den smale gaten

(sammenlignet med Åbergaten). En gate skal også kunne betjene utrykningskjøretøy, men det er det

sjelden mulighet til. Det er ikke tatt høyde for små barn som bor i området, myke trafikanter som bor

på Lundeåne, og personer som skal jobbe turnus og har behov for å komme inn/ut i gaten.

Vi krever byggearbeidet stanset til saken er realitetsbehandlet.  I  slike saker antar vi at ansvarlige i

kommunen tilkjenner utbygger ulovlighetsgebyr, da her er tydelige mangler.

Med hilsen

Dag og Wenche Fanebust (13/1717)

Dette er godkjent av Abdul Bilal Jadali, Bøckmannsgate 16 (13/1636) som heller ikke fikk nabovarsel.

- '  - “57"" »wm-m om &&&/«ét
: C“ 7 «* <”; ;; ,4 &  )c :3 ;*"—
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Fra: Ove H. Klausen <ove@dalane-byggsok.no> 
Sendt: 25. april 2019 11:28 
Til: Miora Nathalie Ranjeva 
Kopi: Terje Midbrød 
Emne: VS: Naboklage Bøckmannsgate 18 
Vedlegg: Untitled_25042019_103915.pdf 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
Hei! 
Se svar på naboklage fra Terje Midbrød. 
MVH 
Ove H. Klausen 
 

Fra: Terje Midbrød <terje@egerbygg.no>  
Sendt: 25. April 2019 11:05 
Til: Ove H. Klausen <ove@dalane-byggsok.no> 
Emne: VS: Naboklage Bøckmannsgate 18 
 
 
Viser til Naboklage fra Dag og Wenche Fanebust ( Ser at Abdul Bilal Jadali ikke har signert og derfor 
ikke er å regne som klager ) 
 
Utfra klagen kan vi ikke se at der fremkommer nye momenter som ikke var klarlagt når byggesaken 
ble behandlet. Men vil allikevel kommentere klagen. 
 
At disse 2 naboene ikke fikk nabovarsel i første omgang er dessverre en beklagelig feil som oppsto 
ved at de ikke sto på nabolisten vi fikk tilsendt fra kommunen. Vi skulle ha sjekket nabolisten opp 
mot kart for å kontrollert at alle naboer ble varslet. 
 
Kommentar om at dette er bevisst handling trenger egentlig ikke ytterligere kommentar, utover at 
det selvfølgelig ikke er det. 
 
Utvidelsen utløser kun en ekstra parkering utover tidligere situasjon, som er vist løst på egen tomt.  
 
Adkomsten over naboeiendommen som er Spinnerigaten 10 så har vi her tinglyst erklæring som ble 
tinglyst ved utbyggingen av Spinnerigaten 10 da det etter utbyggingen alltid har vært nødvendig for 
oss å kjøre over der for å ha adkomst til garasjen. 
 
Det er klart mer vareleveranser og varebiler under byggeperioden, men når bygget er ferdigstilt vil 
ikke dette utløse økt trafikkbelastning. 
 
Når det gjelder betjening av utrykningskjøretøy så er vi enige i at dette til tider er et problem i gaten 
her. Dette skyldes dog ikke vi som har tilhørighet innerst i gaten da vi ikke parkerer i gaten. Derimot 
står der ofte parkert biler av de som jobber på Lundeåna Bo og service senter som parkerer i gaten 
mot veggen til Spinnerigaten 10. I tillegg parkerer Fanebust på sin side som etter reguleringsplanen 
ikke er i gaten, men som ihht eiendomsgrensene er veiområde (se vedlegg). Dette problemet har vi i 
sammen med Styret i Sameiet Spinnerigaten 10 hatt møter med Arne Stapnes og Espen Hyggen for å 
se på om dette bør reguleres på annen måte da det til tider er så trangt i innkjørselen at det er 
vanskelig og komme ut og inn med personbil. 
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Med vennlig hilsen 

Terje Midbrød 

Daglig leder 

Mobil:   40408160 

E-post:  terje@egerbygg.no

Web:     www.egerbygg.no

Fra: Miora Nathalie Ranjeva <miora.nathalie.ranjeva@eigersund.kommune.no>  
Sendt: torsdag 25. april 2019 08.30 
Til: Ove H. Klausen <ove@dalane-byggsok.no>; Terje Midbrød <terje@egerbygg.no> 
Kopi: Jarle Valle <jarle.valle@eigersund.kommune.no> 
Emne: Naboklage Bøckmannsgate 18 

Hei, 

Jeg har mottatt skriftlig naboklage fra Dag og Wenche Fanebust og Abdul Bilal Jadali. 
Se vedlagt. 

Kan dere kommentere klagen så fort som mulig? 

Med vennlig hilsen 

Miora Nathalie, rådgiver 
Seksjon Byggesak, Teknisk avdeling 
Direkte telefon: 51 46 83 08 - sentralbord: 51 46 80 00 
www.eigersund.kommune.no - Facebook.no/eigersund - @EigersundK 

Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive 
personopplysninger jf. personopplysningsloven. All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig 
etter arkivloven og vil også kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler. 

For at Eigersund kommune skal være sikker på at alle eposter som sendes til kommunen blir registrert i 
saksbehandlingssystemet snarest mulig, er det nødvendig at all epost sendes til: post@eigersund.kommune.no, og ikke til 
den enkelte saksbehandler. Begrunnelsen for dette er blant annet at mange søknader skal behandles innen stramme 
tidsfrister. I forbindelse med ferieavvikling, permisjoner, sykdom mv. kan det forekomme fravær som er lenger enn 
saksbehandlingstiden, noe som vil være meget uheldig for sakens parter. Dersom det haster med å få fram opplysningene i 
eposten til saksbehandler, kan eposten sendes direkte til saksbehandler i tillegg til kommunens postmottak. 
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ULsknfi Side  1  av  /

SITUASJONSKART ] D  '!-
Gnr: 13 Bnr: 1637 Fnr:  0  Snr: 0 E

Adresse: Aabergs gate 9, 4370 EGERSUND, med flere
Eiendom:

Hj.haver/Fester:

EIGERSUND  Dato: 10/6-2018 Sign: Målestokk
KOMMUNE 1:500

 
Det tas  forbehold  om at det kan  forekomme feillmangler  på  kartet, bla. gjelder dette plandata, eiendomsgrenser,
ledninger/kabler, kummer m.m.  som  iforbindelse  med  prosjektering]anleggsarbeid  må  undersøkes nærmere.
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Furtau

FASADE MOT SØR-ØST

FASADE MOT SØR—VEST

 

FASADER

Tiltakshaver: E er B

Byggeplass: Bøckmansgate 18

Kommune: Ei ersund
EGER—

Bvssf‘; 13/1637

JWL 44

Rev.  Revisjonen  gjelder Utført  Konlr. Dato

Malestokk Tegn AM  Dato  1o,os.1e

1:100
Trac  Dato

FDrmatA3 Sak Hva?

Tegnnr  02.01

Pmsx nr 201Bccc
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Påbygg overgarasje, sammenføyes med  eksisternde  hus.

Terreng forblir som  eksisterende,  forutenom "rampe" ned til inngang
i  trappehus.
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Besøksadresse: Nytorget 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 etg. Telefon:  51 46 80 00  
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks:  51 49 10 38  
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no  Org.nr.:  944 496 394 
   

 

   
 
 
 
 

EIGERSUND KOMMUNE 
Teknisk avdeling 
Seksjon byggesak Internt notat 

 
 

 
 

 
 

 
 
Vår ref.:  18/35366 / 18/2004 / GBR - 13/1637, FA - L42 Dato:  05.11.2018 

Saksbehandler:  Tina Tønnessen  Direkte telefon: 51 46 83 18 /  938 61 813 

E-post: tina.toennessen@eigersund.kommune.no  

 
 
 
Mottakere:   
Miora Nathalie Ranjeva Rådgiver / Seksjon byggesak  
 
 

Uttale - Påbygg/tilbygg, utvidelse av trappegang, nye parkeringsplasser gnr. 13 bnr. 1637 - 
Eger Bygg AS, Bøckmansgate 18 
Eigersund kommune har mottatt søknad om oppføring av påbygg på dagens garasje og utvidelse av 
bolig/kontor på eiendommen gnr. 13 bnr. 1637.  
 
Det er avholdt møter med tiltakshaver i forkant av søknad.  
 
Bolig/kontorbygning er oppført ca. 1920-30-tallet og med sveitserjugend inspirert stiluttrykk.  
Tilhørende garasje er oppført i nyere tid med støpt grunnmur og loft.  
Omsøkt prosjekt medfører utvidelse av trappehus og  påbygg og bruksendring av garasjebygning.  
 
Det er brukt et formspråk ute mot Bøckmansgaten som kopierer øvrig bebyggelse. Sveitserjugend- 
uttrykket går igjen i påbygget til garasjen. Fasadene som er vendt bort fra veien og inn mot 
leilighetsbygget i Spinnerigaten har en annen vindusutforming og noe friere formspråk som 
gjenspeiles i leilighetsbygningen.  
 
Utvidelse av trappehuset medfører fjerning av eksisterende trapp og inngangsdør. Det anbefales at 
døren erstattes med et vindu slik at denne delen av fasaden får et balansert uttrykk. Denne delen vil i 
stor grad være synlig fra Bøckmansgaten og vil fremstå som mangelfull dersom døråpningen kles 
igjen.   
 
I påbygg til garasje er det vist en stor glassflate i takkonstruksjon for å få inn tilstrekkelig lys til 
takterrasse. Det anbefales at denne begrenses i størrelse slik at glassflaten blir mindre synlig fra 
gatenivået.  
 
Forslag til farger: 
Det anbefales å skille de to bygningskroppene tydeligere fra hverandre ved fargebruk på kledning og 
listverk. Bruk da historiske farger innenfor stilretningen som harmonerer med øvrig bebyggelse. Det 
anbefales fargeundersøkelser på originalt listverk og kledningsbord dersom disse enda er intakte. Det 
er mulig å få nærmere råd og veiledning hos byantikvar.  
 
 
Byantikvar har ingen spesielle merknader til tiltaket da det tilpasses den eksisterende bebyggelsen i 
størrelse og form. Det må forutsettes at det benyttes materialer av god kvalitet og med stilhistorisk 
korrekt utforming på de deler av bygning som tilstreber gjengivelse av den historiske bebyggelsen.  
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Besøksadresse: Nytorget 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 etg. Telefon:  51 46 80 00  
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks:  51 49 10 38  
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no  Org.nr.:  944 496 394 
   

 

Med vennlig hilsen 
 
 
Tina Tønnessen 
Byantikvar 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  20.05.2019 
Arkiv: : FE - 033 
Arkivsaksnr.: 19/991 
Journalpostløpenr.: 19/16934 

Avdeling: 
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E-post: 

Sentraladministrasjonen 
Politisk sekretariat 
Randi Haugstad 
Konsulent 
51 46 80 24 
randi.haugstad@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato 
079/19 Planteknisk utvalg 28.05.2019 
 
 
Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 28.05.19 
 
Kopi av ulike skriv/meldinger som legges frem for utvalget til orientering.  
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak etter 
forslag fra et eller flere medlemmer. 
 
De framlagte referatsakene tas til orientering. 
 
35T 
Saksnummer Tittel 
014/19 Byggesakssjefen delegert - sak 80/19 til 93/19 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
 
 
 
 

Side 242 av 247

http://www.eigersund.kommune.no/
http://bit.ly/1IywnuF


Byggesakssjefen delegert – sak 81 til sak 93 
 
 

ArkivsakId Doknr Utvalg Sakstittel Saksnr Sakstype 

19/868 2 BMD Tillatelse til tiltak - Deling av grunneiendom gnr. 7 bnr. 800 - Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS, Potteriveien og 
Lasteinveien 

081/19 BMV 

18/2455 11 BMD Tillatelse til tiltak etter PBL § 20-3 - Riving og oppføring av enebolig gnr. 8 bnr. 33 - Syvert Dversnes, Steinbakken 56 082/19 BMV 

19/841 3 BMD Tillatelse til reseksjonering gnr. 46 bnr. 202, Høgevollsveien 21A 083/19 BMV 

19/849 2 BMD Tillatelse til tiltak etter PBL § 20-3 - Dispensasjon, bolig med garasje og forstøtningsmur gnr. 7 bnr. 800, tomt 80 - Ine 
og Paul Hein Haneferd, Lasteinveien tomt nr. 80 

084/19 BMV 

16/2134 7 BMD Igangsettingstillatelse - Tomannsbolig og carporter gnr. 13 bnr. 2737 - Norrøn bolig AS, Mortensknutveien 12 - tomt 4 
felt B 29 Hestnes 

085/19 BMV 

19/836 2 BMD Tillatelse til tiltak - Enebolig gnr. 13 bnr. 2755 - Frode Tingbø, Hestnesveien 263 086/19 BMV 

14/2438 15 BMD Tillatelse til endring - enebolig og garasje gnr. 60 bnr. 849 - Byggmestrene Larsen & Bjørkeland AS, Ingolf Hellands vei 
16 

087/19 BMV 

19/906 2 BMD Tillatelse til fradeling av tomt nr. 15 gnr. 26 bnr. 48 - Norrøn Eiendomsutvikling AS 088/19 BMV 

16/2560 10 BMD Igangsettingstillatelse - riving og oppføring av bolighus gnr. 22 bnr. 7 - Ivar Mikal Stapnes, Stapnesveien 61 089/19 BMV 

19/796 6 BMD Riving av våningshus og løe, samt oppføring av nytt våningshus gnr. 3 bnr. 18 og bnr. 870 - Leif Seglem, Ytstebrødveien 
565 

090/19 BMV 

19/947 2 BMD Båthus gnr. 47 bnr. 902 - Hjalmar Fardal, Jærveien 091/19 BMV 

19/809 5 BMD Tillatelse til tiltak etter PBL § 20-3 - Dispensasjon ny inn- og utkjøring og rammetillatelse gnr. 13 bnr. 1682 - Desconda 
AS, Spinnerigaten 13 

092/19 BMV 

19/188 4 BMD Tillatelse til tiltak etter PBL 20-3 - Dispensasjon og rammetillatelse for naust gnr. 9 bnr. 6 - Erik Klippenberg, 
Selvågen/Vaksvik 

093/19 BMV 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  20.05.2019 
Arkiv: : FE - 033 
Arkivsaksnr.: 19/991 
Journalpostløpenr.: 19/16935 

Avdeling: 
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E-post: 

Sentraladministrasjonen 
Politisk sekretariat 
Randi Haugstad 
Konsulent 
51 46 80 24 
randi.haugstad@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato 
080/19 Planteknisk utvalg 28.05.2019 
 
 
Spørsmål og orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 28.05.19 
 
 
 
Spørsmål og orienteringer: 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
676570 Planteknisk utvalg - oversikt over spørsmål og svar i møtet 28.05.19 
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Møtedato:  Parti: Svar fra rådmann: 
09.04.19 Spørsmål fra en gjeng som vurderer å starte opp stupeklubb i 

Egersund, og håper å få svar under neste ptu-møte. Vil stupetårnet 
renoveres under den øvrige renoveringen av svømmehallen?  

Anna Nodland - 
AP 

 

28.05.19 Det er tidligere gjort vedtak om å avhende tomannsboligen i 
Nonsfjellveien. Jeg ønsker en skriftlig redegjørelse over status og 
framdrift i denne saken til neste møte i ptu. Jeg tenker at EIgersund 
kommune ikke kan være bekjent av å la boliger stå til nedfalls i midt 
i et boligområde. Jeg tenker vi bør ha i tankene at ditt hus er min 
utsikt. 

Tove Løyning –  
AP 
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Oversikt over planteknisk utvalgs faste medlemmer  
for valgperioden 2015-2019  

 
 
 
 Planteknisk utvalg 
 

 11 representanter    Telefon E-post    

 Leder: Kjell Vidar Nygård  Trosavigveien 218 4375 HELLVIK H 932 36 261 kvn@euv.no 

       

Nestleder: Roger Sæstad  Tondylveidn 10 4371 EGERSUND AP 916 80 234 tondyld@hotmail.com 

       

       

 ARBEIDERPARTIET   3 representanter      

       

Anders Ege Varbergvn. 52 4371 EGERSUND AP 412 14 309 anders.ege@dabb.no 
 

Tove Helen Løyning Gamlevn. 30 4370 EGERSUND AP 950 83 622 tovehelen@hotmail.com 

 Roger Sæstad  Tondylveidn 10 4371 EGERSUND AP 916 80 234 tondyld@hotmail.com 

       

 FREMSKRITTSPARTIET  2  representanter      

       

Dag Rune Skår Bruviksvn.22 4370 EGERSUND FRP 958 81 436 rune@lino.as 

May Helen Hetland Ervik Korvettveien 19 4374 EGERSUND FRP 993 38 850  may.ervik@egersund.frp.no 

       

 HØYRE  3 representanter      

       

Lilly Remme Brunell Prestegårdsvn. 9 4371 EGERSUND H 928 35 545 lilly.remme.brunel@gmail.com 

 Astrid Hetland Robertson Kråkefjellveien 28 4370 EGERSUND  H 917 16 638 astrid.hetland.robertson@dabb.no 
Kjell Vidar Nygård Trosavigveien 218 4375 HELLVIK H 932 36 261 kvn@euv.no 

       

       

 KRISTELIG FOLKEPARTI  2 representanter      

       

Sølvi Ege Eigesvn. 284 4375 HELLVIK KRF 994 23 577 solvi.ege@gmail.com 

Per Arne Sandvold Havsøyvn. 92 

 

4370 EGERSUND KRF 412 03 129 
 

per.arne.sandvold@dabb.no 

       

 SENTERPARTIET 1 representant      

       

 Tor Olav Gya  Gyaveien 90 4376 HELLELAND SP 900 43 569 t-o-gya@hotmail.com 
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Politisk sekretariat – Kommunikasjon 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, levekårsutvalget, kommuneplanutvalget, felles brukerutvalg, 
administrasjonsutvalget og styret for Eigersund Næring og Havn KF.  
 
Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
Du finner saksdokumenter til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune -  Politikk - 
møtekalender   
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Egersund  Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4370 Egersund.  
 
Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Kommunikasjonssjef  
Leif E. Broch 
 

Kontor: 51 46 80 23  
Mobil: 908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, 
kommuneplanutvalg. 

Politisk sekretær  
Randi S. Haugstad 
 

Kontor: 51 46 80 24 
Mobil: 993 96 623 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, felles 
brukerutvalg, styret Eigersund 
Næring og Havn KF. 

Politisk sekretær 
Irene H. Randen 

Kontor: 51 46 80 45 
Mobil: 489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, 
formannskap, levekårsutvalget, 
avlønning og økonomi. 

 
 

   

 
Kontrollutvalget  
 
Fordi kontrollutvalget har en kontrollfunksjon overfor både administrasjon og revisjon, kan ikke politisk sekretariat ha 
sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget. Det er derfor Rogaland Kontrollutvalgssekretariat (RKS) som har dette ansvaret for 
kontrollutvalget. RKS har også ansvar for 17 øvrige kommuner i Sør-Rogaland. 
 
Kontrollutvalgssekretariatet er saksbehandler for saker til kontrollutvalget. 
 
Nettside: www.kontrollutv.no    
Nettside: Saksdokumenter kontrollutvalget i Eigersund kommune 
 
E-post: postmottak.rks@sandnes.kommune.no  
 
Møtesekretær 
Wencke S. Olsen 

 
988 06 776 

 
wencke.sissel.olsen@sandnes.kommune.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.02.2019 Politisk sekretariat 
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