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Mindre reguleringsendring - Rundevoll barnehage, gnr. 13 bnr. 1244 
 
Sammendrag: 
En har mottatt søknad om en mindre reguleringsendring som gjelder reguleringsplan for Rundevoll 
barnehage. Omsøkt endring viser differensiert arealbruk for eiendommen for å avklare plassering av 
barnehagebygningen, med uteområde, parkering og atkomst til friluftsområde. Det vises 
byggegrense på eiendommen og omriss av planlagt bygning. Det er også foreslått endringer i 
reguleringsbestemmelsene slik at de stemmer overens med arealformålene og gjeldende plankrav og 
standard.  

Rådmannen vurderer at dette kan tas som forenklet behandling. 

 
Rådmannens vedtak: 
Det vedtas en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i reguleringsplan for Rundevoll 
barnehage med følgende endringer: 

I reguleringsbestemmelsene: 
Det vises til vedlagte reguleringsbestemmelser datert den 14.10.19. 
 
På reguleringsplankartet datert den 14.10.19: 

1. Deler av arealformål offentlige bygninger omreguleres til barnehage 
2. Deler av arealformål offentlige bygninger omreguleres til parkeringsplasser 
3. Deler av arealformål offentlige bygninger omreguleres til gangveg / gangareal /gågate 
4. Deler av arealformål offentlige bygninger omreguleres til friluftsformål 
5. Vendhammer og innkjøringen til barnehagen (parkeringsplassen) legges litt om. 
6. Det tegnes på byggegrense for barnehagen. 
7. Planlagt barnehagebygning og en bod vises på plankartet. 

Vedtaket er fattet den 24.01.2020 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 ble vedtatt i Kommunestyret den 31.04.73. 
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Andre opplysninger / fakta i saken: 
 
Mindre reguleringsendring for Rundevoll barnehage 
 
Eigersund kommune har mottatt en søknad om mindre reguleringsendring i tilknytning Rundevoll 
barnehage. 
 
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 uttalelser  
4. rådmannens vurdering og konklusjon  

 
1. Vurdering om det er mindre reguleringsendring  
En vurderer dette til å være en mindre reguleringsendring etter §12-14 i plan- og bygningsloven (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.  
 
Dersom det er i 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 
reguleringsbestemmelsene og plankartet og er av mindre omfang. 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 søkes om at det foretas en reguleringsendring etter forenklet behandling og som omfatter 
følgende: 
 
Justering av reguleringsplankartet: 
På reguleringsplankartet: 

1. Deler av arealformål offentlige bygninger omreguleres til barnehage 
2. Deler av arealformål offentlige bygninger omreguleres til parkeringsplasser. 
3. Deler av arealformål offentlige bygninger omreguleres til gangveg / gangareal /gågate 
4. Deler av arealformål offentlige bygninger omreguleres til friluftsformål 
5. Vendhammer og innkjøringen til barnehagen (parkeringsplassen) legges litt om. 
6. Det tegnes på byggegrense for barnehagen. 
7. Planlagt barnehagebygning og en bod vises på plankartet. 

 
Endret reguleringsplan: 
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3. Gjennomgang av uttaler  
Endringene er sendt til uttale til berørte sentrale og regionale myndigheter, berørte naboer og 
gjenboere og aktuelle deler av kommuneadministrasjonen. Oppstartvarsel ble også lagt ut på 
kommunens hjemmesider. Det er kommet inn merknader fra Fylkesmannen, Rogaland 
fylkeskommune og en nabo.  
 
Fylkesmannen i Rogaland viser til at det i reguleringsbestemmelsene står at det skal anlegges 
minimum 36 parkeringsplasser. Fylkesmannen anser denne parkeringsdekningen som noe høy. Det 
vises til nylig vedtatte kommuneplanbestemmelser § 6.5 hvor antallet parkeringsplasser skal være 
innenfor rammen 0,2 og 0,8 parkeringsplasser per ansatt og beregnet på grunnlag av dokumenterte 
erfaringstall for besøkende. Fylkesmannen gir faglig råd om at antall parkeringsplasser settes som 
maksimalt antall og i samsvar med kommuneplanbestemmelsene. 
 
Rogaland fylkeskommune har ikke vesentlige merknader til omdisponeringene av arealet men 
påpeker at bestemmelsen om parkeringsdekning må endres til et maksimumkrav. Det vises til 
kommuneplanen. 
 
Leif-Arne Ødegaard skriver at barnehagen er trukket nærmere deres eiendom. Dette betyr mer støy 
fra en større barnehage enn den som ligger der i dag. De har støy når barnehagen er åpen. Etter 
åpningstiden benytter barnefamilier uteplassen som lekeplass. På kveld- og nattetid er det 
ungdommer som bruker uteområdet i barnehagen. Ødegaard skriver videre at med en mindre 
grensejustering kunne barnehagen vært trukket 20-30 m sørover. Der ligger det et større 
friluftsområde som i dag ikke er i bruk. 
 
Saken kan etter rådmannens vurdering fremmes som en mindre reguleringsendring.  
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Barn, unge  
Det vil bli plass til flere barn i den nye barnehagen.  
 
Sikkerhet og beredskap  
Ingen kjente konsekvenser.  
 
Trafikksikkerhet, parkering m.m.  
Ingen kjente konsekvenser. 
 
Universell utforming 
Ingen kjente konsekvenser. 
 
4. Rådmannens vurdering og konklusjon  
Merknad fra Fylkesmannen i Rogaland. 
Parkeringsdekning er avklart med kommunen i forbindelse med forhåndskonferanse basert på at ny 
barnehage vil ha 26 ansatte og plass til 114 barn. Det er lagt til grunn parkeringsdekning på 0,8 per 
ansatt og 0,25 per barn. Dette gir et behov for 50 parkeringsplasser. Innenfor planområdet er det 
avsatt 35 parkeringsplasser. Det vil også være tilgang til parkeringsområde i Nonsfjellveien hvor det 
er tilgjengelig 15 parkeringsplasser. Disse er i hovedsak tiltenkt parkering for ansatte. 
Rådmannen er av den oppfatning at formuleringen om parkeringsdekning nå er i samsvar med nylig 
vedtatte kommuneplanbestemmelser. 
 
Merknad fra Rogaland fylkeskommune. 
Parkeringsdekning er avklart i forhåndskonferanse med kommunen. Se kommentar til innspill fra 
Fylkesmannen over. Bestemmelsene endres slik at krav til parkeringsdekning er 0,8 plasser per ansatt 
og 0,25 plasser per barn. Rådmannen er av den oppfatning at formuleringen om parkeringsdekning 
nå er i samsvar med nylig vedtatte kommuneplanbestemmelser. 
 
Merknad fra Leif-Arne Ødegaard. 
Ny barnehage er plassert innenfor areal som i gjeldende reguleringsplan er avsatt til offentlig formål. 
Barnehagebygningens plassering er i hovedsak gjort av hensyn til solforhold på uteområdet til 
barnehagen. Friluftsområde som Ødegaard viser til vil bli benyttet som en del av uteområdet. Ny 
barnehage vil kunne skjerme noe for støy fra uteområdet. Ut fra gjeldende reguleringsplan kunne det 
blitt bygget en barnehagebygning 4 m fra eiendomsgrensen, uten at det måtte søkes om 
dispensasjon. I den reguleringsplan som nå vedtas kommer barnehagebygningen minst 13 m fra 
eiendomsgrensen. 
 
Rådmannen viser til gjennomgang og vurdering i pkt. 1-3 og vil derfor etter en samlet vurdering og 
etter delegert myndighet vedta en reguleringsendring etter forenklet behandling som medfører 
følgende: 
 
Endring i reguleringsbestemmelsene:  
Reguleringsbestemmelsene er helt omarbeidet pga. nye arealformål og ny standard for skriving av 
slike bestemmelser, så det vises til vedlagte vedtatte nye bestemmelser. 

Endring av reguleringsplankartet: 
Det vises til opplistingen i vedtaket, se side 1. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen konsekvenser for Eigersund kommune. 
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Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
726714 Søknad om reguleringsendring Rundevoll barnehage - Vedlegg 1 Plankart  
726715 Søknad om reguleringsendring Rundevoll barnehage - Vedlegg 2 Bestemmelser  
 
 

 
 
Parter i saken: 
 Leif-Arne 

Ødegaard 
Nonsfjellveien 53 4371 EGERSUND 

 Odd Løyning Nonsfjellveien 49 4371 EGERSUND 
 Jonas E. 

Heien 
Postboks 54 4369 VIGRESTAD 

 Gry Hege 
Nygård 

Lyngveien 74 4371 EGERSUND 

 
 


