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Saksnummer Utvalg Møtedato

016/20 Planteknisk utvalg 17.02.2020

Sammendrag:  
En har mottatt forslag til endring av detaljreguleringsplan for Egelandsdalen hyttefelt, 
gnr. 116 bnr. 192 mfl. Planområdet er i dag dekket av to reguleringsplaner. 

En vurderer at planen i hovedsak ivaretar de hensynene som er sentrale når det gjelder 
denne type reguleringsplaner. En vurderer det videre slik at man i planen i hovedsak har 
funnet en hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og at utbyggingen i 
hovedsak ivaretar hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. 
Det er kommet inn fem offentlige uttalelser i forbindelse med varsel om oppstart av 
reguleringsendringen. Alle uttalelsene har merknader til varselet. Det er kommet inn 
åtte merknader fra private parter. 

Rådmannen anbefaler at Planteknisk utvalg vedtar at reguleringsplanen skal legges ut til 
offentlig ettersyn og høring slik plandokumentene nå foreligger.

Administrasjonens forslag til vedtak: 
Forslag til endring av detaljreguleringsplan for Egelandsdalen hyttefelt gnr. 116, bnr. 192 
mfl. med bestemmelser datert den 10.01.20, plankart datert den 13.01.20 og 
planbeskrivelse datert den 13.01.20 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring 
slik de nå foreligger. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11.

"Tillegg i Reguleringsbestemmelsene § 4 - 
Alminnelig landbruksdrift tillates i området 
LF8."



Forslag fra Kari Johanne Melhus (Senterpartiet) 

Forslag fra Kjell Vidar Nygård (Høyre) 

 
 
PTU-016/20 vedtak: 

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  

Alternativ 2:  
"Endring i plankartet: 
Planteknisk utvalg ønsker at grøntområdet på gnr. 116, bnr. 5 tas ut av planen, og at 
grensen justeres slik at de hyttene det gjelder i nord blir værende i planen. 
Trenger ikke å regulere for at barn og unge skal «utfolde» seg i naturen. 
Dagens reguleringsplan må da oppheves for dette området. 
Planteknisk utvalg ønsker at eier av gnr.116, bnr. 5 skal kunne bruke sitt areal som han 
ønsker i fremtiden."

"Detaljreguleringsplan for Egelandsdalen hyttefelt gnr. 116 bnr. 192 m.fl. - førstegangs 
behandling legges ut med to nye forslag."

Det ble foretatt befaring i saken. 
                                                              ---- 0 ---- 
Votering:  
Nygårds forslag om at det legges ut to nye forslag med Brunell og Melhus tillegg/
endringer vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for administrasjonens innstilling (V). 

Forslag til endring av detaljreguleringsplan for Egelandsdalen hyttefelt gnr. 116, 
bnr. 192 mfl. med bestemmelser datert den 10.01.20, plankart datert den 
13.01.20 og planbeskrivelse datert den 13.01.20 legges ut til offentlig ettersyn og 
sendes på høring etter at følgende tilføyelse og justering er foretatt i 
reguleringsbestemmelsene og på plankartet: 

1.Reguleringsbestemmelsene § 4- tillegg :  
a) Alminnelig landbruksdrift tillates i området LF8. 

2.Plankartet: 
Endring i plankartet:  
Planteknisk utvalg ønsker at grøntområdet på gnr. 116, bnr. 5 tas ut av 
planen, og at grensen justeres slik at de hyttene det gjelder i nord blir 
værende i planen. 
Trenger ikke å regulere for at barn og unge skal «utfolde» seg i 
naturen.  
Dagens reguleringsplan må da oppheves for dette området.  
Planteknisk utvalg ønsker at eier av gnr.116, bnr. 5 skal kunne bruke sitt 
areal som han ønsker i fremtiden." 

Det legges ut to forslag. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

http://www.eigersund.kommune.no
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. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling:  
Gjeldende reguleringsplaner ble vedtatt som følger: 
Hytteplan for deler av Gunnar Eigelandsdals eiendom, 1967. 
Egelandsdal hyttefelt, 2010  
 
Andre opplysninger / fakta i saken:  
Detaljreguleringsplan for Egelandsdalen hyttefelt gnr. 116 bnr. 192 mfl., 
første gangs behandling 

Plankontoret har mottatt forslag til endring av detaljreguleringsplan for Egelandsdalen 
hyttefelt på gnr. 116 bnr. 192 mfl. Det legges opp til at to eldre reguleringsplaner 
oppdateres til dagens situasjon, med fritidsbebyggelse, tilhørende anlegg og 
infrastruktur mv., samt å legge til rette for videreutvikling av hyttefeltet, herunder 
etablering av vannforsynings- og avløpsanlegg. Det legges ikke opp til flere fritidsboliger 
enn i gjeldende reguleringsplaner. Det foreslås at de fleste fritidsboligene kan økes til 
130 m2 BYA, mens 10 fritidsboliger maksimalt kan ha 90 m2 BYA, i samsvar med 
kommuneplanbestemmelser som ble vedtatt i 2019.  

Planområdet ligger innenfor det stiplede rektangelet vist på kartet: 

 

2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er i hovedsak vist som nåværende byggeområde for fritidsbebyggelse i 
gjeldende kommuneplan. 
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