
 Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  14.05.2020 
Arkiv: :FA - L12, GBR - 5/8 
Arkivsaksnr.: 
20/539 
Journalpostløpenr.: 
2020017932 

Avdeling: 
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E-post: 

Eigersund kommune 
Samfunnsutvikling 
Magne Eikanger 
Seniorrådgiver 
51 46 83 24 
magne.eikanger@eigersund.kommune.no 

 
 
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
012/20 Rådmannen delegert  
 

 
 

Mindre reguleringsendring - Detaljregulering Saurdalen 
Sammendrag: 
En har mottatt søknad om mindre reguleringsendring som gjelder reguleringsplan for Saurdalen. 
Endringen gjelder at felles veg legges litt om i område B4, noe som medfører at noen tomter får økt 
areal, mens andre tomter får redusert areal. Dessuten reduseres byggegrense mot veg i område B4 
til 2 m og bestemmelsene som gjelder takform, gesimshøyde og garasjeplassering i område B4 
justeres.  Etter at varslingsfristen er ute finner rådmannen at søknaden kan behandles med forenklet 
behandling.  
 
 
Rådmannens vedtak: 
Det vedtas reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i reguleringsplan for Saurdalen  (16-27) 
som medfører følgende endringer i område B4: 

1. Felles veg legges om, noe som medfører justering av noen av tomtestørrelsene og at 
friluftsformål justeres i plassering, men ikke i areal. 

2. Byggegrense mot felles veg reduseres fra 4 til 2 m. 
3. Bestemmelsene for takform (§2), gesimshøyde (§2) samt garasjeplassering (§4) justeres. 

Vedtaket er fattet den 15.05.20 på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- 
og bygningsloven § 12-12, jf. 12-14. 

Saksgang: 
Rådmannen vedtar mindre reguleringsendring etter delegert fullmakt. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Detaljreguleringsplanen for Saurdalen ble vedtatt av Kommunestyret den 16.10.06, sak 067/06. 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
 
Mindre reguleringsendring for detaljreguleringsplan for Saurdalen (16-27) 
Eigersund kommune har mottatt en søknad om mindre reguleringsendring i tilknytning til 
detaljreguleringsplan for Saurdalen (16-27) den 03.05.20. 
 
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 
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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 ordinær 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 tvil om endringen er mindre, bør saken uansett behandles som en ordinær 
reguleringsendring etter § 12-14. 
 
Etter en samlet vurdering konkluderer en med at dette dreier seg om mindre endring, da viktige 
forutsetninger for å gjennomføre planen ikke blir endret og det omfatter kun justering av plankart og 
bestemmelser 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 er søkt om at det foretas en reguleringsendring etter forenklet behandling og som omfatter 
følgende i område B4: 

1. Felles veg legges om, noe som medfører justering av noen av tomtestørrelsene og at 
friluftsformål justeres i plassering, men ikke vesentlig i areal. 

2. Byggegrense mot felles veg reduseres fra 4 til 2 m. 
3. Bestemmelsene for takform og gesimshøyde samt garasjeplassering justeres. 

  
3. Gjennomgang av uttaler 
Endringene er sendt til uttale til grunneiere og berørte statlige og regionale myndigheter. Det er 
kommet inn merknader fra Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland og NVE. 
 
Disse uttalelsene ble skrevet på grunnlag av en tidligere søknad om mindre reguleringsendring som 
også omfattet at planområdet skulle utvides noe ut i uregulert område og at dette området skulle 
inngå i tomt 26. 
 
Rogaland fylkeskommune: 
Endringene berører i begrenset grad regionale hensyn. Eiendommen ligger i et landskap av en viss 
verdi, så selv om nærområdet allerede er bebygd, forutsetter de at kommunen vurderer 
landskapsvirkning av endringene før vedtak. Det bør også gjøres en vurdering av om endringen 
vanskeliggjør gjennomføring av planen for tilstøtende eiendommer. 
 
Saksbehandlers kommentar: 
Landskapsvirkningen er vurdert bl.a. på grunnlag av innsendte snitt av tidligere omsøkt endring. Den 
omsøkte endringen vil ikke vanskeliggjøre gjennomføring av planer.   
 
Fylkesmannen i Rogaland: 
Regelverket åpner ikke opp for å innlemme uregulert areal etter forenklet prosess. Dersom uregulert 
areal skal innlemmes i planen, må det gjøres med en ordinær reguleringsendring. 
Det må sikres fullverdig erstatningsareal i nærområdet hvis friområde omreguleres.  
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Det er ikke gjort vurdering av hvordan endringene vil påvirke landskapsbilde eller bomiljøet, noe som 
også kan være viktig for naboer. 
Den foreslåtte endringen av bestemmelsen om lekeplassen er uheldig.  
 
Saksbehandlers kommentar:  
Den nye søknaden omfatter ikke uregulert areal. Landskapsvirkningen er vurdert bl.a. på grunnlag av 
innsendte snitt av tidligere omsøkt endring. Naboer som har bygget på tomtene 3, 16, 17 og 18 har 
ikke hatt merknader til endringssøknaden. Ny søknad omfatter ikke endring av bestemmelsene om 
lekeplassen. 
 
NVE: 
Kun generelt innspill. 
 
Saksbehandlers kommentar: 
Ingen kommentar. 
 
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 reguleringsendring etter forenklet behandling som medfører 
følgende: 
 
Rådmannens vedtak fremkommer på side 1 i saksforelegget. 
 
Utsnitt av reguleringsplanen etter at endringene er gjennomført: 
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Reviderte reguleringsbestemmelser og hele plankartet er vedlagt saksforelegget. 
 
Saksbehandlers vurderinger: 
De omsøkte endringene er ikke så omfattende at det er behov for en ordinær 
reguleringsendringsprosess. 
 
Søker har endret søknaden på grunnlag av de merknadene som kom inn i varslingsrunden av den 
første søknaden. Endringene har ikke uakseptable virkninger på landskapsbildet eller andre 
uakseptable konsekvenser. 
 
Universell utforming: 
Ivaretas i TEK 17. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 

~ o ~ 
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Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
755402 Detaljreguleringsplan for Saurdalen Revidert 15.05.20  
755403 Reguleringsbestemmelser Detaljreguleringsplan Saurdalen revidert 15.05.20  
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