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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 

003/20 Rådmannen delegert  
 

 
 

Mindre reguleringsendring for reguleringsplanen havn- og 
næringsområde Kaupanes, meltanker Prima Protein AS 
 

Sammendrag: 
Det er søkt om en mindre reguleringsendring i forbindelse med reguleringsplanen «Havne- og 
næringsområde Kaupanes». Bakgrunnen for endringen er et behov for etablering av siloer ifm. 
etablert industri. Endringen medfører at det innenfor området H/I/L 6.3 tillates det oppført inntil 6 
siloer med ett bebygd areal på opptil 100 m2 per silo. Siloene tillates oppført med maks byggehøyde, 
Tt kote +42,0. 
 
 

Rådmannens vedtak: 
Det vedtas reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i områdereguleringsplan for Havne- og 
næringsområde Kaupanes (7-15) som medfører følgende endringer:  

1.  Bestemmelsesområde H/I/L 6.3 6 siloer à 100 m2 tillates oppført med Tt kote +42,0 
2. § 34. Høydeplassering for topp gulv i ny bebyggelse er angitt på plankartet med Tg kote + for 

hvert enkelt delfelt. Maksimalt tillatt byggehøyde er angitt på plankartet med Tt kote + for 
hvert enkelt delfelt, mindre elementer (heistårn, luftesjakt, aggregater, piper/rør, antenner 
o.l.) som utgjør indre enn 2% av bebygd flate, kan tillates med større høyder. For 
bestemmelsesområde H/I/L 6.3 tillates det oppført inntil 6 siloer med ett bebygd areal på 
opptil 100 m2 per silo. Siloene tillates oppført med maks byggehøyde, Tt, kote +42,0. 
Oppgitte høyder for gulv (Tg) i ny bebyggelse og terreng (Tt), kan justeres med inntil 50 cm 
etter en samlet vurdering for hvert delfelt med krav om at § 8 overholdes. 

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

 
 

Saksgang: 
Rådmannen vedtar mindre reguleringsendring etter delegert fullmakt. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Reguleringsplanen for Havne- og næringsområde Kaupanes ble vedtatt av Kommunestyret sak 
031/19 den 18.03.19. 
 

Mindre reguleringsendring for reguleringsplanen havn- og næringsområde Kaupanes, 
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meltanker Prima Protein AS 
 
Eigersund kommune har mottatt en søknad om mindre reguleringsendring i tilknytning til 
områdereguleringsplan for Havne- og næringsområde Kaupanes (7-15) den 20.12.19.  
En vil i denne saken komme inn på følgende forhold:  

1. vurdering om det er mindre reguleringsendring  
2. kort presentasjon av hva saken gjelder  
3. gjennomgang av uttaler  
4. rådmannens vurdering og konklusjon  

 
1. Vurdering om det er mindre reguleringsendring  
Etter at uttalefristen for varslinger er passert har rådmannen vurdert at søknaden kan behandles som 
en mindre reguleringsendring etter §12-14 i pbl. Det reises ofte spørsmål om hva som kan anses for 
"mindre reguleringsendring" av reguleringsplan. I noen grad må det være opp til et skjønn i det 
enkelte tilfelle hvor grensen går. Det er heller ikke gitt uttømmende retningslinjer jfr. tidligere lov. 
Selv om mindre endring av reguleringsplan behandles noe enklere enn reguleringsendring etter §12-
14 jfr. § 28-1 i gammel pbl. gjelder bestemmelsene om samråd og medvirkning også for slike 
endringer, dvs. at bl.a. berørte sektormyndigheter må gis anledning til å uttale seg. Det er ikke 
klageadgang på avslag på en mindre reguleringsendring.  
 
Grensegangen mellom full regulering og en mindre endring av reguleringsplan er et skjønnsspørsmål 
som må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Viktige forutsetninger for å gjennomføre planen skal 
ikke forandres nevneverdig dersom endringen skal kunne behandles som "mindre endring", noe en 
vurderer at denne justeringen ikke medfører, snarere tvert imot bidrar den til å nå hensikten med 
planen som er å legge til rette for havnerelatert industri og presisierer bestemmelsene slik at disse 
blir mere entydige og klare.  
 
Dersom det er tvil om endringen er mindre, bør saken uansett behandles som en vanlig 
reguleringsendring etter § 12-14.  
 
Etter en samlet vurdering konkluderer en med at dette dreier seg om mindre endringer, da viktige 
forutsetninger for å gjennomføre planen ikke blir endret og det omfatter kun justering av plankart av 
mindre omfang samt presisering og tydeliggjøring av bestemmelsene. Dette vil så langt en vurderer 
det således komme inn under begrepet forenklet behandling av reguleringsendring og saken blir 
derfor fremmet etter §12-14. 
 
2. Kort presentasjon av hva saken gjelder 
Det er søkt om at det foretas en reguleringsendring etter forenklet behandling og som omfatter 
følgende punkter: 

1. Bestemmelsesområde H/I/L 6.3 6 siloer à 100 m2 tillates oppført med Tt kote +42,0 
2. § 34. Høydeplassering for topp gulv i ny bebyggelse er angitt på plankartet med Tg kote + for 

hvert enkelt delfelt. Maksimalt tillatt byggehøyde er angitt på plankartet med Tt kote + for 
hvert enkelt delfelt, mindre elementer (heistårn, luftesjakt, aggregater, piper/rør, antenner 
o.l.) som utgjør indre enn 2% av bebygd flate, kan tillates med større høyder. For 
bestemmelsesområde H/I/L 6.3 tillates det oppført inntil 6 siloer med ett bebygd areal på 
opptil 100 m2 per silo. Siloene tillates oppført med maks byggehøyde, Tt, kote +42,0. 
Oppgitte høyder for gulv (Tg) i ny bebyggelse og terreng (Tt), kan justeres med inntil 50 cm 
etter en samlet vurdering for hvert delfelt med krav om at § 8 overholdes. 

 
Utsnitt av gjeldende forslag til endring: 
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3. Gjennomgang av uttaler  
Endringene er sendt til uttale til grunneiere og berørte statlige og regionale myndigheter. Det er kun 
kommet inn uttale fra Fylkesmannen i Rogaland som ikke har merknad til endringen.  
Saken kan etter rådmannens vurdering fremmes som en mindre reguleringsendring. 
 
Barn, unge  
Ingen kjente konsekvenser.  
 
Sikkerhet og beredskap  
Ingen kjente konsekvenser.  
 
Trafikksikkerhet, parkering m.m.  
Ingen kjente konsekvenser.  
 
Universell utforming:  
Ingen kjente konsekvenser. 
 
4. Rådmannens vurdering og konklusjon  

1. Rådmannen viser til gjennomgang og vurdering i pkt. 1-3 og vil derfor etter en samlet 
vurdering og etter delegert myndighet vedta reguleringsendring etter forenklet behandling 
som medfører følgende: 
Bestemmelsesområde H/I/L 6.3 6 siloer à 100 m2 tillates oppført med Tt kote +42,0 

2. § 34. Høydeplassering for topp gulv i ny bebyggelse er angitt på plankartet med Tg kote + for 
hvert enkelt delfelt. Maksimalt tillatt byggehøyde er angitt på plankartet med Tt kote + for 
hvert enkelt delfelt, mindre elementer (heistårn, luftesjakt, aggregater, piper/rør, antenner 
o.l.) som utgjør indre enn 2% av bebygd flate, kan tillates med større høyder. For 
bestemmelsesområde H/I/L 6.3 tillates det oppført inntil 6 siloer med ett bebygd areal på 
opptil 100 m2 per silo. Siloene tillates oppført med maks byggehøyde, Tt, kote +42,0. 
Oppgitte høyder for gulv (Tg) i ny bebyggelse og terreng (Tt), kan justeres med inntil 50 cm 
etter en samlet vurdering for hvert delfelt med krav om at § 8 overholdes. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente 
 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    
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Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 
~ o ~ 

 

Alternative løsninger:  

 
 

 

 
 

~ o ~ 
 

  
Dokumenter - vedlagt saken: 

Dok.nr Tittel på vedlegg 

723190 
Søknad om mindre reguleringsendring for havn- og næringsområde Kaupanes, meltanker 
Prima Protein AS  

723192 Vedlegg 1 - 03 Forslag endring plankart pr. 18.12.19  

723193 Vedlegg 2 - 04 Illustrasjon plassering av siloer pr. 18.12.19  

723194 Vedlegg 3 - Tanker fra Ryttervik (2 moh.) pr. 18.12.19  

723195 Vedlegg 4 - Tanker fra Prestegårdsveien 72 (35 moh.) pr. 18.12.19  

723196 Vedlegg 5 - Tanker fra Hovlandsveien 53 (21 moh.) pr. 18.12.19  

723197 Vedlegg 6 - Tanker fra Hovlandsveien 63 (9 moh.) pr. 18.12.19  

723198 Vedlegg 7 - Tanker fra Hovlandsveien 67 (17 moh.) pr. 18.12.19  

723199 
Vedlegg Q-1 Planbeskrivelse - Mindre reguleringsendring for Havn- og næringsområde 
Kaupanes  

723200 Vedlegg Q-2 Varsel om mindre reguleringsendring  

723201 Vedlegg Q-3 Uttale fra Fylkesmannen i Rogaland  
 

 

 
 
Parter i saken: 

N EIGERSUND 
KOMMUNE 

Postboks 580 4379 EGERSUND 

N STATENS 
VEGVESEN 
REGION 
VEST 

Askedalen 4 6863 LEIKANGER 

N ERVIK 
MORTEN 

GRASHAUGVEIEN 47 4034 STAVANGER 

N HOVLAND 
JOSTEIN 

HOVLANDSVEIEN 67 4374 EGERSUND 

 
 


