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Bakgrunn 
Før reguleringsplanen for Kjeøy ble vedtatt (ca 2002) hadde jeg søkt om plassering av ei ekstra hytte 
på gnr./bnr. 49/73. I siste runde hadde rådmannen vedtatt å gjøre en flytting på lokasjonen av hytte 
H-16 ca 15-20 meter nedenfor der den var tegnet den inn. 

På henvendelse ble jeg orientert om at grunnlaget for flyttingen var profilen på terrenget og for å 
unngå at hytter ble liggende i silhuett. 

Jeg argumenterte med at det var en god grunn for å legge hytta der slik den var inntegnet, og at det 
burde foretas en befaring før endelig plan ble vedtatt. Dette skjedde ikke, og den endte opp i planen 
med en fornuftstridig lokasjon.  

Ulemper ved plassering ihht reguleringsplanen 
I dag sysler jeg med tanken om å realisere bygging av denne hytta, men med lokasjonen slik den 
ligger i reguleringsplanen kan det vanskelig forsvares. Hellingen/dalen består av røys med store 
steiner. Noen er på størrelse med hus. I reguleringsplanen treffer hytta delvis inn i en slik stein. I 
tillegg er dette også i den bratteste delen av hellingen. En opparbeidelse her vil kreve omfattende 
sprengningsarbeid, noe som er uheldig med hytter liggende i nærheten. Det vil sannsynligvis også 
kreve gravemaskin på minimum 25T for å håndtere den mengden og størrelse med stein. 
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Kriterier som faller dårlig ut legges og som legges til grunn for at det ikke kan forsvares å bygge etter 
reguleringsplanen: 

 Økonomi - Resultat versus innsats 
 Adkomst 
 maskinbehov 
 Co2 avtrykk 
 HMS 
 Bruksverdi og trivsel 

 
Opprinnelig omsøkt lokasjon 
Den opprinnelige omsøkte lokasjonen for hytta ligger i et område der dalen flater ut og som gir en 
mer fornuftig løsning både i form av opparbeidelse og fremtidig bruk/nytteverdi. Opparbeidelse av 
området for å etablere hytta her bør kunne utføres med en 8T gravemaskin. Dette har også T.Holand 
Maskin definert som grensen på maskin som kan ta seg frem i vårt område Kjeøy på grunn 
logistikkmessige utfordringer. Sprengningsarbeid på denne lokasjonen antas å være mindre enn 40% 
i forhold til den andre. Det er større avstand til annen bebyggelse her. Det er allerede naturlig 
sti/adkomst frem til denne lokasjonen som vil gjøre det mulig for maskin å ta seg frem uten 
terrenginngrep. 

Kartløsning 
For nesten 20 år siden da dette sist var et tema var det ikke tilgjengelige kartløsninger som kunne 
dokumentere profil slik som nå. Jeg har forsøkt å illustrere dette med å vise profilen i retning 
gjennom hytta både på lokasjon i reguleringsplanen og den opprinnelige som det nå søkes endret 
tilbake til. Ingen av disse lokasjonene medfører silhuett. Det er høyt terreng bak for begge 
lokasjoner. Dette kunne sannsynligvis vært avdekket med en befaring. 

I tillegg viser kart at ved å plassere hytta litt opp og østover vil dette medføre en bedre sentrering av 
ved en eventuell fremtidig utskilling av eiendom tilhørende den nye hytta. 

 

Det bes herved om at lokasjonen endres i reguleringsplanen tilbake til den først omsøkte og at det 
legges til grunn at undertegnede allerede har betalt behandlingsgebyr i forbindelse med at hytta ble 
tatt inn i reguleringsplanen og at en endring dermed kan skje uten videre omkostninger for 
undertegnede. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Viggo Kristoffersen 

Egersund 27.01.2021 
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3D Illustrasjoner 
Lokasjon i reguleringsplanen 
 

 

Som det fremgår ligger 
den plasser midt i den 
bratteste delen av 
hellingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ønsket lokasjon 
 

 

 

 

Hytten blr liggende på en 
naturlig utflating i terrenget 
og midt i Dalen. 


