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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 

007/20 Rådmannen delegert  
 

 
 

Mindre reguleringsendring - deler av Egersund sentrum (2-1) - 
bestemmelser knyttet til parkering i Egersund sentrum, 
forsamlingslokaler 
 

Sammendrag: 
Det er søkt om å endre kravene til parkeringsdekning i reguleringsplanen for forsamlingslokaler som i 
all hovedsak benyttes utenom ordinær arbeidstid og dette er i samsvar med nylig vedtatte 
bestemmelser i kommuneplanen. Kommuneplanen har nye bestemmelser for parkering hvor en i 
større grad differensierer parkeringskravet etter formål og bruk enn det som er mulig i dag. Etter en 
samlet vurdering konkluderer en med at dette dreier seg om en mindre endring, da viktige 
forutsetninger for å gjennomføre planen ikke blir endret og det omfatter kun justering av 
regulerings-bestemmelsene og er av mindre omfang. Endringen følger også opp nylig vedtatt 
kommuneplan som åpner opp for en slik endring som omsøkt. Dette vil så langt en vurderer det 
således komme inn under begrepet forenklet behandling av reguleringsendring og saken blir derfor 
fremmet etter §12-14 jfr. §12-12. 
 
 
Rådmannens vedtak: 
Det vedtas en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i reguleringsplan for 19910002 - 
Deler av Egersund sentrum (2-1) som medfører følgende endringer: 

I reguleringsbestemmelsene § 6.6 føyes følgende til: 

 «Forsamlingslokaler som i all hovedsak benyttes utenom ordinær arbeidstid og utenom ordinære 
åpningstiderforforretninger skal ha oppstillingsplass for minst 1 bil per påbegynt 20 nye 
sitteplasser i lokalene. Tall på sitteplasser hentes fra brannverndokumentasjonen for de aktuelle 
lokalene. Minst 1/4 av oppstillingsplassene skal være dimensjonert for parkering for 
forflytningshemmede. Lavere parkeringsdekning kan vurderes individuelt ut fra omfang av 
utvidelse, aktiviteten og kommuneplanens mål om aktivitet i sentrum.» 
 

Vedtaket er fattet den 13.01.2020 på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- 
og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14. 
 

 
 

Saksgang: 
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Rådmannen vedtar mindre reguleringsendring etter delegert fullmakt. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Reguleringsplanen ble vedtatt i Kommunestyret den 18.2.1991 saksnr: 1991/4, med senere 
endringer. 
 

Andre opplysninger / fakta i saken: 
 
Mindre reguleringsendring for Litla Langevatnet boligfelt  (10-10) 
 
Eigersund kommune har mottatt en søknad om mindre reguleringsendring i tilknytning til 
reguleringsplan for 19910002 - Deler av Egersund sentrum (2-1). 
 
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  
En vurderer dette til å være en mindre reguleringsendring etter §12-14 i pbl. Det reises ofte spørsmål 
om hva som kan anses for "mindre reguleringsendring" av reguleringsplan. I noen grad må det være 
opp til et skjønn i det enkelte tilfelle hvor grensen går. Det er heller ikke gitt uttømmende 
retningslinjer jfr. tidligere lov. Selv om mindre endring av reguleringsplan behandles noe enklere enn 
reguleringsendring etter §12-14, jfr. § 28-1 i gammel pbl., gjelder bestemmelsene om samråd og 
medvirkning også for slike endringer, dvs. at bl.a. berørte sektormyndigheter må gis anledning til å 
uttale seg. Det er ikke klageadgang på avslag på en mindre 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 en mindre endring, da viktige 
forutsetninger for å gjennomføre planen ikke blir endret og det omfatter kun justering av 
reguleringsbestemmelsene og er av mindre omfang. Endringen følger også opp nylig vedtatt 
kommuneplan som åpner opp for slik endring som omsøkt. 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. Det er i forbindelse 
med revidering av kommuneplanen utarbeidet nye bestemmelser for parkering for Eigersund 
kommune hvor en i større grad differensierer parkeringskravet etter formål og bruk enn det som er 
mulig i dag.  
 
I kommuneplan for Eigersund 2012-2030, som ble vedtatt 23.09.19, sak 090/19, ble bestemmelser 
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knyttet til parkering i Egersund sentrum endret. Gjeldendene reguleringsbestemmelser sitt krav til 
parkering er ikke i samsvar med gjeldende kommuneplan. For å harmonisere bestemmelsene i 
gjeldende reguleringsplan med gjeldende bestemmelser i kommuneplanen, medfører dette  at det 
legges til et punkt under « §6 - Fellesbestemmelser — bevaringsområde i og 2,». 
 
Justering av reguleringsbestemmelsene: 
Det søkes om at det føyes til et punkt under §6.6 
«Forsamlingslokaler som i all hovedsak benyttes utenom ordinær arbeidstid og utenom ordinære 
åpningstiderforforretninger skal ha oppstillingsplass for minst 1 bil per påbegynt 20 nye 
sitteplasser i lokalene. Tall på sitteplasser hentes fra brannverndokumentasjonen for de aktuelle 
lokalene. Minst 1/4 av oppstillingsplassene skal være dimensjonert for parkering for 
forflytningshemmede. Lavere parkeringsdekning kan vurderes individuelt ut fra omfang av 
utvidelse, aktiviteten og kommuneplanens mål om aktivitet i sentrum.» 
 
3. Gjennomgang av uttaler  
Endringene er kunngjort på kommunes hjemmesider og sendt til uttale til Fylkesmannen i Rogaland 
som ikke har merknader til saken, samt til Rogaland fylkeskommune som ber om at de kontaktes 
dersom kommunen vurderer endringen som konfliktfylt. Rådmannen viser til at denne endringen er 
en direkte oppfølging av nylig vedtatt kommuneplan og vurderes ikke å være konlfiktfylt eller i strid 
med overordnede føringer. 
 
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  
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: 
 
Justering av reguleringsbestemmelsene: 
Det søkes om at det føyes til et punkt under §6.6: 
«Forsamlingslokaler som i all hovedsak benyttes utenom ordinær arbeidstid og utenom ordinære 
åpningstiderforforretninger skal ha oppstillingsplass for minst 1 bil per påbegynt 20 nye 
sitteplasser i lokalene. Tall på sitteplasser hentes fra brannverndokumentasjonen for de aktuelle 
lokalene. Minst 1/4 av oppstillingsplassene skal være dimensjonert for parkering for 
forflytningshemmede. Lavere parkeringsdekning kan vurderes individuelt ut fra omfang av 
utvidelse, aktiviteten og kommuneplanens mål om aktivitet i sentrum.» 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 
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~ o ~ 
 

Alternative løsninger:  

 
 

 

 
 

~ o ~ 
 

  
Dokumenter - vedlagt saken: 

Dok.nr Tittel på vedlegg 

718132 Søknad om reguleringsendring  

720271 Uttalelse til mindre endring av plan 19910002 - deler av Egersund sentrum (2-1)  

721105 Uttalelse til mindre reguleringsendring - deler av Egersund sentrum  
 

 

 
 
Parter i saken: 

 Annbjørg Elve 
Skofteland 

Vann- og avløpssjef  TVA/TEK 

 Trond Åsmund 
Karlsen 

Overingeniør   

 Jone Christer 
Omdal 

Kommunalsjef tekniske tjenester  Stab/TEK 

 Jarle Valle Byggesakssjef  TBY/TEK 

 Tom Grøsfjell Fungerende byggesakssjef / 
Seksjon byggesak 

 TBY/TEK 

 Eivind Galtvik Kommunalsjef kultur og oppvekst  Stab/KO 

 Bjarne 
Rosenblad 

Kommuneoverlege   

 Eli Sævareid Fagkonsulent   

 Iselin Seglem 
Levang 

Koordinerende enhet   

 Randi 
Haugstad 

Konsulent   

 Hans Olav 
Østebrød 

Folkehelsekoordinator/prosjektlede
r Sykkelbyen 

  

 Roger 
Tengsareid 

Brannsjef  TBR/TEK 

 Tina 
Tønnessen 

Byantikvar / Seksjon byggesak   

 Dag Kjetil 
Tonheim 

Kommunalsjef samfunnsutvikling   

 Johnny 
Monsen 

Oppmålingssjef / Seksjon kart og 
oppmåling 

  

 Arne Stapnes Daglig leder  Eigersund Parkering 
KF 

  

 Ingeborg 
Havsø 

Kommunalsjef helse og omsorg  Stab/HO 

 Mesfin Geoingeniør / Plankontoret   
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Parter i saken: 

Mammo 

 Kari 
Richardson 

Vei og utemiljøsjef   

 Jørn Hansen Rådgiver vei og trafikksikkerhet   

 
 


