
 

Reguleringsendring etter forenkla prosess for delar av Eidsøyra 
 

Kommunedirektøren har i sak 34/2022 på delegert vedtak vedtatt reguleringsendring etter forenkla 
prosess i reguleringsplan for delar av Eidsøyra som medfører følgande endringar: 

 
• Figur 1: Vedtatt plan 

 

• Endring av plankartet (sjå s. 6 og 7 i vedlegg «Søknad om endring etter forenkla 
prosess_Eidsøyra_5.08.22) 

• Kaien vert liggjande der den eksisterer i dag, den vert noko utvida og ikkje innskrenka slik 
som i gjeldande plan 

• Slepp for båtar vert flytta ved sidan av eksisterande kai og sett som føresegnsområde  
• Nordliggjande areal for fritidsbustadar vert trekt lenger mot nord. 
• Areal for fritidsbustadar vert auka noko. 
• Ein fritidsbustad vert flytta frå det nordlege feltet for fritidsbustadar til det sørlege feltet. 

Endringa fører til at det sørlege feltet for fritidsbustadar vert utvida mot aust.  
• Kaien nord i planområdet får endra form og vert direkte kopla til veg. 
• Innregulert vegtrase vert endra slik at den i større grad fylgjer eksisterande veg og går direkte 

til kaien. Gangvegen langs med fritidsbustadane vert flytta og traseen justert.  
• Forsamlingshuset vert flytta lengre sør og arealføremålet vert endra til anna offentleg eller 

privat tenesteyting (BAT).  



 

 
• Parkeringsplass med tilhøyrande veg vert forskyvd noko sørover slik at støyvollen kan 

utvidast mot nord.  
• Det vert regulert inn areal for renovasjon nord for parkeringsplassen.   
• Vendehammar vert fjerna. Kryss inn til renovasjonsanlegg og parkeringar vert utforma i 

samsvar med krav til renovasjonskøyretøy.  
• Småbåthamna sentralt i planområdet vert ikkje grave ut, men omgjort til friluftsområde.  
• Det vert ikkje fylt massar ved det gamle slepp/badeområdet. Noko massar vil bli tilført utover 

langs kaien mot nord.  

Endring av reguleringsføresegn (markert med raudt i vedlegg «Føresegn plan 2007003 
deler av Eidsøyra, endra etter forenkla prosess») 

• Areal over føremål vert oppdatert ut frå endringane i plankartet.  
• Namn på føremåla er endra i samsvar med føremålsreglementet. 
• Arealføremål småbåtanlegg vert tatt ut, og føremål renovasjon vert tatt inn.  
• Føresegn om byggjehøgd vert endra frå maks 6 meters byggjehøgde over gjennomsnittleg 

terreng, til maks mønehøgd på 6,5 meter over ferdig golv i 1. etasje. 
• Det vert tatt inn nytt føresegn om renovasjonsteknisk plan (RTP) i § 2.6.  
• Vendemoglegheit for renovasjonsbil vert sikra i føresegn § 4.1.  
• Slepp og voll lagt inn som føresegnsområde i § 9. Føresegn for slepp vert flytta frå § 3.3. til § 

9.2.  
• Det er sett inn nytt føresegn om skred-, flaum- og erosjonsfare i § 2.7.  

Vedtaket er fatta etter delegert fullmakt med heimel i plan- og bygningslova § 12 -14 andre ledd.  

Klage: 
Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i Lov om offentleg forvaltning. Vedtaket kan klagast på til 
kommunen, jf §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå den dato du vart gjort kjent med  vedtaket. Det er 
nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal 
det gå fram kva du klagar på i vedtaket, og kva endringar du som part ynskjer. Klagen skal 
grunngjevast. 

Eventuell klage kan sendast til Vaksdal kommune 
•  post@vaksdal.kommune.no 
• Konsul Jebsensgate 16 5722 Dalekvam 
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