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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
013/20 Rådmannen delegert  
 

 
 

Reguleringsendring etter forenklet behandling- byggelinje og 
utnyttelsesgrad gnr 7 bnr 380 
 

Sammendrag: 
Det er søkt om planjustering som gjelder byggegrense og tillatt BRA i forbindelse med Spar-butikken 
på gnr 7 bnr 380. Rådmannen legger vekt på at dette kun medfører en mindre justering av byggelinje 

og utnyttelsesgrad. Det vurderes at saken derfor kan behandles etter forenklet behandling. 

 
 

Rådmannens vedtak: 
Rådmannen vedtar den 15.05.20 en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i  
19990002-01 - Detaljregulering svanavågen industriområde Gnr 7 Bnr196 mfl  som medfører følgende  
endringer i kart og reguleringsbestemmelsene:  

1.  Endring i kart: Byggegrenser justert som vist på innsendt situasjonsplan datert 20.01.2020. 
2. Endring i bestemmelse: §4.3 Kombinert Bolig, kontor, tjenesteyting BKB1 b) endres til 

«Maksimal utnyttelsesgrad er BYA = 48 %. 3 Samlet bruksareal for handelsvirksomheter i 
BKBI skal ikke overstige 650 m2 BRA.» 

 
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: 
 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
 
Reguleringsendring etter forenklet behandling- byggelinje og utnyttelsesgrad gnr 7 bnr 380 
Eigersund kommune har mottatt en søknad om mindre reguleringsendring av detaljreguleringsplan 
for 19990002-01 - Detaljregulering svanavågen industriområde Gnr 7 Bnr196 mfl. 
En vil i denne saken komme inn på følgende forhold:  

1. vurdering om det er mindre reguleringsendring  
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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 "forenklet 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 endringer av reguleringsplan kan 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". 
Rådmannen vurderer etter en konkret gjennomgang av justeringene, at disse ikke medfører at viktige 
forutsetninger for å gjennomføre planens intensjon endres.  
 
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 er kun justering av byggegrense samt 
endring av  bestemmelse. 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  
Spar-butikken på gnr 7 bnr 380 har behov for utvidelse for å opprettholde og sikre en forsvarlig drift 
av Spar Eigerøy. Fasiliterer for ansatte og løsninger i butikken er ikke optimale for en effektiv drift.  
 
Planlagt tiltak medfører dermed behov for planjustering hva gjelder byggegrense og tillatt BRA, 
fastsatt i planbestemmelsen § 4.3 bokstav b). 

 
 Det er derfor behov for endringer som medfører et tilbygg som vil inneholde lager, kjølerom 

og fasiliterer for ansatte. Videre planlegges det takoverbygg ved rampe for varemottak. Mur 
mot fortau vil gi bedre arealutnyttelse ifb med parkering og p-arealene vil bli mer 
brukervennlige. Mur mot gnr 7 bnr 482 vil tilføre bedre visuelle kvaliteter. Dette er 
nødvendige grep for å sikre og opprettholde nærbutikk på Eierøy frem til gitt rekkefølgekrav i 
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planbestemmelsen § 2.1 blir gjennomført slik at arbeider på BKB2 kan omsøkes og 
igangsettes. Byggegrense søkes derfor justert som vist på innsendt situasjonsplan datert 
20.01.2020. 

 Når det gjelder planens arealbegrensing i § 4.3 bokstav b) søkes den endret til 650 m2 
BRA.Det vil være behov for å endre fastsatt utnyttelsesgrad på 45 %. Etter utbygging som 
omsøkt, vil utnyttelsesgraden være 44,9 %.  Nytt forslag til endring i planbestemmelsen § 
4.3: 4.3 Kombinert Bolig, kontor, tjenesteyting BKB1 b) «Maksimal utnyttelsesgrad er BYA = 
48 %. 3 Samlet bruksareal for handelsvirksomheter i BKBI skal ikke overstige 650 m2 BRA.» 

 
3. Gjennomgang av uttaler  
Endringene er sendt til uttale til berørte naboer og gjenboere. Saken er sendt til berørte statlige og 
regionale myndigheter. Det er ikke kommet inn noen merknader.  
 
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 endringer for trafikksikkerhet og parkering som følge av reguleringsendringen.  
 
Universell utforming  
Ingen kjente konsekvenser. 
  
4. Rådmannens vurdering og konklusjon av pkt. 1 - 3  
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: 

1. Endring i kart: Byggegrenser justert som vist på innsendt situasjonsplan datert 20.01.2020. 
2. Endring i bestemmelse: §4.3 Kombinert Bolig, kontor, tjenesteyting BKB1 b) endres til 

«Maksimal utnyttelsesgrad er BYA = 48 %. 3 Samlet bruksareal for handelsvirksomheter i 
BKBI skal ikke overstige 650 m2 BRA.» 

 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente direkte for kommunen. Det er positivt for driften av Sparbutikken og vil gi en bedre 
kundeopplevelse. 

 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

    
Sum    

 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

    
Sum    

 
~ o ~ 
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Alternative løsninger:  
 

 

 

 
 

~ o ~ 
 

  
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 

755388 
Søknad om planjustering - reguleringsendring etter forenklet behandling - byggelinje og 
utnyttelsesgrad gnr. 7 bnr. 380  

755387 Situasjonskart byggelinje 20.01.20  
 
 

 
 
Parter i saken: 

N SKOGEN 
STIAN 
EKBERG 

TANGVEIEN 6 4372 EGERSUND 

N LINDØ GUNN BARKVEIEN 14 A 4374 EGERSUND 

N NULAND 
MARIT 

BARKVEIEN 14 B 4374 EGERSUND 

N LINDØE 
HANS 
PETTER 

ELGANEVEIEN 3 4373 EGERSUND 

N LINDØE NINA 
THERESE 

BARKVEIEN 14 C 4374 EGERSUND 

N EIGERSUND 
KOMMUNE 

Postboks 580 4379 EGERSUND 

N SKULEVOLD 
EINAR ROY 

   

N GRIMSRUD 
METTE 
NORDBØ 

VADLÅSVEIEN 1 4374 EGERSUND 

N GRIMSRUD 
OVE 

VADLÅSVEIEN 1 4374 EGERSUND 

N EKBERG 
EIENDOM AS 

Uførfjellveien 1 4374 EGERSUND 

N STATENS 
VEGVESEN 
REGION 
VEST 

Askedalen 4 6863 LEIKANGER 

 
 


