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Endring av reguleringsplan for boliger gnr. 46 bnr. 38 mfl. 
Langårdsfjellet Havsøy 
 
Sammendrag: 
En har mottatt søknad om en mindre reguleringsendring som gjelder reguleringsplan for boliger 
Langårdsfjellet gnr. 46 bnr. 38 mfl. Omsøkt endring medfører justering av reguleringsplankartet ved 
bl.a. at parkeringsanlegg i gjeldende reguleringsplan reguleres til bolig, at vegarealet endres til slik 
vegen er bygget, parkeringsplasser justeres, det reguleres inn et område for renovasjon og 
grønnstruktur reduseres noe. Også reguleringsbestemmelsene justeres. Rådmannen vurderer at 
dette kan tas som forenklet behandling. 

Rådmannens vedtak den 09.03.20: 
Det vedtas en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i reguleringsplan for boliger 
Langårdsfjellet, gnr. 46 bnr. 38 mfl. og som medfører følgende endringer: 

• Kjøreveg SKV 1. Veglinjen endres til slik den er bygget. 
• Konsentrert småhusbebyggelse BKS. Det tilrettelegges for parkering under bakken i 

tilknytning til boligene. 
• Frittliggende småhusbebyggelse BFS 1. For å begrense terrenginngrepene på tomt BFS1 

er boligen plassert noe høyere i terrenget enn hva gjeldende plan åpner for, samt at 
formålsområdet er justert noe i sørvest for å gi tomten funksjonelle og godt 
terrengtilpassede utearealer. 

• Frittliggende småhusbebyggelse BFS2. Tomt BFS2 erstatter regulert garasjeanlegg i 
gjeldende plan. 

• Parkeringsplass SPP1. Formålsområdet tilpasses bygget veg SKV1. 
• Parkeringsplass SPP2. Omfatter opparbeidet gjesteparkering for boligene i BBB. 

Parkeringsplassen reguleres som bygget. 
• Renovasjonsanlegg BRE. Området tillegges planen da det ikke fremkommer i gjeldende 

plan hvordan renovasjonen skal løses. 
• Grønnstruktur G 1-2. Areal avsatt til grønnstruktur reduseres med 50 m2 som følge av 

endringen. 
 
Endringer i reguleringsbestemmelsene: 

• § 2 Reguleringsformål 
• § 3 Estetikk  
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• § 8 Frittliggende småhusbebyggelse 
• § 9 Konsentrert småhusbebyggelse 
• § 11 Renovasjonsanlegg 
• § 21 (rekkefølgebestemmelser) tas ut 

 
For mer detaljer oversikt over endringene vises det til punkt 2 i saksforelegget samt til 
vedlagt reguleringsplankart og vedlagte reguleringsbestemmelser. 
 
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: 
Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i Kommunestyret den 28.10.13, sak 065/13. 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
 
Mindre reguleringsendring for boliger gnr. 46 bnr. 38 mfl.  Langårdsfjellet, Havsøy  (1-20) 
 
Eigersund kommune har mottatt en søknad om mindre reguleringsendring av reguleringsplan for 
boliger gnr. 46 bnr. 38 mfl.  Langårdsfjellet, Havsøy (1-20). 
 
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.  
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Etter en samlet vurdering konkluderer en med at dette dreier seg om mindre endringer, da viktige 
forutsetninger for å gjennomføre planen ikke blir endret. 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 reguleringsendring etter forenklet behandling og som omfatter følgende: 
• Etter gjeldende plan ble vedtatt er det kommet ny sosi—standard noe som medfører endret 

benevnelse på formålsområdene. Dette forholdet er oppdatert i både plankart og 
planbestemmelser og utdypes med dette ikke nærmere. 

 
Justering av reguleringsplankartet 
• Kjøreveg SKV 1. Veglinjen endres til slik den er bygget. Vegens stigningsforhold er tilnærmet 

gjeldende plans angivelser. Som følge av justering av vegtraséen justeres formålsgrensene til 
områdene SPP1, SPP2, BKS og G1 tilsvarende. Snuhammer endres noe på plassering og utforming 
slik at den blir mer funksjonell samt bedrer tilgjengeligheten til grøntområdet G2. SKV1 utvides 
med 0,5 m i forhold til gjeldende plan for å omfatte etablert støttemur til bygget veg. Kjørebanen 
innenfor formålet er vist i plankartet med juridisk linje regulert kant kjørebane. 

 
• Konsentrert småhusbebyggelse BKS. Det tilrettelegges for parkering under bakken i tilknytning til 

boligene. På grunn av topografien på tomta er det hensiktsmessig å plassere boligene i ulike 
nivåer. Dette gir tilstrekkelig høydeforskjell mellom de ulike inngangsplan til boligene slik at 
garasjer kan etableres under terrenget. Som følge av endret vegtrasé reduseres byggeområdet 
BKS med 132 m2 i forhold til gjeldende plan. Byggegrense mot nabo i vest opprettholdes, mens 
byggegrense mot internveg SKV1 tilpasses planlagte garasjer under terreng. Omriss av planlagt 
bebyggelse og regulerte tomtegrenser vist i plankartet tilpasses bearbeidet prosjekt. 

 
• Frittliggende småhusbebyggelse BFS 1. For å begrense terrenginngrepene på tomt BFS1 er 

boligen plassert noe høyere i terrenget enn hva gjeldende plan åpner for, samt at 
formålsområdet er justert noe i sørvest for å gi tomten funksjonelle og godt terrengtilpassede 
utearealer. Tomten reduseres med 26 m2 i forhold til gjeldende plan. Byggegrenser er justert i 
forhold til ny plassering av snuhammer, samt endring av tomten. Mot nord er byggegrensen 
uendret. Planlagt bolig har et bebygd areal på ca. 163 m2 inkl. terrasse og garasje, og et samlet 
bruksareal på om lag 240 m2. Som følge av redusert tomteareal er det behov for å øke 
utnyttelsesgraden på tomten fra 40 % BYA til 55 % BYA. Maksimalt tillatt bruksareal reduseres til 
250 m2 BRA. 

 
• Frittliggende småhusbebyggelse BFS2. Tomt BFS2 erstatter regulert garasjeanlegg i gjeldende 

plan. På grunn av topografien på tomten åpnes det for at denne boligen kan etableres i 3 etasjer 
hvorav de to nederste etasjene blir liggende inn i terrenget. Ny boligtomt er på 322 m2. Planlagt 
bolig har et bebygd areal på ca. 129 m2, inkl. garasje. Samlet bruksareal for planlagt bolig er på 
om lag 288 m2. Med bakgrunn i dette settes utnyttelsesgraden på tomten til 55 % BYA og med 
maksimalt tillatt bruksareal på 300 m2. 

 
• Parkeringsplass SPP1. Formålsområdet tilpasses bygget veg SKV1. Parkeringsarealet SPP1 økes 

med 28 m2 som følge av endringen. 
 

• Parkeringsplass SPP2. Omfatter opparbeidet gjesteparkering for boligene i BBB. 
Parkeringsplassen reguleres som bygget. Arealet økes med 21 m2 som følge av endringen. 
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• Renovasjonsanlegg BRE. Området tillegges planen da det ikke fremkommer i gjeldende plan 
hvordan renovasjonen skal løses. Regulert område er felles for boligene i BKS, BFS1 og BFS2, og 
skal benyttes til sekkeplassering på hentedagen. Det åpnes for at det kan oppføres takoverbygg 
på arealet så fremt dette ikke er til hinder for sikten ved utkjøring fra parkeringsarealet (SPP2) 
nedenfor. Det er ikke tillatt å parkere bil på dette arealet. Arealet utgjør 30 m2. 

 
• Grønnstruktur G 1-2. Areal avsatt til grønnstruktur reduseres med 50 m2 som følge av endringen. 
 
Endringer i reguleringsbestemmelsene: 

• § 2 Reguleringsformål 
• § 3 Estetikk  
• § 8 Frittliggende småhusbebyggelse 
• § 9 Konsentrert småhusbebyggelse 
• § 11 Renovasjonsanlegg 
• § 21 (rekkefølgebestemmelser) tas ut 

 
Gjeldende reguleringsplan: 
 

 
 
3. Gjennomgang av uttaler  
Endringene er sendt til uttale til berørte naboer og gjenboere, samt til statlige og regionale 
myndigheter. Endringen ble også varslet i Dalane Tidende, og på kommunens hjemmesider den 
16.12.19. Det er kommet inn merknader fra Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og 
Ellen og  Olaf Aurdal.  
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INNSENDTE MERKNADER 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 
Offentlige uttaler 

  Fylkesmannen i 
Rogaland  

• Legger til grunn at endringen ikke påvirker 
utsikten eller solforholdene til boligene 
internt i planområdet eller omkringliggende 
bebyggelse. 
 
 

• Påpeker at det er uheldig grønnstrukturen 
reduseres. Men reduksjonen er liten og 
endringen gir bedre atkomst og øker 
tilgjengeligheten til grøntområdet 

J 
 
 
 
 
 
E 

• Planlegger opplyser at 
planlagte boliger er plassert slik 
at de ikke påvirker sol- og 
utsiktsforhold for boliger 
internt i planområdet eller 
omkringliggende bebyggelse 

• Tatt til etterretning 

  Rogaland 
fylkeskommune, 
regionplan-
avdelingen 

• Ingen merknader til endringene E • Tas til etterretning 

 
 
Private uttaler 

  Ellen og Olaf 
Aurdal 

• Mener at det ikke er anledning til å vedta 
endringene som mindre reguleringsendring, og 
motsetter seg at endringen kan gjøres etter 
forenklet saksbehandling 

 

 

• SKV 1. Spør om formålsgrensene for SPP1 og 
SPP2 er slik de er bygget 
 
 
 

• Må det utferdiges nytt matrikkelbrev? 
 

• Forutsetter at SPP2 sikres mot utglidning  
 

 

• I BKS er bebyggelse plassert helt ut på kanten 
mot deres tomt. Ber om at BKS skyves innover 
på platået. 

 

N 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
J 
 
J 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 

• Ved lovendring de siste årene 
er det åpnet for at mer 
omfattende endringer som ikke 
fører til at viktige forut-
setninger for å gjennomføre 
planen forandres nevneverdig 
kan behandles med forenklet 
saksbehandling.  
 

• Planlegger opplyser at 
formålsgrensen for områdene 
SPP1 og SPP2 er slik de er 
bygget. 

 
• Planlegger opplyser at svaret er 

«Ja» 
 

• Planlegger opplyser at SPP2 
skal sikres tilstrekkelig av 
utbygger 

 
• Planlegger opplyser at 

bebyggelsen i BKS er 
prosjektert der den er på 
gjeldende plan, men litt lavere i 
terrenget. Det vil være positivt 
for naboene. Planlegger 
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• Mener at bebyggelsen kommer i silhuett. 
 
 
 

• Området for renovasjon bør ikke sprenges ut 
og bebyggelsen skyves noe innover på platået. 
 

• Friluftsliv. Grunnen til at området i liten grad 
brukes til friluftsliv er at området har vært 
sperret av. 

 
 

• ROS-analysen. Mener at det kan bli rasfare 
etter sprengning.  
 

• Ber om at renovasjonsanlegget utgår ettersom 
de (sameiet) eier deler av området. Det er 
dessuten for stort for 5 sekker. 
 
 

• Etterlyser gjesteparkeringsplasser for BKS og 
BFS 

• Etterlyser opplysning om antall parkerings-
plasser i BFS 1 og BFS 2. 
 

• Skal det være 6 boenheter? 
 

• Spør om atkomst til lekeplass 
 

• Spør om betongmuren med nettinggjerde 
tilfredsstiller kravene. 
 

• Skal det være gjesteparkeringsplasser for BKS 
og BFS 1-2? 

 
• Er SPP2 slik det er foreslått, slik det ligger i 

dag? 
 

 
• Ber om at det settes inn rekkefølge-

bestemmelse om atkomst til grønnstruktur 
 

 
 
 
N 
 
 
 
N 
 
 
E 
 
 
 
J 
 
 
N 
 
 
 
J 
 
J 
 
J 
 
J 
 
 
 
 
J 
 
J 
 
 
 
N 

argumenterer for hvorfor en 
flytting ikke kan gjennomføres. 
Se vedlegg. 

 
• Endringene medfører ikke at 

bebyggelsen kommer mer i 
silhuett enn i gjeldende plan.  

 
• Se ovenstående svar 

 
 
 

• Byggegjerdet er der av 
sikkerhetsmessige grunner. Det 
vil bli trapp opp fra snuhammer 
til grøntområde G2. 

 
• Planlegger viser til § 18 i 

reguleringsbestemmelsene som 
ivaretar dette 

• Det vil være behov for 
grenseoppgang. Planlegger 
redegjør for behovet for 
renovasjon. 

• Skal vises på byggesøknad 
 

• Skal vises i byggesøknad 
 

• Ja. Ingen endring sammenlignet 
med gjeldende plan i BKS  
 

• Blir som i gjeldende plan 
 

• Planlegger svarer at 
forskriftsmessig gjerde vil bli 
satt opp 

 
• Skal fremgå av byggesøknad 

 
• Planlegger opplyser at foreslått 

parkeringsareal skal samsvare 
med areal som er opparbeidet 
til parkering i dag 

• Det er ikke rekkefølge-
bestemmelse i gjeldende plan. 
Det er lagt til rette for atkomst 
fra enden av snuhammeren 

 
Saken kan etter rådmannens vurdering fremmes som en mindre reguleringsendring.  
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Barn, unge  
Ingen vesentlige endringer for barn og unge som følge av reguleringsendringen.  
 
Sikkerhet og beredskap  
Ingen kjente konsekvenser som følge av reguleringsendringen.  
 
Trafikksikkerhet, parkering m.m.  
Ingen vesentlige endringer for trafikksikkerhet og parkering som følge av reguleringsendringen.  
 
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: 
 
Endring på reguleringsplankartet:  
Se opplisting i punkt 2. 
 
Endring på reguleringsbestemmelsene:  
Se opplisting i punkt 2. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente for Eigersund kommune. 
 
 
 
 
 

~ o ~ 
 

  
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
738694 Reguleringsendring Langårdsfjellet - Plankart  
738695 Vedlegg 2 Reguleringsendring Langårdsfjellet - Planbestemmelser  
 
 

 
 
Parter i saken: 
 Terje 

Jørgensen 
Gåsungeveien 13 4371 EGERSUND 

 Ruth Kari 
Ludvigsen 

Gåsungeveien 13 4371 EGERSUND 

 Mette 
Tollefsen 
Skeie 

Hellelandsgaten 5 4370 EGERSUND 

 Kai Ove Skeie Hellelandsgaten 5 4370 EGERSUND 
 Diana Lille-

Østerholt 
Gamleveien 51 4370 EGERSUND 
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Parter i saken: 
 Christian 

Mortensen 
Nyeveien 38 4370 EGERSUND 

 Valentin Knut 
Johannes 
Barth 

Gamleveien 47 A 4370 EGERSUND 

 Vestnor Invest 
AS 

Nyeveien 49B 4370 EGERSUND 

 Gerda Karin 
Gravdal 

Gåsungeveien 11 4371 EGERSUND 

 William Andre 
Knutsen 

Nyeveien 46 4370 EGERSUND 

 Liv Oddbjørg 
Apeland 

Apeland 3 4387 BJERKREIM 

 Oddny 
Synnøve 
Kalhovd 

Holanveien 2 4373 EGERSUND 

 Kjell- Steinar 
Wersland 

Grønedalen 44 4371 EGERSUND 

 Roald Sten 
Kanestrøm 

Gamleveien 47 B 4370 EGERSUND 

 Marie Louise 
Mong 

Langaards Gate 13 4370 EGERSUND 

 Espen 
Andersen 

Hellelandsgaten 10 4370 EGERSUND 

 Anne Mette 
Sætrevik 
Andersen 

Hellelandsgaten 10 4370 EGERSUND 

 Marit Nygaard 
Andersen 

Hellelandsgaten 10 4370 EGERSUND 

 Erik Skåra Postboks 393 4379 EGERSUND 
 Christina 

Simonsen 
Nyeveien 42 4370 EGERSUND 

 Egil Aase Lundeveien 2 4370 EGERSUND 
 Kjell Inge 

Edland 
Nyeveien 39 4370 EGERSUND 

 Jeanette 
Edland 

Nyeveien 39 4370 EGERSUND 

 Ole Christian 
Wigestrand 

Hellelandsgaten 7 4370 EGERSUND 

 Tommy 
Svendsen 

Ruskebakken 2 4375 HELLVIK 

 Jane-Anita 
Svendesn 

Ruskebakken 2 4375 HELLVIK 

 Hilde Bakke 
Seglem 

Øygardsveien 30 4327 SANDNES 

 Arne Seglem Øygardsveien 30 4327 SANDNES 
 Anne Lise 

Eikeland 
Nyeveien 36 4370 EGERSUND 

 Paul Eikeland Nyeveien 36 4370 EGERSUND 
 Hildur Seglem Nyeveien 36 4370 EGERSUND 
 Arthur Seglem Nyeveien 36 4370 EGERSUND 
 Ellen Aurdal Nyeveien 36 4370 EGERSUND 
 Olaf Aurdal Nyeveien 36 4370 EGERSUND 
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