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ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR NESET 
HYTTEFELT, KJELLESVIK. 2. GANGS BEHANDLING - 
EGENGODKJENNING 
   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjennes reguleringsendring for Neset 
hyttefelt slik det er lagt ut til offentlig ettersyn, men med følgende tillegg/endringer: 
 

1. Byggbart område som ligger under kote +50 markeres som hensynssone flom og gis 
følgende reguleringsbestemmelse: 

 Innenfor hensynsone flom tillates ikke oppført ny bebyggelse beregnet for 
beboelse, med golvnivå lavere enn kt. 50,00. Eventuelle boder, uthus, naust etc. 
tillates oppført i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. 

 Eksisterende hytte tillates gjenoppført på dagens nivå og med dagens grunnflate, 
etter brann eller andre ødeleggelser. 
 

2. I område AA1 avsettes areal til felles bodbygg med tilhørende planbestemmelser som 
vist i vedlegg 4D.  
 

3. BFR6 utvides som vist med tykk rød strek i vedlegg 4F. 
 
 
08.09.2016 Plan-, nærings- og miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Innstillingen enst. vedtatt. 
 
 
 
 
 
 



 
PNM-054/16 Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjennes reguleringsendring for Neset 
hyttefelt slik det er lagt ut til offentlig ettersyn, men med følgende tillegg/endringer: 
 

4. Byggbart område som ligger under kote +50 markeres som hensynssone flom og gis 
følgende reguleringsbestemmelse: 

 Innenfor hensynsone flom tillates ikke oppført ny bebyggelse beregnet for 
beboelse, med golvnivå lavere enn kt. 50,00. Eventuelle boder, uthus, naust etc. 
tillates oppført i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. 

 Eksisterende hytte tillates gjenoppført på dagens nivå og med dagens grunnflate, 
etter brann eller andre ødeleggelser. 
 

5. I område AA1 avsettes areal til felles bodbygg med tilhørende planbestemmelser som 
vist i vedlegg 4D.  
 

6. BFR6 utvides som vist med tykk rød strek i vedlegg 4F. 
 
15.09.2016 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Plan-, nærings- og miljøutvalget sin innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-038/16 Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjennes reguleringsendring for Neset 
hyttefelt slik det er lagt ut til offentlig ettersyn, men med følgende tillegg/endringer: 

1. Byggbart område som ligger under kote +50 markeres som hensynssone flom og   
    gis følgende reguleringsbestemmelse: 

 Innenfor hensynsone flom tillates ikke oppført ny bebyggelse beregnet for 
beboelse, med golvnivå lavere enn kt. 50,00. Eventuelle boder, uthus, naust etc. 
tillates oppført i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. 

 Eksisterende hytte tillates gjenoppført på dagens nivå og med dagens grunnflate, 
etter brann eller andre ødeleggelser. 

2. I område AA1 avsettes areal til felles bodbygg med tilhørende planbestemmelser  
    som vist i vedlegg 4D.  
3. BFR6 utvides som vist med tykk rød strek i vedlegg 4F. 

 
 



 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
PNM-utvalget gjorde 21.04.2016 i sak 022/16 følgende vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til reguleringsendring for Neset 
hyttefelt ut til offentlig ettersyn. 
 
Reguleringsendringen har ligget ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 26.04.2016-07.06.2016. 
 
Ved fristens utløp er det mottatt høringsuttalelser fra følgende: 
 
NVE, 20.05.2016 
Statens vegvesen, 27.05.2016 
Fylkesmannen i Rogaland, 06.06.2016 
Neset Velforening v/Gaute Klepp, 06.06.2016 
Wenche og Nils Magnus Heggland, 31.05.2016 
 
Uttalelsene kommenteres under vurdering og vedlegges saken. 

 
 
VURDERING: 
 
Kommentarer og vurderinger knyttet til de enkelte høringsuttalelsene: 
 
A. NVE: 
I planbeskrivelsen er det nevnt at ei eksisterende hytte vil bli berørt av en 1000-års flom. 
NVE gir et faglig råd om at denne tomta merkes av som hensynssone flom i plankartet og at 
det gis tilhørende bestemmelser.  
 
Dette gjelder tomt nr. 1, som er den eneste som lhar strandlinje. Tomta er bebygd. Det 
anbefales at rådet fra NVE tas til følge slik det er foreslått. 
 
B. Statens vegvesen 
Ingen merknader til planforslaget. 
 
C. Fylkesmannen i Rogaland 
Fylkesmannet har levert en samlet statlig uttalelse. Der gjengis uttalelsen fra NVE, omtalt i 
pkt. 1. Fylkesmannen har ikke egne merknader til planen. 
 
D. Neset Velforening v/Gaute Klepp 
Neset velforening representerer hytteeierne i det eksisterende hyttefeltet. De ønsker å få 
avsatt et lite område i tilknytning til eksisterende båthavn/atkomstvei der det kan bygges 
boder tilknyttet båt og båtliv. Det er redegjort mer detaljert om dette i innspillet. Det omsøkte 
området er regulert til avløpsanlegg. Avløpsanlegget er ferdig bygget og bodene vil ikke 
komme i konflikt med dette.  
 
Bodene vil kunne bidra til at området blir ryddigere. Bodene er tenkt plassert inn mot en bratt 
skråning og vil bli lite synlige. Tiltaket vil også ha et brannforebyggende element siden 
båtmotorer og bensin i dag blir lagret i tilknytning til hver enkelt hytte. En kan ikke se at dette 
tiltaket vil ha negative konsekvenser og forslag til endring anbefales. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
E. Wenche og Nils Magnus Heggland 
Heggland er eier av tomt nr. 18, gbnr. 13/40. Tomta er på bare 524 m², og er blant de minste 
i feltet. i eksisterende plan er det ikke regulert inn veg til denne tomta. Området vest, nord og 
øst for tomta er regulert til friluftsområde. I følge eier ble eiendomsgrensen mot 
friluftsområdet justert for noen år siden. Denne justeringen søkes det nå om å få formalisert i 
den nye planen. Dette arealet er vist med rød ruteskravur og merket A i vedlegg 4F og utgjør 
ca 100 m². Det søkes videre om å få omregulert ytterligere ca 300 m² av friluftsområdet på 
tre sider av tomta, vist med blå skravur. Trekanten mot vest skal sikre atkomst til tomta, 
mens arealet mot nord og øst er en ren utvidelse .  
  
Manglende atkomst må ses på som en feil i eksisterende plan. Dette kan løses slik grunneier 
foreslår, men ved å privatisere felt B vil dette kunne bli et hinder for atkomsten til friområdet. 
Hvis felt B derimot endres til veggrunn kan både atkomst til tomt 18 og til friområdet ivaretas. 
 
Verdien av friluftsområdet ligger førts og fremst i den flate delen nord for tomt 18.  Utvidelse 
C er i hovedsak mot øst. Her er utvidelsen søkt helt inntil tomt 13, men det bør settes av en 
korridor på 3 meter for atkomst til friluftsområdet. Utvidelsen mot nord vil gi en noe større 
avstand (ca 4 meter) fra hyttevegg til friområde. Siden dette dreier seg om ei eksisterende 
hytte burde denne avstanden vært ivaretatt da feltet ble regulert første gang.  Avgrensing av 
reguleringsformålet for fritidsbebyggelse (BFR6) bør bli slik det er vist med tykk rød strek i 
vedlegg 4F. Etter en slik utvidelse vil tomt 18 bli ca 800 m².  
 
 
 
 
John Skåland 
kommunalsjef for plan,- nærings- og miljø 
 
 

Ståle Kongsvik 
rådmann 

          
 
 
Vedlegg:  
Dok.nr Tittel på vedlegg 
134839 Vedl. 1: Planbeskrivelse_07.03.2016.pdf 
134840 Vedl. 2: PLANKART.pdf 
134841 Vedl. 3: Reguleringsbestemmelser.pdf 
134844 Vedl. 4 a-e:Høringsuttalelser.pdf 
135027 Vedl. 4F: Forslag til grenser tomt 18.pdf 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


