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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 

015/21 Rådmannen delegert  
 

 
 

Reguleringsendring etter forenklet behandling for detaljregulering 
for Langholmen gnr. 47 bnr. 26 m.fl. - justering av formålsgrense 
 

Sammendrag: 
Det er mottat søknad om reguleringsendring etter forenklet behandling som medfører justering av 
formålsgrense for å unngå å legge adkomstvei inn på naboeiendom. Justeringen består hovedsakelig i 
å flytte vegen ca. 0,75 m mot brannstasjonen på del av strekningen, og vil kun beslaglegge et areal på 
ca. 35 m², som i dag er regulert til annen veggrunn - grøntareal, o_SVG6. Endringen vil samtidig føre 
med seg små justeringer langs vegen i nord. Fortauet blir forskjøvet noe mot sør i den nordligste 
delen. Det åpner for å legge inn annen veggrunn – grøntareal, o_SVG9, for å kunne benytte arealet til 
nødvendige skråninger/murer i stedet for å etablere dette i grøntarealet og unngå å gå inn på 
naboeiendommen. Frisiktlinjene tilpasses ny vegbane. Det er samtidig lagt inn avkjørselspil for å sikre 
adkomst til eksisterende fritidsbebyggelse. Dette vurderes å kunne behandles som en 
reguleringsendring etter forenklet behandling. 

 
 
Rådmannens vedtak: 
Det vedtas en reguleringsendring etter fortenklet behandling i reguleringsplan for Langholmen gnr. 
47 bnr. 26 som ble vedtatt av Kommunestyret den 14.12.15. Endringene medfører kun å justere 
kjøreveg o_SVK1 slik at vegen med tilhørende fortau og ev. skråninger/murer, kan opparbeides i sin 
helhet på eiendommen 47/26 jfr. plankart datert 23.06.2021. 

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og 
bygningsloven §§ 12-12 og 12-14 

 
 

Saksgang: 
Rådmannen fatter vedtak i saken på delegert fullmakt. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt av Kommunestyret i sak 124/15 den 14.12.15. 
 

Reguleringsendring etter forenklet behandling for detaljregulering for Langholmen gnr. 47 
bnr. 26 m.fl. - justering av formålsgrense 
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Eigersund kommune har mottatt en søknad om mindre reguleringsendring som gjelder 
reguleringsplan for Langholmen gnr. 47 bnr. 26. 
 
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 plan- og bygningsloven. 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 jf. § 28-1 i gammel pbl. gjelder bestemmelsene om 
samråd og medvirkning også for slike endringer, dvs. at bl.a. berørte sektormyndigheter og berørte 
parter 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 tvil om endringen er mindre, bør saken 
uansett behandles som en vanlig reguleringsendring etter § 12-14.  
 
Etter en samlet vurdering vil en konkludere med at dette dreier seg om en mindre regulerings-
endring, da viktige forutsetninger for å gjennomføre planen ikke blir endret og det omfatter kun 
justering av å justere kjøreveg o_SVK1 slik at vegen med tilhørende fortau og ev. skråninger/murer, 
kan opparbeides i sin helhet på eiendommen 46/26. Dette vil så langt en vurderer det således 
komme inn under begrepet mindre reguleringsendring og saken blir derfor fremmet etter §12-14. 
  
2. Kort presentasjon av hva saken gjelder  
 I forbindelse med reguleringsplan nr. 1968 003-02 ble det opprinnelig satt av for lite areal til 
vegformål på nordsiden av fortau o_SF. Dette har medført at fortau o_SF ikke kan opparbeides uten 
å måtte gjøre inngrep i naboeiendommen.  
 
På grunn av interessemotsetninger anses det som mest hensiktsmessig å justere kjøreveg o_SVK1 slik 
at vegen med tilhørende fortau og ev. skråninger/murer, kan opparbeides i sin helhet på 
eiendommen 46/26.  
 
Justeringen består hovedsakelig i å flytte vegen ca. 0,75 m mot brannstasjonen på del av strekningen, 
og vil kun beslaglegge et areal på ca. 35 m², som i dag er regulert til annen veggrunn - grøntareal, 
o_SVG6. Endringen vil samtidig føre med seg små justeringer langs vegen i nord. Fortauet blir 
forskjøvet noe mot sør i den nordligste delen. Det åpner for å legge inn annen veggrunn – grøntareal, 
o_SVG9, for å kunne benytte arealet til nødvendige skråninger/murer i stedet for å etablere dette i 
grøntarealet. Frisiktlinjene tilpasses ny vegbane.  
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3. Gjennomgang av uttaler  
Endringene er sendt til uttale til berørt grunneier av søker. Denne har ikke meraknder til tiltaket. 
Endringen medfører at veg, skråning, murer, fortau kan opparbeides i sin helhet på eiendommen 
46/26. Dette er til fordel for grunneier av 47/171. 
 
Barn, unge  
Ingen kjente konsekvenser.  
 
Sikkerhet og beredskap jfr. plan- og bygningsloven §28-1  
Ingen kjente konsekvenser.  
 
Trafikksikkerhet, parkering m.m.  
Ingen kjente konsekvenser.   
 
4. Rådmannens vurdering og konklusjon  
Rådmannen viser til gjennomgang og vurdering i pkt. 1, 2 og 3 og vil derfor etter en samlet vurdering 
og etter delegert myndighet vedta en mindre reguleringsendring som medfører å justere kjøreveg 
o_SVK1 slik at vegen med tilhørende fortau og ev. skråninger/murer, kan opparbeides i sin helhet på 
eiendommen 46/26. 
 

Universell utforming: 
Planendringen virker ikke inn på universell utforming. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 

 
~ o ~ 

 

Alternative løsninger:  
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Dokumenter - vedlagt saken: 

Dok.nr Tittel på vedlegg 

883380 Mindre reguleringsendring Langholmen_23.06.2021  

883381 Følgebrev planendring Langholmen_230621  
 
 

 
 
Parter i saken: 

 Gro 
Haugsengen 

Rugdeveien 8 A 4318 SANDNES 

 Egersund 
Næringspark 
Langholmen 
AS 

Hovlandsveien 70 4374 EGERSUND 

 
 


