
 EIGERSUND KOMMUNE 
Kommunestyret 
 

 
 

MØTEINNKALLING 
 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Egersund Arena 
Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 18:30 
 

 
 ORIENTERINGER 
 Kl 17:30-18:15   - Presentasjon av eiermelding Dalane Energi  v/Reinert Vassbø og Kåre              
                           Hansen  

Saksliste: 
Sak nr. Sakstittel L 

061/13 Godkjenning av protokoll fra kommunnestyrets  møte 30.09.2013  

062/13 
Reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, parkering og 
kolletivknutepunkt m.m. på Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl. i Egersund, 2 
gangsbehandling 

 

063/13 
Detaljregulering for fritidsboliger gnr. 21 bnr. 60 mfl. - Svånes 2. 
gansgbehandling 

 

064/13 
Reguleringsendring del av Maurholen - allmennyttige tiltak i 
strandsonen, eiendomsgrenser, veier,parkeringsplasser o.l. gnr. 5 bnr. 
226 mfl. - 2. gangsbehandling 

 

065/13 
2. gangsbehandling av reguleringsendring for boliger - gnr 46 bnr 38 
m.fl. - Langårdsfjellet - Havsøy 

 

066/13 Delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen  

067/13 Gravplassen Gamle Prestegårdsvei - Gamles  

068/13 Tildeling av veiadresser til hytter i Eigersund kommune  

069/13 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for Eigersund kommune 2013  

070/13 Retningslinjer for erverv av privat grunn  

071/13 Endring av statuttene for innsatspremie  

072/13 
Ekspropriasjon av arealer for gjennomføring av reguleringsplan for 
gangvei i Vadlåsen 

 

073/13 
Utkast til ny samarbeidsavtale ved Interkommunalt krisesenter i 
Stavanger 

 

074/13 Peking House -  skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016  

075/13 Prosjekt for forvaltningsrevisjon - integrering  

 
Egersund, 8. oktober 2013 
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Leif Erik Egaas 
Ordfører     Leif Broch 
      Utvalgsekretær 
 
Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer: 
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 
eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 
møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger 
av saken(e). 
 
Eventuelle forfall meldes til Målfrid Espeland tlf. 901 33 107. 
 eller til kommunens sentralbord 51 46 80 00. 

- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: 
 
 

  Cecilie Bruvik Kristensen (FrP)  for Tommy Bjellås (FrP)   
 
 
Kommunestyremøte 28.oktober Frist for endring: Fredag 4.oktober 
Partienes gruppemøter 
Parti Sted Dag Dato Tid kl. 
AP Arbeidernes Hus Torsdag 17.oktober 19:30 
FRP Formannskapssalen, rådhuset Mandag 14.oktober 18:00 
H Formannskapssalen, rådhuset Tirsdag 15.oktober 18:00 
KRF Formannskapssalen, rådhuset Mandag 21.oktober 19:00 
SP Formannskapssalen, rådhuset  Onsdag 16.oktober 19:30 
SV Formannskapssalen, rådhuset  Torsdag 17.oktober 18:30 
V Kulturkontoret, Strandgaten Torsdag 17.oktober 20:00 
 
  
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. 
Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av 
lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge 
en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten 
varsel. 
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.  
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 01.10.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/1986
Journalpostløpenr.:
13/26033

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
061/13 Kommunestyret 28.10.2013

Godkjenning av protokoll fra kommunnestyrets  møte 
30.09.2013
  

Sammendrag:
Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 01.10.2013:

Protokoll fra kommunestyrets møte den 30.9.2013  godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
304259 Protokollen KS-30.9.2013.doc
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Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 30.09.2013 Møtested: Egersund Arena
Tidspunkt - fra: 18:30 Tidspunkt - til: 21:05
Sak – fra / til: 046/13 - 060/13

Følgende medlemmer møtte:
Unn Therese Omdal (AP) Odd Stangeland (AP) Frank Emil Moen  (AP)
Roger Sæstad (AP) Bjørn Reidar Berentsen (AP) Thuasanee Lingeswaran (AP)
Renate Tråsavik (AP) Mai Helen Hetland Ervik (FRP) Leif Erik Egaas (H)
Arne Stapnes (H) Terje Jørgensen jr. (H) Bjørn Carlsen (H)
Svanhild F. Wetteland (H) Kjell Vidar Nygård (H) Astrid H. Robertson (H)
Solveig Ege Tengesdal (KrF) Jon Aarsland (KrF) Alf Tore Sæstad (KRF)
Bente S. Gundvaldsen (KRF) Edmund Johan.R. Iversen (KRF) Morten Haug (KRF)
Ruth Evy Berglyd (SP) Tor Olav Gya (SP) Halvor Østerman Thengs (SV)
Tor Inge Rake (V Brit L. Kvassheim (V)

Følgende medlemmer hadde forfall:
Tor Dahle (AP) Harald Oddsen Havsø (H) Tom Harry Albertsen (FrP)
Tommy Bjellås (FRP) Roald Eie (FRP

Følgende varamedlemmer møtte:
Anders Ege (AP) Frank Fredriksen (H) Cecilie Bruvik Kristensen (FRP)
Jan Aksel Skadberg (FRP) Svein Erik Madland (FRP)

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):
June Stuen (SV) i sak 56/13

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:
Rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef helse og omsorg Nina Bolme Steinsholt, 
kommunalsjef kultur og oppvekst Eivind Galtvik, kommunalsjef teknisk Anne-Grethe 
Woie.

EIGERSUND KOMMUNE
Kommunestyret
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Merknader til møtet:
 Kl. 18:00 -18:25 - Orientering om DIM v/Arnfinn Hadland

 Følgende saker ble foreslått satt på sakslisten ved møtets start:
 61/13: Ansattes representant i havnestyret 
 62/13: Statutter for innsatspremie i Eigersund kommune.
 63/13: Offentlige tjenestepensjon - forslag om skifte av livselskap 

Tor Olav Gya (SP) foreslo følgende: Sakene 61-63 behandles ikke.

Ordføreren foreslo følgende: Sakene 61-63 settes på sakslisten.

 Votering sak 61/13: Ansattes representant i havnestyret. 

Ordførerens forslag vedtatt med 24 mot 7 stemmer for Gyas forslag. (Tor Inge Rake (V) + 

FrP + SP)

 Votering sak 62/13 Statutter for innsatspremie i Eigersund kommune. 

Ordførerens forslag vedtatt med 18 mot 13 stemmer for Gyas forslag. (Tor Inge Rake (V) 

+ FrP + SP + KrF)

Da 1/3 av de møtende medlemmer stemte i mot, kom saken dermed ikke på 

sakslisten jf. Kl § 34 nr. 1.

 Votering sak 063/13 Offentlige tjenestepensjon - forslag om skifte av livselskap: 

Ordførerens forslag vedtatt med 24 mot 7 stemmer for Gyas forslag. (Tor Inge Rake (V) + 

FrP + SP)

 Følgende sak ble enstemmig trukket ved møtets start 59/13 - Oppsøkende 
Behandlingsteam Dalane (OBD) . Årsaken var at formanskapet sendte saken tilbake til 
administrasjonen.

Leif Erik Egaas
Ordfører Leif Broch

Utvalgssekretær
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (31):

ARBEIDERPARTIET: (8) Vararepresentanter  
Unn Therese Omdal (Varaordfører) 1. Anders Ege
Odd Stangeland (Gruppeleder) 2. Elisabeth Solbakke
Frank Emil Moen 3. Elin Svanes Hjørungnes
Roger Sæstad 4. Åshild Bakken
Bjørn Reidar Berentsen 5. Terje Vanglo
Thuasanee Lingeswaran 6. Rolf Magne Skogen
Tor Dahle 7. Svein Narve Veshovda
Renate Tråsavik 8. Toril Åbotnes Iversen

9. Svenn Manum
10. Levent Kocanoglu
11. Jannicke Simoné Svanes

FREMSKRITTSPARTIET: (4)
Tommy Bjellås (Gruppeleder) 1. Cecilie Bruvik Kristensen
Tom Harry Albertsen 2. Anne Grete P Vatnamo
Roald Eie 3. Svein Erik Madland
Mai Helen Hetland Ervik 4. Emilie Stølen

5. Hans Petter Helland
6. Jan Aksel Skadberg
7. Dag Rune Skår

HØYRE: (8)
Leif Erik Egaas (Ordfører) 1. Liv Tone Øiumshaugen
Arne Stapnes (Gruppeleder) 2. Rune Hetland
Terje Jørgensen jr. 3. Anja Hovland
Bjørn Carlsen 4. Frank Fredriksen
Svanhild Wetteland-Skåra 5. Lilly Remme Brunel
Kjell Vidar Nygård 6. Kjetil Bentsen
Harald Oddsen Havsø 7. Olaug Nordeide
Astrid Hetland Robertson 8. Sidsel Margrethe Salvesen

9. John Harry Øglend (Uavhengig)
10. Per Ingve Leidland
11. Reinert Dirdal

KRISTELIG FOLKEPARTI: (6)
Solveig Ege Tengesdal (Gruppeleder) 1.Bjørn Arild Omdal
Jon Aarsland 2. Kenneth Pedersen
Alf Tore Sæstad 3. Elise Sæstad Jacobsen
Morten Haug 4. Gudrun M Eilertsen Uthaug
Bente Skaara Gunvaldsen 5. Liv Aarrestad Stapnes
Edmund Johan R. Iversen 6.Monica Iversen Steffensen

7. Ivar Sleveland
8. Arne Rune Byberg
9. Rannveig Lauvås

SENTERPARTIET: (2)
Ruth Evy Berglyd (Gruppeleder) 1. Birger Røyland
Tor Olav Gya 2. Johan Egeland

3. Bernt Koldal
4. May Sissel Nodland
5. Sigmund Slettebø

SOSIALISTISK VENSTREPARTI: (1)
Halvor Østerman Thengs (Gruppeleder) 1. June Stuen

2. Roger Rasmussen
3. Samuel Thengs
4. Martin Liland

VENSTRE: (2)
Tor Inge Rake (Gruppeleder) 1. Anette Hoås
Brit L Kvassheim 2. Kjell Olav Henriksen

3. Asbjørn Mathisen Rake
4. Birgit Rodvelt
5. Jon Arild Helgheim
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Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

046/13 Godkjenning av protokoll fra kommunestyrets møte 17.6.2013

047/13 Revidering av gebyrforskrifter vann og avløp,

048/13 Revidering av gebyrregulativet for vann- og avløp

049/13
2. gangsbehandling - reguleringsendring for Dyrnes - Kvå gnr. 17 bnr. 13 
m.fl.

050/13
2. gangsbehandling - reguleringsendring for gnr. 47 bnr. 327 m.flere - ny 
enebolig - øst for Nysundfjellet

051/13
2. gangsbehandling av reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 13 - boligområde 
Svånes

052/13 Utbyggingsavtale for Silkemyra, gnr. 60 bnr. 814

053/13 Utbygging på Hestnes - prisfastsetting av kommunale tomter

054/13 2014 - 2016 Bosetting av flyktninger

055/13 Søknad om deltagelse i Husbankens boligsosiale velferdsprogram

056/13 Kunstgressbaner - Brunnmyra, Hellvik og Helleland stadion

057/13 Egenbetalingssatser tjenester helse og omsorg

058/13 Økonomirapport  januar - august  2013

059/13 Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD)

060/13 Forvaltningsrevisjonsrapport  - byggesak

061/13 Ansattes representant i havnestyret (Ny)

062/13 Statutter for innsatspremie i Eigersund kommune (Ny – TRUKKET)

063/13 Offentlige tjenestepensjon - forslag om skifte av livselskap (Ny)
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046/13: Godkjenning av protokoll fra kommunestyrets møte 
17.6.2013

Forslag til vedtak 06.08.2013:

Protokoll fra kommunestyrets møte den 17.6.2013 godkjennes.

30.09.2013 Kommunestyret

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.

KS-046/13 Vedtak:

Protokoll fra kommunestyrets møte den 17.6.2013 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

047/13: Revidering av gebyrforskrifter vann og avløp, 

Rådmannens forslag til vedtak 29.07.2013:
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:
Lokal forskrift for vann og avløpsgebyrer i Eigersund kommune, datert 25.07.13. 
vedtas brukt i Eigersund kommune. 

Kommunestyret vedtar Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune i 
henhold til Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 og 3, samt etter 
Forurensningsforskriften kap. 16.

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Planteknisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-190/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Lokal forskrift for vann og avløpsgebyrer i Eigersund kommune, datert 25.07.13. 
vedtas brukt i Eigersund kommune. 

Kommunestyret vedtar Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune i 
henhold til Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 og 3, samt etter 
Forurensningsforskriften kap. 16.
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Vedtaket er enstemmig.

30.09.2013 Kommunestyret

Møtebehandling:

Votering:
Planteknisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt.

KS-047/13 Vedtak:

Lokal forskrift for vann og avløpsgebyrer i Eigersund kommune, datert 25.07.13. 
vedtas brukt i Eigersund kommune. 

Kommunestyret vedtar Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune i 
henhold til Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 og 3, samt etter 
Forurensningsforskriften kap. 16.

Vedtaket er enstemmig.

048/13: Revidering av gebyrregulativet for vann- og avløp

Rådmannens forslag til vedtak 29.07.2013:
Planteknisk utvalg innstiller til kommuestyret:
Gebyrregulativet for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune vedtas brukt i Eigersund 
kommune.

Kommunestyret vedtar gebyrregulativet for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune i 
henhold til Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 og 3, samt etter Forskrift om vann 
og avløpsgebyr i Eigersund kommune.

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-191/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Gebyrregulativet for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune vedtas brukt i 
Eigersund kommune.

Kommunestyret vedtar gebyrregulativet for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund 
kommune i henhold til Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 og 3, samt 
etter Forskrift om vann og avløpsgebyr i Eigersund kommune.

Vedtaket er enstemmig.
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30.09.2013 Kommunestyret

Møtebehandling:

Votering:
Planteknisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt.

KS-048/13 Vedtak:

Gebyrregulativet for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune vedtas brukt i 
Eigersund kommune.

Kommunestyret vedtar gebyrregulativet for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund 
kommune i henhold til Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 og 3, samt etter 
Forskrift om vann og avløpsgebyr i Eigersund kommune.

Vedtaket er enstemmig.

049/13: 2. gangsbehandling - reguleringsendring for Dyrnes - Kvå 
gnr. 17 bnr. 13 m.fl.

Rådmannens forslag til vedtak 27.08.2013:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til reguleringsendring for Dyrnes – Kvå gnr.17 bnr.13 m.fl vedtas med 
følgende endringer i bestemmelser:

Bestemmelse
2. § 9.2: ”Før det gis byggetillatelse til nye hytter/naust skal ny avkjørsel/kryss med 

fylkesveien være opparbeidet av tiltakshaver og godkjent av Statens vegesen.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12.

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-192/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til reguleringsendring for Dyrnes – Kvå gnr.17 bnr.13 m.fl vedtas med 
følgende endringer i bestemmelser:

Bestemmelse
2. § 9.2: ”Før det gis byggetillatelse til nye hytter/naust skal ny avkjørsel/kryss med 

fylkesveien være opparbeidet av tiltakshaver og godkjent av Statens vegesen.”
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Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12.

30.09.2013 Kommunestyret

Møtebehandling:

Votering:
Planteknisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt.

KS-049/13 Vedtak:

Forslag til reguleringsendring for Dyrnes – Kvå gnr.17 bnr.13 m.fl vedtas med følgende 
endringer i bestemmelser:

Bestemmelse
2. § 9.2: ”Før det gis byggetillatelse til nye hytter/naust skal ny avkjørsel/kryss med 

fylkesveien være opparbeidet av tiltakshaver og godkjent av Statens vegesen.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12.

Vedtaket er enstemmig.

050/13: 2. gangsbehandling - reguleringsendring for gnr. 47 bnr. 327 
m.flere - ny enebolig - øst for Nysundfjellet

Rådmannens forslag til vedtak 27.08.2013:
Forslag til reguleringsendring for ny enebolig-gnr 47 bnr 327 m. fl.-øst for Nysundfjellet med 
plankart og bestemmelser datert 19.03.2013 vedtas med følgende endringer:

Plankart

1. Byggegrense mot felles avkjørsel merket f_Veg skal ha en minimumsavstand på 4 meter.

2. Planlagt bebyggelse skal påføres i form av maks tillatt bebygd areal, med maks tillatt 
mønehøyde og møneretningen skal påføres.

Bestemmelser

3. Bestemmelsene skal justeres i henhold til justert plankart og bruk av materialtype skal 
gjengis.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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PTU-193/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til reguleringsendring for ny enebolig-gnr 47 bnr 327 m. fl.-øst for 
Nysundfjellet med plankart og bestemmelser datert 19.03.2013 vedtas med følgende 
endringer:

Plankart

1. Byggegrense mot felles avkjørsel merket f_Veg skal ha en minimumsavstand på 4 
meter.

2. Planlagt bebyggelse skal påføres i form av maks tillatt bebygd areal, med maks 
tillatt mønehøyde og møneretningen skal påføres.

Bestemmelser

3. Bestemmelsene skal justeres i henhold til justert plankart og bruk av materialtype 
skal gjengis.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

Vedtaket er enstemmig.

30.09.2013 Kommunestyret

Møtebehandling:

Votering:
Planteknisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt.

KS-050/13 Vedtak:

Forslag til reguleringsendring for ny enebolig-gnr 47 bnr 327 m. fl.-øst for Nysundfjellet 
med plankart og bestemmelser datert 19.03.2013 vedtas med følgende endringer:

Plankart
1. Byggegrense mot felles avkjørsel merket f_Veg skal ha en minimumsavstand på 4 

meter.

2. Planlagt bebyggelse skal påføres i form av maks tillatt bebygd areal, med maks tillatt 
mønehøyde og møneretningen skal påføres.

Bestemmelser
3. Bestemmelsene skal justeres i henhold til justert plankart og bruk av materialtype skal 

gjengis.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

Vedtaket er enstemmig.
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051/13: 2. gangsbehandling av reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 13 -
boligområde Svånes

Rådmannens forslag til vedtak 27.08.2013:
Planteknisk utvalg anbefaler at forslag til reguleringsendring for Svanes - gnr 21 bnr 13 
m.fl.med kart og bestemmelser datert 19.10.12 vedtas som fremlagt

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12.

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-194/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Planteknisk utvalg anbefaler at forslag til reguleringsendring for Svanes - gnr 21 bnr 
13 m.fl.med kart og bestemmelser datert 19.10.12 vedtas som fremlagt

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12.

Vedtaket er enstemmig.

30.09.2013 Kommunestyret

Møtebehandling:

Bjørn Reidar Berentsen (AP) foreslo følgende tillegg:
”Byggegrense for tomt 13 endres fra 4 meter til 5 meter mot veg øst/vest.”

Votering:
Planteknisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt.
Berentsens tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

KS-051/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg anbefaler at forslag til reguleringsendring for Svanes - gnr 21 bnr 13 
m.fl.med kart og bestemmelser datert 19.10.12 vedtas som fremlagt med følgende 
endring:

 Byggegrense for tomt 13 endres fra 4 meter til 5  meter mot veg øst/vest.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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052/13: Utbyggingsavtale for Silkemyra, gnr. 60 bnr. 814

Rådmannens forslag til vedtak 22.08.2013:
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Hellvik Byggservice AS om 
utbygging av Felt 1 og 4 på Hellvik, Silkemyra, godkjennes.

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) erklærte seg inhabil i saken da han er svoger til tiltakshaver, jfr. 
Fvl. § 6, b og trådte ut. Det var ikke innkalt vararepresentant så det var kun 10 medlemmer 
tilstede under behandlingen.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-195/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Hellvik Byggservice 
AS om utbygging av Felt 1 og 4 på Hellvik, Silkemyra, godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

30.09.2013 Kommunestyret

Møtebehandling:

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) erklærte seg inhabil i saken da han er svoger til tiltakshaver, jfr. 
Fvl. § 6, b og trådte ut. Det var ikke innkalt vararepresentant så det var kun 30 medlemmer 
tilstede under behandlingen.

~ o ~

Votering:
Planteknisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt.

KS-052/13 Vedtak:

Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Hellvik Byggservice 
AS om utbygging av Felt 1 og 4 på Hellvik, Silkemyra, godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

053/13: Utbygging på Hestnes - prisfastsetting av kommunale tomter

Rådmannens forslag til vedtak 13.08.2013:
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1. De kommunale eneboligtomtene som er vedtatt skal selges til privatpersoner (dvs 60 % 
av tomtene i B-områdene), legges ut for salg til høystbydende på det åpne markedet via 
megler.

2. I henhold til ”Reglene for tildeling av kommunale boligtomter og næringstomter i 
Eigersund kommune” settes 5 kommunale eneboligtomter i feltene B8-B13 av til 
førstegangsetablerere/funksjonshemmede. 

3. De kommunale eneboligtomtene i feltene B1-B7 og B24 selges på det åpne markedet til 
private utbyggere.

28.08.2013 Formannskapet

Møtebehandling:
ODD STANGELAND (AP) foreslo slikt vedtak (fellesforslag AP+H):

1. ”De kommunale eneboligtomtene som er vedtatt skal selges til privatpersoner (dvs 60 % 
av tomtene i B-områdene), legges ut for salg til kalkulert fastpris på det åpne markedet 
via megler.

a. Rådmannen får fullmakt til å kalkulerer fastpris ut fra prinsippet om 
selvkost + påslag i henhold til pkt 10 i sak 043/11.

2. I henhold til ”Reglene for tildeling av kommunale boligtomter og næringstomter 
i Eigersund kommune” settes 5 kommunale eneboligtomter i feltene B8-B13 av 
til funksjonshemmede.

3. De kommunale eneboligtomtene i feltene B1-B7 og B24 selges på det åpne markedet til 
private utbyggere.

4. Rådmannen legger frem en sak om innfletting av ungdomsboliger i BB-feltene.
5. Saken oversendes Kommunestyret for avgjørelse.”

Votering:
Stangelands fellesforslag til nytt punkt 1 vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for 

rådmannens innstilling punkt 1 (V).
Stangelands fellesforslag til nytt punkt 2 vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for rådmannens 

innstilling punkt 2 (FRP+KRF+SP+V).
Stangelands fellesforslag til nytt punkt 3 og 4 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens 

innstilling punkt 3 og 4.
Stangelands fellesforslag til nytt punkt 5 enstemmig vedtatt.

FS-044/13 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. De kommunale eneboligtomtene som er vedtatt skal selges til privatpersoner (dvs 60 % 
av tomtene i B-områdene), legges ut for salg til kalkulert fastpris på det åpne markedet 
via megler.

a. Rådmannen får fullmakt til å kalkulerer fastpris ut fra prinsippet om 
selvkost + påslag i henhold til pkt 10 i sak 043/11.

2. I henhold til ”Reglene for tildeling av kommunale boligtomter og næringstomter 
i Eigersund kommune” settes 5 kommunale eneboligtomter i feltene B8-B13 av 
til funksjonshemmede.

3. De kommunale eneboligtomtene i feltene B1-B7 og B24 selges på det åpne markedet til 
private utbyggere.

4. Rådmannen legger frem en sak om innfletting av ungdomsboliger i BB-feltene.
5. Saken oversendes Kommunestyret for avgjørelse.
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Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

30.09.2013 Kommunestyret

Møtebehandling:

Ruth Evy Berglyd (SP) foreslo slikt vedtak: 
Tillegg til punkt 2: eller førstegangsetablerer.

Votering:
Formannskapets innstilling punkt 1, 3-4.
Formannskapets innstilling punkt 2 vedtatt med 17 mot 14 stemmer for Berglyds forlag. (V + SP 

+ KrF + FrP)

KS-053/13 Vedtak:

1. De kommunale eneboligtomtene som er vedtatt skal selges til privatpersoner (dvs 60 % 
av tomtene i B-områdene), legges ut for salg til kalkulert fastpris på det åpne markedet 
via megler.

a. Rådmannen får fullmakt til å kalkulerer fastpris ut fra prinsippet om 
selvkost + påslag i henhold til pkt 10 i sak 043/11.

2. I henhold til ”Reglene for tildeling av kommunale boligtomter og næringstomter 
i Eigersund kommune” settes 5 kommunale eneboligtomter i feltene B8-B13 av 
til funksjonshemmede.

3. De kommunale eneboligtomtene i feltene B1-B7 og B24 selges på det åpne markedet til 
private utbyggere.

4. Rådmannen legger frem en sak om innfletting av ungdomsboliger i BB-feltene.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

054/13: 2014 - 2016 Bosetting av flyktninger

Rådmannens forslag til vedtak 23.08.2013:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Eigersund kommune ser det ikke som mulig å ta imot flere flyktninger i 2013 enn det antall 
som tidligere er vedtatt.

Eigersund kommune bosetter 20 flyktninger i 2014.  I dette tall inngår inntil 5 enslige 
mindreårige, avhengig av tilgjengelig plass i tiltaket.

Eigersund kommune bosetter i alt 20 flyktninger hvert av årene 2015 og 2016.  Også disse 
årene inngår inntil 5 enslige mindreårige – avhengig av tilgjengelig plass i tiltaket – i antallet.

Eventuelle personer på familieinnvandring kommer alle årene i tillegg til vedtatte 
bosettingstall.
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18.09.2013 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
Edmund Iversen (bru) foreslo:

”Felles brukerutvalg støtter rådmannens innstilling.”

Votering:
Iversens forslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

BRU-023/13 Vedtak:

Felles brukerutvalg støtter rådmannens innstilling som lyder slik:

Eigersund kommune ser det ikke som mulig å ta imot flere flyktninger i 2013 enn det 
antall som tidligere er vedtatt.

Eigersund kommune bosetter 20 flyktninger i 2014.  I dette tall inngår inntil 5 enslige 
mindreårige, avhengig av tilgjengelig plass i tiltaket.

Eigersund kommune bosetter i alt 20 flyktninger hvert av årene 2015 og 2016.  Også 
disse årene inngår inntil 5 enslige mindreårige – avhengig av tilgjengelig plass i 
tiltaket – i antallet.

Eventuelle personer på familieinnvandring kommer alle årene i tillegg til vedtatte 
bosettingstall.

Vedtaket er enstemmig.

24.09.2013 Formannskapet

 Nytt dokument i saken: Behandling og vedtak fra felles brukerutvalg.
---- o ----

Møtebehandling:

Fellesforlag fra Brit L. Kvassheim og Frank Emil Moen (AP):
”Eigersund kommune mener det er svært viktig at flyktninger med positivt 
vedtak bosettes så raskt som mulig. Kommunen følger anmodningen til IMDi 
om å ta i mot 35 flyktninger i hver av årene 2014, 2015 og 2016. 

Det forutsettes at tilført integreringstilskudd benyttes til å dimensjonerer 
tjenestene som leveres av flyktningetjenesten, voksenopplæringssenteret og 
andre kommunale tjenester til å håndtere et slik bosetting.

Kommunen ser av praktiske årsaker for øvrig seg ikke i stand til å bosette 
ytterligere flyktninger utover de 35 som allerede er vedtatt.”

Votering:
Fellesforslaget vedtatt med 6 mot 5 stemmer for rådmannens innstilling. (H + SP + FrP)
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FS-048/13 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Eigersund kommune mener det er svært viktig at flyktninger med positivt 
vedtak bosettes så raskt som mulig. Kommunen følger anmodningen til IMDi 
om å ta i mot 35 flyktninger i hver av årene 2014, 2015 og 2016. 

Det forutsettes at tilført integreringstilskudd benyttes til å dimensjonerer 
tjenestene som leveres av flyktningetjenesten, voksenopplæringssenteret og 
andre kommunale tjenester til å håndtere et slik bosetting.

Kommunen ser av praktiske årsaker for øvrig seg ikke i stand til å bosette 
ytterligere flyktninger utover de 35 som allerede er vedtatt.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

30.09.2013 Kommunestyret

Møtebehandling:

Ruth Evy Berglyd (SP) foreslo slikt vedtak: 
”Eigersund kommune ser det ikke som mulig å ta imot flere flyktninger i 2013 enn det 
antall som tidligere er vedtatt.

Eigersund kommune bosetter 20 flyktninger i 2014.  I dette tall inngår inntil 5 enslige 
mindreårige, avhengig av tilgjengelig plass i tiltaket.

Eigersund kommune bosetter i alt 20 flyktninger hvert av årene 2015 og 2016.  Også 
disse årene inngår inntil 5 enslige mindreårige – avhengig av tilgjengelig plass i tiltaket –
i antallet.

Eventuelle personer på familieinnvandring kommer alle årene i tillegg til vedtatte 
bosettingstall.”

Votering:
Formannskapets innstilling vedtatt med 17 mot 14 stemmer for Berglyds forslag. (SP + H + FrP)

KS-054/13 Vedtak:

Eigersund kommune mener det er svært viktig at flyktninger med positivt vedtak 
bosettes så raskt som mulig. Kommunen følger anmodningen til IMDi om å ta i 
mot 35 flyktninger i hver av årene 2014, 2015 og 2016. 

Det forutsettes at tilført integreringstilskudd benyttes til å dimensjonerer 
tjenestene som leveres av flyktningetjenesten, voksenopplæringssenteret og 
andre kommunale tjenester til å håndtere et slik bosetting.

Kommunen ser av praktiske årsaker for øvrig seg ikke i stand til å bosette 
ytterligere flyktninger utover de 35 som allerede er vedtatt.
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Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

055/13: Søknad om deltagelse i Husbankens boligsosiale 
velferdsprogram 

Rådmannens forslag til vedtak 27.08.2013:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Eigersund kommune søker om deltakelse i Boligsosialt Velferdsprogram.

18.09.2013 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
JON AARSLAND (KRF) foreslo:

”Felles brukerutvalg ser det som særs viktig at Eigersund kommune blir tatt med i 
husbankens boligsosiale velferdsprogram. Vi ser dette som en mulighet å kunne gi 
brukere med store hjelpebehov et bedre tilbud, noe som igjen vil kunne øke 
livskvaliteten til flere utsatte grupper. Samtidig erkjenner vi at kommunen idag har et 
for dårlig tilbud til brukere med store behov. Dette er en stor utfordring, som vi 
gjennom dette programmet vil få en mer målrettet måte å løse.”

Votering:
Aarslands forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

BRU-024/13 Vedtak:

Felles brukerutvalg ser det som særs viktig at Eigersund kommune blir tatt med i 
husbankens boligsosiale velferdsprogram. Vi ser dette som en mulighet å kunne gi 
brukere med store hjelpebehov et bedre tilbud, noe som igjen vil kunne øke 
livskvaliteten til flere utsatte grupper. Samtidig erkjenner vi at kommunen i dag har et 
for dårlig tilbud til brukere med store behov. Dette er en stor utfordring, som vi 
gjennom dette programmet vil få en mer målrettet måte å løse.

Vedtaket er enstemmig.

24.09.2013 Formannskapet

Møtebehandling:

 Nytt dokument i saken: Behandling og vedtak fra felles brukerutvalg.
---- o ----

Jon Aarsland (KRF) foreslo slikt tillegg:
”Kommunestyret ser det som særs viktig at Eigersund kommune blir tatt med i 
husbankens boligsosiale velferdsprogram. Vi ser dette som en mulighet å kunne gi 
brukere med store hjelpebehov et bedre tilbud, noe som igjen vil kunne øke 
livskvaliteten til flere utsatte grupper. Samtidig erkjenner vi at kommunen idag har et 
for dårlig tilbud til brukere med store behov. Dette er en stor utfordring, som vi 
gjennom dette programmet vil få en mer målrettet måte å løse.”
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Votering:
Aarslands forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

FS-049/13 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Kommunestyret ser det som særs viktig at Eigersund kommune blir tatt med i 
husbankens boligsosiale velferdsprogram. Vi ser dette som en mulighet å kunne gi 
brukere med store hjelpebehov et bedre tilbud, noe som igjen vil kunne øke 
livskvaliteten til flere utsatte grupper. Samtidig erkjenner vi at kommunen i dag har et 
for dårlig tilbud til brukere med store behov. Dette er en stor utfordring, som vi 
gjennom dette programmet vil få en mer målrettet måte å løse.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

30.09.2013 Kommunestyret

Møtebehandling:

Bjørn Reidar Berentsen (AP) foreslo slikt tillegg: 
”Eigersund kommune søker om deltagelse i Boligsosialt Velferdsprogram.”

Votering:
Formannskapets innstilling med Berentsens tillegg enstemmig vedtatt. 

KS-055/13 Vedtak:

Eigersund kommune søker om deltagelse i Boligsosialt Velferdsprogram.

Kommunestyret ser det som særs viktig at Eigersund kommune blir tatt med i 
husbankens boligsosiale velferdsprogram. Vi ser dette som en mulighet å kunne gi 
brukere med store hjelpebehov et bedre tilbud, noe som igjen vil kunne øke livskvaliteten 
til flere utsatte grupper. Samtidig erkjenner vi at kommunen i dag har et for dårlig tilbud til 
brukere med store behov. Dette er en stor utfordring, som vi gjennom dette programmet 
vil få en mer målrettet måte å løse.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

056/13: Kunstgressbaner - Brunnmyra, Hellvik og Helleland stadion

Rådmannens forslag til vedtak 29.08.2013:
Formannskapet innstiller til Kommunestyret:

1. Hellvik IL gis anledning til etablering av kunstgressbane (7’bane) etter samme 
betingelser som gitt for Helleland IL. 

2. Banen etableres i tilknytning til skolen.

Rådmannen gis fullmakt til den videre håndtering av denne saken.
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24.09.2013 Formannskapet

Møtebehandling:

Arne Stapnes (H) foreslo følgende (Fellesforslag fra AP + H):
Formannskapet innstiller til Kommunestyret:
”Hellvik IL gis anledning til etablering av kunstgressbane på hovedbanen i tråd med 
innsendt søknad og budsjett (11’bane). 

I avtalen innarbeides det et vilkår om at Hellvik IL hefter for eventuelle overskridelser.

Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken.”

Tor Olav Gya foreslo følgende tillegg:
”Kommunen tar kontakt med Helleland IL for å se på mulighetene for en 11’bane på 
Helleland.”

Votering:
Fellesforslag med Gyas tillegg enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannen innstilling.

FS-050/13 Vedtak:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:

1. Hellvik IL gis anledning til etablering av kunstgressbane på hovedbanen i tråd med 
innsendt søknad og budsjett (11’bane).  

2. I avtalen innarbeides det et vilkår om at Hellvik IL hefter for eventuelle overskridelser.

3. Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken.

4. Rådmannen tar kontakt med Helleland IL for å se på mulighetene for en 11’bane på 
Helleland.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. .

24.09.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) ba om at saken trekkes fra sakskartet da saken er 
feilsendt Planteknisk utvalg.

PTU-196/13 Vedtak:

Saken ble trukket fra sakskartet.

30.09.2013 Kommunestyret

Møtebehandling:
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 Nytt dokument i saken: Uttalelse fra Idrettsrådet.

Arne Stapnes (H) foreslo slikt vedtak: 
"Tillegg til punkt 1: Forøvrig etter samme betingelser som gitt for Helleland IL."

Votering:
Formannskapets innstilling med Stapnes tillegg enstemmig vedtatt.

KS-056/13 Vedtak:

1. Hellvik IL gis anledning til etablering av kunstgressbane på hovedbanen i tråd med 
innsendt søknad og budsjett (11’bane). Forøvrig etter samme betingelser som gitt for 
Helleland IL.  

2. I avtalen innarbeides det et vilkår om at Hellvik IL hefter for eventuelle overskridelser.

3. Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken.

4. Rådmannen tar kontakt med Helleland IL for å se på mulighetene for en 11’bane på 
Helleland.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. .

057/13: Egenbetalingssatser tjenester helse og omsorg

Rådmannens forslag til vedtak 20.08.2013:

1. For installering av kommunal og privat trygghetsalarm tas det et engangsbeløp på kr. 
375,- Beløpet blir årlig justert i forhold til prisvekst. 

2. Dagopphold på Kjerjaneset settes til kr. 155,- pr dag. Beløpet blir årlig justert i forhold 
til prisvekst.

3. Alle som mottar praktisk bistand betaler egenandel i forhold til vedtatte 
betalingssatser. 

4. Nye betalingssatser /-ordninger jf punkt 1, 2 og 3 trer i kraft fra 01.01.2014.

18.09.2013 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

BRU-022/13 Vedtak:

1. For installering av kommunal og privat trygghetsalarm tas det et engangsbeløp på kr. 
375,- Beløpet blir årlig justert i forhold til prisvekst. 

2. Dagopphold på Kjerjaneset settes til kr. 155,- pr dag. Beløpet blir årlig justert i forhold 
til prisvekst.

3. Alle som mottar praktisk bistand betaler egenandel i forhold til vedtatte 
betalingssatser. 
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4. Nye betalingssatser /-ordninger jf punkt 1, 2 og 3 trer i kraft fra 01.01.2014.

Vedtaket er enstemmig.

24.09.2013 Formannskapet

Møtebehandling:

 Nytt dokument i saken: Behandling og vedtak fra felles brukerutvalg.
---- o ----

Tom Harry Albertsen (FrP) foreslo følgende:
”Punkt 2 endres slik: Dagopphold på Kjerjaneset settes til kr. 92,- pr dag. Beløpet blir 
årlig justert i forhold til prisvekst.”

Votering:
Rådmannens forslag punkt 1 enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag punkt 2 vedtatt med 10 mot 1 stemme for Albertsens forslag. (FrP).
Rådmannens forslag punkt 3 vedtatt med 10 mot 1 stemme (V).
Rådmannens forslag punkt 4 vedtatt.

FS-051/13 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. For installering av kommunal og privat trygghetsalarm tas det et engangsbeløp på 
kr. 375,- Beløpet blir årlig justert i forhold til prisvekst. 

2. Dagopphold på Kjerjaneset settes til kr. 155,- pr dag. Beløpet blir årlig justert i 
forhold til prisvekst.

3. Alle som mottar praktisk bistand betaler egenandel i forhold til vedtatte 
betalingssatser. 

4. Nye betalingssatser /-ordninger jf punkt 1, 2 og 3 trer i kraft fra 01.01.2014.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

30.09.2013 Kommunestyret

Møtebehandling:

Brit L. Kvassheim (V) foreslo følgende:
”Punkt 3 strykes.”

Votering:
Formannskapets innstilling punkt 1-2 og 4 enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling punkt 3 vedtatt med 28 mot 3 stemmer. (V+SV)

KS-057/13 Vedtak:

1. For installering av kommunal og privat trygghetsalarm tas det et engangsbeløp på kr. 
375,- Beløpet blir årlig justert i forhold til prisvekst. 
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2. Dagopphold på Kjerjaneset settes til kr. 155,- pr dag. Beløpet blir årlig justert i 
forhold til prisvekst.

3. Alle som mottar praktisk bistand betaler egenandel i forhold til vedtatte 
betalingssatser. 

4. Nye betalingssatser /-ordninger jf punkt 1, 2 og 3 trer i kraft fra 01.01.2014.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

058/13: Økonomirapport  januar - august  2013

Rådmannens forslag til vedtak 26.08.2013:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:
1. Til neste økonomirapport arbeides det for å øke driftsbudsjettet for 

flyktningetjenesten. Dette i forbindelse med mottak av 35 flyktninger i 2013. 
2. Den økonomiske rammen til HO – flyktningetjenesten – økes med 1.200.000 kroner 

for 2013. 
3. Økte lønnsutgifter ved barnevernet – knyttet opp mot 2 nye stillinger – økes med 

1.000.000 kroner i 2013.
4. Budsjettert integreringstilskudd økes med 1.240.000 kroner.
5. Øremerkede midler knyttet opp mot barnevernet (nye stillinger) økes med 950.000 

kroner for 2013.
6. Budsjettert avsetning til Driftsfondet reduseres med 10.000 kroner – til 40.000 kroner.
7. Investeringsprosjektet P1656 Avløp – renovering Fotland – Tengs tilføres 2.000.000 

kroner. Finansieres ved en reduksjon på 1.850.000 kroner på P1605 Sanering 
vannledning og 150.000 kroner på P1647 Tiltak vannledningsnettet.

8. Investeringsprosjektet P1822 Brannteknisk oppgradering Rådhuset tilføres 300.000 
kroner. Finansieres ved en reduksjon på 300.000 kroner på P1215 Modulbygg 
Husabø-skolene.

9. Rådmannen får fullmakt til å omdisponere midler som ikke brukes til kjøp av 
næringsarealer på Svanavågen og / eller Eigestad. Midlene kan brukes til andre 
lignende prosjekter hvor Eigersund kommune andel / bidrag skal øremerkes 
infrastruktur for å stimulere til næringsutbygging. Det er totalt avsatt 15 millioner 
kroner til dette (3 millioner kroner på Svanavågveien)

24.09.2013 Formannskapet

Møtebehandling:

Frank Emil Moen (AP) fremmet følgende forslag (fellesforslag AP+H):
”Punkt 9 endres slik: Rådmannen får fullmakt til å omdisponere midler som det 
eventuelt ikke er nødvendig å bruke til kjøp av næringsarealer på Svanavågen og / 
eller Eigestad. Midlene kan brukes til andre lignende prosjekter hvor Eigersund 
kommune andel / bidrag skal øremerkes infrastruktur for å stimulere til 
næringsutbygging. Det er totalt avsatt 15 millioner kroner til dette (3 millioner kroner 
på Svanavågveien).”

Tor-Olav Gya (SP) foreslo følgende:
”Punkt 9 endres slik: Rådmannen får fullmakt til å omdisponere midler som ikke 
brukes til kjøp av næringsarealer i Svanavågen. Midlene kan brukes til 
andre lignende prosjekter hvor Eigersund kommune andel / bidrag skal 
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øremerkes infrastruktur for å stimulere til næringsutbygging. Det er totalt avsatt 3 
millioner kroner til dette.”

Votering:
Rådmannens innstilling punkt 1-8 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 9 falt enstemmig.  
Moes flertallsforslag vedtatt med 9 mot 2 stemmer for Gyas forslag. (SP+FrP)

FS-052/13 Vedtak:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:
1. Til neste økonomirapport arbeides det for å øke driftsbudsjettet for 

flyktningetjenesten. Dette i forbindelse med mottak av 35 flyktninger i 2013. 
2. Den økonomiske rammen til HO – flyktningetjenesten – økes med 1.200.000 kroner 

for 2013. 
3. Økte lønnsutgifter ved barnevernet – knyttet opp mot 2 nye stillinger – økes med 

1.000.000 kroner i 2013.
4. Budsjettert integreringstilskudd økes med 1.240.000 kroner.
5. Øremerkede midler knyttet opp mot barnevernet (nye stillinger) økes med 950.000 

kroner for 2013.
6. Budsjettert avsetning til Driftsfondet reduseres med 10.000 kroner – til 40.000 kroner.
7. Investeringsprosjektet P1656 Avløp – renovering Fotland – Tengs tilføres 2.000.000 

kroner. Finansieres ved en reduksjon på 1.850.000 kroner på P1605 Sanering 
vannledning og 150.000 kroner på P1647 Tiltak vannledningsnettet.

8. Investeringsprosjektet P1822 Brannteknisk oppgradering Rådhuset tilføres 300.000 
kroner. Finansieres ved en reduksjon på 300.000 kroner på P1215 Modulbygg 
Husabø-skolene. 

9. Rådmannen får fullmakt til å omdisponere midler som det eventuelt ikke er nødvendig 
å bruke til kjøp av næringsarealer på Svanavågen og / eller Eigestad. Midlene kan 
brukes til andre lignende prosjekter hvor Eigersund kommune andel / bidrag skal 
øremerkes infrastruktur for å stimulere til næringsutbygging. Det er totalt avsatt 15 
millioner kroner til dette (3 millioner kroner på Svanavågveien).”

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

30.09.2013 Kommunestyret

Møtebehandling:

Tor-Olav Gya (SP) foreslo følgende:
”Punkt 9 endres slik: Rådmannen får fullmakt til å omdisponere midler som ikke brukes 
til kjøp av næringsarealer i Svanavågen. Midlene kan brukes til andre lignende 
prosjekter hvor Eigersund kommune andel / bidrag skal øremerkes infrastruktur for å 
stimulere til næringsutbygging. Det er totalt avsatt 3 millioner kroner til dette.”

Tor-Inge Rake (V) foreslo slikt vedtak: 
”Nytt punkt: Tiltak for å unngå underskudd i 2013 synliggjøres til førstkommende 
formannskapsmøte.”

Tor-Inge Rake (V) foreslo slikt vedtak: 
”Nytt punkt: Formannskapet får fullmakt til å iverksette tiltak som er nødvendig for å 
redusere/unngå et underskudd i 2013”
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Votering:
Formannskapets innstilling 1-8 enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling punkt 9 vedtatt med 17 mot 14 stemmer for Gyas forslag. (FrP + KrF 

+ V + SP)
Rakes to forslag falt med 17 mot 14 stemmer for. (FrP + KrF + V + SP)

KS-058/13 Vedtak:

1. Til neste økonomirapport arbeides det for å øke driftsbudsjettet for flyktningetjenesten. 
Dette i forbindelse med mottak av 35 flyktninger i 2013. 

2. Den økonomiske rammen til HO – flyktningetjenesten – økes med 1.200.000 kroner for 
2013. 

3. Økte lønnsutgifter ved barnevernet – knyttet opp mot 2 nye stillinger – økes med 
1.000.000 kroner i 2013.

4. Budsjettert integreringstilskudd økes med 1.240.000 kroner.
5. Øremerkede midler knyttet opp mot barnevernet (nye stillinger) økes med 950.000 

kroner for 2013.
6. Budsjettert avsetning til Driftsfondet reduseres med 10.000 kroner – til 40.000 kroner.
7. Investeringsprosjektet P1656 Avløp – renovering Fotland – Tengs tilføres 2.000.000 

kroner. Finansieres ved en reduksjon på 1.850.000 kroner på P1605 Sanering 
vannledning og 150.000 kroner på P1647 Tiltak vannledningsnettet.

8. Investeringsprosjektet P1822 Brannteknisk oppgradering Rådhuset tilføres 300.000 
kroner. Finansieres ved en reduksjon på 300.000 kroner på P1215 Modulbygg Husabø-
skolene. 

9. Rådmannen får fullmakt til å omdisponere midler som det eventuelt ikke er nødvendig å 
bruke til kjøp av næringsarealer på Svanavågen og / eller Eigestad. Midlene kan brukes 
til andre lignende prosjekter hvor Eigersund kommune andel / bidrag skal 
øremerkes infrastruktur for å stimulere til næringsutbygging. Det er totalt avsatt 15 
millioner kroner til dette (3 millioner kroner på Svanavågveien).”

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

059/13: Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD)

Rådmannens forslag til vedtak 09.09.2013:

1. Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD) avvikles når prosjektperioden er ferdig, 
dvs. fra 01.05.2014.

2. Ansatte i OBD jobber aktivt mot kommunene for å overføre kompetanse og 
oppfølging av aktuelle brukere

24.09.2013 Formannskapet

 Nytt dokument i saken: Behandling og vedtak fra felles brukerutvalg.
---- o ----

Møtebehandling:

Jon Aarsland (KRF) foreslo:
”Felles brukerutvalg beklager at et godt tiltak innenfor rusomsorg legges ned i sin 
nåværende form, det har vært et godt samarbeidstiltak. Felles brukerutvalg mener at 
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det må sikres ressurser til rusomsorg tilsvarende det som kommunen i dag bruker 
gjennom Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD).”

Odd Stangeland (AP) fremmet følgende forslag (fellesforslag AP+H).
”Saken sendes tilbake til administrasjonen og fremmes igjen med oversikt over 
hvordan kommunen vil ivareta tilbudet som faller bort gjennom nedleggelse av OBD.”

Votering:
Stangelands fellesforslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

FS-054/13 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen og fremmes igjen med oversikt over 
hvordan kommunen vil ivareta tilbudet som faller bort gjennom nedleggelse av OBD.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

30.09.2013 Kommunestyret

Møtebehandling:

 Følgende sak ble enstemmig trukket ved møtets start 59/13 - Oppsøkende 
Behandlingsteam Dalane (OBD) . Årsaken var at formanskapet sendte saken tilbake til 
administrasjonen.

Votering:

KS-059/13 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

060/13: Forvaltningsrevisjonsrapport  - byggesak

Forslag til vedtak 04.06.2013:

Kommunestyret innstiller ovenfor kommunestyret:

Administrasjonen bes om å følge opp de anbefalinger til forbedringer som fremgår av 
forvaltningsrevisjon av «Byggesak», for øvrig tas rapporten til orientering.

10.06.2013 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

SVEIN OLAV TENGSDAL (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
1) ”Kommunestyret ber administrasjonen følge opp de anbefalingene til forbedringer som 

femgår av rapporten og spesielt ha fokus på følgende:
 Nyttegjøre seg av hele effektiviseringspotensialet i Byggsøk.
 Leie inn sommervikarer/studenter til å digitalisere eldre reguleringsplaner med 

kartvedlegg.
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 Plan og tidshorisont for oppdatering av eldre reguleringsplaner. Slik plan 
fremlegges for kommunestyret som egen sak 31.12.2013.

2) Rådmannen redegjør skriftlig til kontrollutvalget innen 15.6.2014, om status for argbeidet 
med implementering av rapportens anbefaling.

3) For øvrig tas rapporten til orientering.”

Votering:
Tengesdal for enstemmig vedtatt.

KON-019/13 Vedtak:

Kontrollutvalget  innstiller ovenfor kommunestyret:

1) Kommunestyret ber administrasjonen følge opp de anbefalingene til forbedringer 
som fremgår av rapporten og spesielt ha fokus på følgende:

 Nyttegjøre seg av hele effektiviseringspotensialet i Byggsøk.
 Leie inn sommervikarer/studenter til å digitalisere eldre reguleringsplaner 

med kartvedlegg.
 Plan og tidshorisont for oppdatering av eldre reguleringsplaner. Slik plan 

fremlegges for kommunestyret som egen sak 31.12.2013.

2) Rådmannen redegjør skriftlig til kontrollutvalget innen 15.6.2014, om status for 
arbeidet med implementering av rapportens anbefaling.

3) For øvrig tas rapporten til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

30.09.2013 Kommunestyret

Møtebehandling:

Votering:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

KS-060/13 Vedtak:

1) Kommunestyret ber administrasjonen følge opp de anbefalingene til forbedringer 
som fremgår av rapporten og spesielt ha fokus på følgende:

 Nyttegjøre seg av hele effektiviseringspotensialet i Byggsøk.
 Leie inn sommervikarer/studenter til å digitalisere eldre reguleringsplaner 

med kartvedlegg.
 Plan og tidshorisont for oppdatering av eldre reguleringsplaner. Slik plan 

fremlegges for kommunestyret som egen sak 31.12.2013.

2) Rådmannen redegjør skriftlig til kontrollutvalget innen 15.6.2014, om status for 
arbeidet med implementering av rapportens anbefaling.

3) For øvrig tas rapporten til orientering.
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Vedtaket er enstemmig.

************ TILLEGGSSAKER ************

061/13: Ansattes representant i havnestyret

Rådmannens forslag til vedtak 29.09.2013:

1. Havnestyret utvides med ansattes representant. Reglement for Eigersund havn 
justeres i tråd med dette.

2. Som ansattes representant i styret oppnevnes Ketil Lycke Bodal. Som 
vararepresentant oppneves Ove Romslo.

30.09.2013 Kommunestyret

Møtebehandling:

Tor Olav Gya (SP) foreslo følgende: Sak 61 behandles ikke.

Ordføreren foreslo følgende: Sak 61 settes på sakslisten.

Votering saksliste: Ordførerens forslag vedtatt med 24 mot 7 stemmer for Gyas forslag. (Tor 

Inge Rake (V) + FrP + SP)

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

KS-061/13 Vedtak:

1. Havnestyret utvides med ansattes representant. Reglement for Eigersund havn justeres 
i tråd med dette.

2. Som ansattes representant i styret oppnevnes Ketil Lycke Bodal. Som vararepresentant 
oppneves Ove Romslo.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

062/13: Statutter for innsatspremie i Eigersund kommune

Rådmannens forslag til vedtak 30.09.2013:
Kriteriene for pkt. 11 INNSATSPREMIE blir vedtatt med de justeringer som vist i saken

24.09.2013 Formannskapet

Møtebehandling:

 Brit L. Kvassheim (V) trådte ut da hun som tidligere saksbehandler for saken er inhabil jf. 
kl. § 40 nr. 3. Formannskapet var 10 under behandling av saken.

--- o ----
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Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

FS-057/13 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Kriteriene for pkt. 11 INNSATSPREMIE blir vedtatt med de justeringer som vist i 
saken

Enstemmig vedtatt. 

30.09.2013 Kommunestyret

Møtebehandling:

Tor Olav Gya (SP) foreslo følgende: Sak 62 behandles ikke.

Ordføreren foreslo følgende: Sak 62 settes på sakslisten.

Votering saksliste: Ordførerens forslag vedtatt med 18 mot 13 stemmer for Gyas forslag. (Tor 

Inge Rake (V) + FrP + SP + KrF)

Da 1/3 av de møtende medlemmer stemte i mot, kom saken dermed ikke på sakslisten jf. 

Kl § 34 nr. 1.

Votering:

KS-062/13 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

063/13: Offentlige tjenestepensjon - forslag om skifte av livselskap

Rådmannens forslag til vedtak 30.09.2013:

Eigersund kommune igangsetter en prosess hvor pensjonsordninger som i dag ligger i DNB 
Livsforsikring ASA (DNB) flyttes til KLP. Ny avtale med KLP starter 01.01.2014. 

30.09.2013 Kommunestyret

Møtebehandling:

Tor Olav Gya (SP) foreslo følgende: Sak 63 behandles ikke.

Ordføreren foreslo følgende: Sak 63 settes på sakslisten.

Votering saksliste: Ordførerens forslag vedtatt med 24 mot 7 stemmer for Gyas forslag. (Tor 

Inge Rake (V) + FrP + SP)
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Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

KS-063/13 Vedtak:

Eigersund kommune igangsetter en prosess hvor pensjonsordninger som i dag ligger i 
DNB Livsforsikring ASA (DNB) flyttes til KLP. Ny avtale med KLP starter 01.01.2014. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.09.2013
Arkiv: :PL-19910001, 
FA-L12, GBR-46/372
Arkivsaksnr.:
07/3208
Journalpostløpenr.:
13/25696

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
51 46 83 21
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
214/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013
062/13 Kommunestyret 28.10.2013

Reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, 
parkering og kolletivknutepunkt m.m. på Gruset gnr. 46 
bnr. 372 m.fl. i Egersund, 2 gangsbehandling
  

Sammendrag:
Forslag til reguleringsendring for hotell m.m. på Gruset har vært til offentlig ettersyn. Planen 
legger opp til å etablere et hotell på inntil 10 000 m2 og med en masimal byggehøyde 
tilsvarende 5 etg. på det høyeste. Videre skisserer planen at det kan etableres et nytt 
parkeringshus delvis under eksisterende parkeringsplass på Gruset. Det legges også opp til 
store endringer i tilknytning til kollektivterminal, kjøremønster m.m. I utgangspunktet vurderer 
rådmannen at det er positivt for Egersund at det kan etableres et nytt hotell i byen da dette er 
i tråd med kommunestyrets tidligere vedtak. Samtidig er det viktig at dette skjer på en slik 
måte at en sikrer viktige siktsoner og opplevelsen av Egersund by. Dette gjelder særlig når 
en kommer ned Jernbaneveien. 

Rådmannen vurderer at planen er ryddet for innsigelser og kan vedtas med de endringene 
som fremkommer i saken. Dette er en av de mest sentrale tomtene i Egersund og 
lokalisering og utformingen vil være avgjørende for hvordan en vil oppleve Egersund i 
fremtiden. Det er derfor viktig å gjøre grundige vurderinger og legge vekt på det som 
fremkommer i den videre planprosessen. Rådmannen anbefaler at planforslaget med KU blir 
vedtatt i tråd som fremlagt.

Saksgang:
PTU innstiller til kommunestyret;

Rådmannens forslag til vedtak 26.09.2013:
PTU innstiller til kommunestyret;
Reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, parkering og kolletivknutepunkt m.m på 
Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl  i Egersund vedtas som fremlagt med kart revidert 27.09.2013 
og bestemmelser datert 26.09.2013.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, parkering og 
kolletivknutepunkt m.m. på Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl. i Egersund, 2 
gangsbehandling

1. INNLEDNING OG BAKGRUNN
Regulering av området som omfatter gnr. 46 bnr. 372 mfl. og omfatter området Gruset:   

Det aktuelle området ligger innenfor avmerket område på kartet. 

I forbindelse med plankontorets gjennomgang av planen har en gått gjennom kjente tema og 
foretatt ROS/KU vurdering knyttet til disse. Denne gjennomgangen er basert på ulike 
temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om 
oppstart m.m. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i 
hendelser som kan påvirke planområdet og omgivelsene, og hendelser som direkte kan 
påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen).  Vurdering av 
sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor. 
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En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn 
rekkefølgekrav eller at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for 
konfliktfylt og det blir ikke lagt inn i kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet 
vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser 
konsekvensene ev. at det ikke legges inn. 

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

Kommuneplan for Eigersund kommune og reguleringsplan
Området ble lagt inn i ved revideringen av kommuneplan for Eigersund kommune som ble 

vedtatt av kommunestyret i 2003 og er vist som et 
fremtidig sentrumsområde. 

Videre står det i forhold til senterområdene at disse 
skal ha en blandet bruk som byggeområder for 
forretning, kontor, offentlig bebyggelse, boliger og 
annet som bør lokaliseres i sentrum av tettstedene. 
Detaljhandel skal i hovedsak etableres i tilknytning til 
disse. 

Sentrumsområdene S1-S3 skal utformes med tre 
som viktig element i kombinasjon med andre 
moderne materialer som stål, glass og betong jfr. 
videreutvikling av trehusbyen Egersund.

Kartet viser området og reguleringsplanen holder seg stort sett innforbi det som er avsatt i 
kommuneplanen som S2. 

Det foreligger 2 reguleringsplaner som helt eller delvis berører planområdet:
- Reguleringsplan for Gruset – rv.44 mm. (planid. 19910001)- delvis opphevet av 

kommuneplanen
- Reguleringsplan for Eikunda og del av Humlestad (2006).

3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN REGULERING OG KU 

Det er sendt ut varsel om høring og offentlig ettersyn til grunneiere, naboer, statlige og 
regionale myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens hjemmeside. Dette 
er så langt en kan se gjort i samsvar med bestemmelsene i PBL.

V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D

Offentlige merknader

1. Rogaland fylkeskommune, kultur  Merknad J
2. Kystverket Vest  Merknad J
3. Statens vegvesen  Merknad E
4. NVE – Norges

Vassdrag og
 Merknad J

 

Side 34 av 670



4

energidirektorat

5. Eigersund havnevesen  Merknad J
6. Fiskeridirektoratet 

Region sør
 Merknad O

7. Felles brukerutvalg  Merknad J
8. BR-representanten  MErkand O

Private merknader

9. Tor H. Dversnes  Merknad D
10. Div. naboer 

Humlestad/Havsøyområdet
 Merknad D

11. Liv Thoma  Merknad D
12. Alf Sverre Andersen  Merknad D
13. Coop  Merknad N

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Rogaland 
fylkeskommune, kultur

  Rogaland fylkeskommune 
fremmer innsigelse til 
reguleringsplan for hotell, 
parkeringsanlegg m.m. på 
Gruset i Egersund sentrum, 
når det gjelder alternativt 
parkeringsanlegg som har én 
etasje over bakkeplan 
(alternativ 2). Planlagt 
lokalisering av hotellet ble 
endret for å ivareta viktige 
siktlinjer. Eigersund 
kommune har gjort svært 
gode grep ved å legge inn 
siktakser som skal ivareta 
utsikten ut vågen og til 
Egersunds karakteristiske 
trehusbebyggelse og 
kirke.Nå vil parkerings-
anlegg hindre samme sikt. 
Alternativet tar ikke tilbørlig 
hensyn til og vil hindre utsikt 
til den vernede trehusbyen 
med sjøhusrekka, Egersund 
kirke og vågen, som er av 
regional og nasjonal 
verneverdi og – interesse, og 
samtidig kunne fremstå som 
skjemmende, ved ankomst til 
Egersund sentrum. 

 Rogaland fylkeskommune 
fremmer innsigelse til 
formulering i 
reguleringsbestemmelsene 
knyttet til HC-parkering, hvor 
HC-plasser kan benyttes av 
andre bilister.

 Rogaland fylkeskommune 

J

J

J

Rådmannen legger dette til grunn og 
planen endres i tråd med dette og alt. 
1 legges derfor til grunn. Alt. 2 tas ut 
av planen.

Dette er endret i tråd med innsigelsen 
og grunnlaget for innsigelsen skulle 
således være borte jfr. at følgende 
formulering nå ligger inne; ” Det skal 
anordnes HC plasser tilsvarende 5 % 
av p-plassene i nytt parkeringshus.”

Dette er ivaretatt i bestemmelsene.
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anmoder om at det blir 
presisert i 
reguleringsbestemmelsene 
at det må stilles krav om høy 
arkitektonisk og estetisk 
kvalitet, samt materialbruk av 
høy kvalitet, på ny 
hotellbebyggelse på Gruset.

2. Kystverket Vest  Ber om at det tas med i 
bestemmelsene at tiltak som 
faller inn under havne- og 
farvannslovens 
bestemmelser skal 
godkjennes av 
havnemyndighet.

J Dette er innarbeidet i bestemmelsene.

3. Statens vegvesen  Fremmer innsigelse og har 
merknader til deler av 
planen.

E Det er gjennomført drøftingsmøter 
med SVV og planen er ryddet for 
innsigelser slik den nå er fremlagt. 
Dette skulle såldes være ivaretatt jfr. 
fremlagt plan og tilbakemelding fra 
SVV.

4. NVE – Norges
Vassdrag og
energidirektorat

 §2.9 anbefales flyttet til 
hensynssone flom.

 Det stiles spørsmål ved 
nivået på nedkjøringsrampen 
til parkeringsareal under 
bakken.

 NVE mener hensynssoner 
for flom må vises på 
hovedkart og på kartene for 
parkeringsareal under 
bakken, med tilhørende 
bestemmelser. Innkjøring til 
parkeringsarealer anbefales 
også lagt på denne høyden, 
og den bør fastsettes i 
bestemmelsene. Etablering 
av lokaler under flomnivå 
forutsetter at det gjøres 
byggtekniske tiltak og 
eventuelt  beredskapstiltak 
som sikrer ivaretakelse av 
TEK 10 § 7-2.

J

J

J

Dette er også nevnt i 5.3 og dette 
skulel således være ivaretatt i tråd 
med uttalen fra NVE.
Dette er nå ivaretatt i §4.5 siste 
setning.

Dette er innarbeidet i kart og 
bestemmelser i tråd med uttalen fra 
NVE jfr. vising av hensynssone flom 
på alle plannivåene, jfr. utfyllende 
bestemmelser §§4.5, 5.3 og 7.1.

5. Eigersund havnevesen  Prosessen i forhold til 
gjennomføring av peling er 
ikke beskrevet eller vurdert i 
planbeskrivelse eller KU. Det 
er stor fare for at området i 
indre havn vil igjen bli 
forurenset ved gjennomføring 
av peling. Planen mangler 
konsekvensutredning og 
mulig forurensning og 
spredning ved mudring i sjø. 
Da dette må være en 
forutsetning for den 
konstruksjonsløsning som er 
beskrevet.

E Rådmannen anbefaler at følgende 
rekkefølgekrav legges inn som vil 
ivareta dette hensynet; ”I forbindelse 
med peling skal det legges frem 
fagkyndig vurdering av hvordan dette 
kan gjøres for å unngå innvirkning på 
bunnforhold, masseforskyving og ev. 
endring av strømforhold i området. 
Det må sikres at tiltak innenfor 
planområdet ikke medfører forringelse 
av dybde- og strømforhold i indre 
havn eller økt forurensning.”

6. Fiskeridirektoratet
Region sør

 Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til orientering.
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7. Felles brukerutvalg  Felles brukerutvalg er 
skeptiske til at HC 
parkeringen skal brukes til 
annen parkering,og viser til 
Planteknisk utvalgs vedtak 
178/12 av 28.11.2012, ang. 
tilføyelse til
Reguleringsbestemmelsene 
§ 2.0 Felles bestemmelser, 
siste setning punkt 2.3: … 
Det skal anordnes HC 
plasser tilsvarende 5% av p-
plassene i nytt 
parkeringshus. Plassene skal 
opparbeides slik at de kan 
nyttes som 2 – to vanlige p-
plasser når det ikke er behov 
for så mange HC-plasser i 
anlegget.

J Rådmannen viser til at dette er endret 
etter innsigelse fra Rogaland 
fylkeskommune og dette er i tråd med 
uttalen fra Felles Brukerutvalg.

8. BR-representanten  Har ingen kommentarer til 
plan og konsekvensutredning 
på Gruset, men legger da til 
grunn at trafikksikkerheten er 
ivaretatt.

J Dette er ivaretatt i planforslaget på en 
tilfredsstillende måte.

Private uttaler

9. Tor H. Dversnes  Vil anbefale alt. 1 når det 
gjelder parkeringsløsning. 
Dette for at utsikten på 
gatenivå mot havnen ikke 
skal forsvinne.

 Stiller også spørsmål om 
hvor en skal parkere i 
anleggsperidoen.

 Bør vurdere å flytte hotellet 
over på Kontrarisiden.

J

O

O

Rådmannen viser til at alt. 1 for 
parkeringsløsning er lagt til grunn for 
endelig behandling.

Viser her til KU som redegjør for 
dette.

Rådmannen tar dette til orientering. 
Viser her til vedtatt kommuneplan for 
området.

10. Div. naboer 
Humlestad/Havsøyomr
ådet

 Opprettholder protest mot 
reguleringsplan og 
byggeplaner på Gruset som 
medfører bygging av hotell i
forhold til høyde, dybde og 
lengde.

 Protesterer mot 
parkeringsdekke opp til +cote 
6,2.

 Er bekymret for tilbakeslag 
av støy og enda større 
trafikk.

O

J

O

Rådmannen tar uttalen til orientering. 
Når det gjelder de andre forholdene er 
dette redegjort for i 
planbeskrivelsen/KU.

Rådmannen viser til at alt. 1 for 
parkeringsløsning er lagt til grunn for 
endelig behandling. Dette skulle 
såldedes være imøtekommet.
Rådmannen tar dette til orientering, 
og viser ellers til utarbeidet 
støyvurdering og KU.

11. Liv Thoma  Er sterkt imot at bygging av 
det planlagte hotellet og to 
etasjes parkeringshus av 
hensyn til utsikt til vågen og 
småbåthavn. Anbefaler at 
dette bygges på 
Kontrarisiden.

D Rådmannen viser til at alt. 1 for 
parkeringsløsning er lagt til grunn for 
endelig behandling.

12. Alf Sverre Andersen  Protesterer mot hotellet i 
forhold til høyde, dybde og 
lengde.

O Rådmannen viser til at et hotell på 
denne størrelsen nødvendigvis må ha 
et vist volum og vil derfor være synlig. 
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 Protesterer mot 
parkeringsdekke opp til +cote 
6,2.

J

En har søkt å presse hotellet så langt 
opp som mulig og viser til at dette er 
en konsekvens av en rekke 
avveininger. En vurderer at det 
foreliggende forslaget ivaretar de 
viktigste hensynene på en 
tilfredsstillende måte og en vil derfor 
legge avgjørende vekt på at hotellet 
kan realiseres slik det er vist i 
høringsutkastet. 
Rådmannen viser til at alt. 1 for 
parkeringsløsning er lagt til grunn for 
endelig behandling.

13. COOP  Det bør vurderes oppmerket 
gangfelt for kryssing av RV44 
fra parkering til inngang til 
AFMI fra Jernbanen. 

N Rådmannen viser til at dette ikke blir 
akseptert av SVV og en vil derfor ikke 
kunne gå videre med denne saken. 

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen blir vedtatt i tråd med fremlagt kart og bestemmelser.

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet omfatter kanskje den mest sentrale tomten i Egersund by, og som er helt 
sentral i dannelsen av hvilke førsteinntrykk en får av sentrum. Dette er en tomt som er et 
viktig bindeledd mellom eksisterende sentrum med bevaringsverdig bebyggelse og det ”nye” 

sentrum på Ege som tenkes utbygd med mere 
moderne trehusbebyggelse.

Området avgrenses av Rv 44 i øst, og av elven i 
vest. Videre mot avkjørsel fra rundkjøring i nord 
og broen i sør. Området dekker 31 daa. Området 
nyttes i dag til parkerings -
plass, og til stasjon for busser og taxi. Langs 
sjøkanten og mot elven er det småbåthavn med 
bryggefeste. 

Gruset er et sentralt knutepunkt i nordlige del av 
Egersund sentrum. Gruset har mange sentrale 
funksjoner både som lokal rutebilstasjon, 
taxisentral og småbåthavn. Området for hotelltomt 
(delvis sjøareal) er eid av private eiere og 
Eigersund kommune. Resterende areal er 

kommunal grunn eller offentlig veiareal.

Gruset består av gamle fyllmasser. Det finnes ikke naturlig terreng eller vegetasjon i området 
for hotelltomten, men det er en del tre og krattvegetasjon langs fyllingskanten i strandsonen. 

Planområdet omfatter også opparbeidet parkanlegg langs kommunal parkeringsplass. 
Området nærmest bryggekanten er delvis parkmessig opparbeidet med brygge mot Eieåna.
Det er i dag ca. 140 parkeringsplasser på Gruset.

I sjø ligger 3 brygger for småbåthavnen med plass til 98 båtplasser. Båtplassene tilhører 
Gruset båtforening.

Planområdet har adkomst til Fv. 44 som er en sterkt trafikkert veg og er hovedadkomsten til 
byens sentrum. Denne har en ÅDT på om lag 12000, men kan være så høy som 15000.
Deler av området er nyttet til lokal bussterminal/rutebilstasjon. Denne er lokalisert i den 
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søndre enden av Gruset i nær tilknytning til parkeringsplassen og taxi sentralen. Et bygg i 
tilknytning til terminalen blir nyttet til venteværelse med toalettfasiliteter, turistinfo og 
pauserom for bussjåførene.

Samlet daglig trafikk til og fra området på mellom 750 - 1100 kjt/d.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

En skal gjennom planen avklare ny utbygging i området både når det gjelder omfang og 
lokalisering samt løse tilhørende funksjoner dvs. parkering, atkomst og lignende. 

Rådmannen har i sin saksutredning lagt avgjørende vekt på å ta hensyn til de moment som 
er kommet i forbindelse med oppstart og saksbehandling og som er sentrale for opplevelsen 
av Egersund by, men på en slik måte at intensjonen med planen kan gjennomføres på en 
tilfredsstillende måte.

Det er bl.a. lagt noen grunnleggende føringer til grunn for struktur og typologi som en 
vurderer er viktig i forhold til å kunne ivareta og oppleve det karakteristiske ved Egersund og 
som tiltakshaver har lagt til grunn:

1. Offentlige og sosiale arenaer har vokst frem som en del av byens utvikling. Dette må 
videreføres med nye uterom og promenader inn i vår tids bebyggelse.

2. Nyere bygningers volum og skala må ikke sprenge den målestokk som preger byens 
samlete bebyggelse. Likevel må det være slik at visse typer bygg ikles den 
monumentalitet og skala som bygningen fortjener og som er riktig i den sammenheng 
det funksjonelt og arkitektonisk står det må legges vekt på at Egersund også skal 
preges av vår tids arkitektur men uten å skjule sitt opphav og kulturhistoriske arv.

3. Materialbruk må avspeile byens bygningskulturhistoriske sammenheng men settes 
inn i en moderne tid. 

4. Byen har en kvadratisk gatestruktur i nyere tids bykjerne men også et gatemønster 
innrettet etter eldre tids myldrestruktur. Bygninger i front er i hovedsak orientert mot 
fjord og våg enten langsgående eller i lamellstruktur. Selv om dette ikke 
karakteriserer bebyggelsen nord for Lundeåna i samme grad, er likevel sjøhusstilen 
med lameller mot våg typisk for Egersunds bygningstypologi. Denne byggemåten 
bryter ned volumer samtidig som det gir en fleksibel innordning og luft og gløtt mellom 
bygningene.

5. Bygninger på og ved Gruset må underordne seg siktlinjer A og B
• Siktlinje A) fra rundkjøring ved nordre avkjørsel til Gruset og ut Vågen mot Lindøya.
• Siktlinje B) fra broen ved jernbanestasjonen mot kirken.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge areal for hotell på Gruset samt å løse tilkomst,
gangarealer og en samordnet parkeringsløsning. Videre skal funksjoner for buss og taxi 
innenfor planområdet ivaretas innen de rammer som Eigersund kommune har gitt.

5.1 Bebyggelse og anlegg

• Areal for hotell
Reguleringsplanen viser en løsning til hotellbygg med 3 bygningsvolum, hvor to på inntil 5 

etasjer og en på inntil 4 etg. Bygningsvolumene 
bindes sammen av lavere mellombygg i 2 etasjer 
over gateplan. Bygningen har en lamellstruktur der 
2 bygningskropper har retning mot vest/nord-vest, 
mens den sydligste bygningskroppen vender mer 
utover mot Vågen og har retning mot sørvest. Det 
forutsettes i planen at denne lamellen løftes opp, 
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og at det legges til rette for passasje under. På den måten oppstår det et tjenlig uterom som 
strandpromenaden fra utløpet av Eieåna forbindes med og som fortsetter gjennom området 
«bygget» og videre nordover langs Eieeåna. I reguleringsbestemmelsene § 3.2 er dette 
området sikret allmenn tilgjengelighet. Gangsonen forbindes med gangveier nord for
planområdet.
Modellen som er bygd opp er først og fremst en volum- og strukturstudie, en ren konseptuel 
form uten detaljer. Disse blir lagt til grunn for videre detaljplanlegging. I den grad detaljer er 
vist er det mest for å uttrykke, a) modernitet b) vertikalitet. Så blir det opp til prosjekterende 
arkitekt å føre konseptet videre innenfor gitte reguleringsmessige rammer jfr. 
bestemmelsene.

Tiltakshaver grunngir valget av arkitektoniske uttrykket med grunnlag i de føringer og 
konklusjoner som er gitt i forstudie, av bygningstilpassing, samt i henhold til de rammer som
kommuneplanbestemmelsene gir.
- Løsningen går klar begge siktaksene, særlig akse B fra jernbanebroen mot kirken, med 

god margin, noe fylkesrådmannen er særlig opptatt av.
- Videre gir denne løsningen åpninger mellom lamellene med fjordgløtt sett fra 

bebyggelsen bak hotellet.
- Videre er det viktig av løsningen ikke berører båthavna vesentlig.

Det forutsettes ført opp et bygg i 5 etg med total høyde til kt. 22.0. Dette samsvarer ca. med 
høyden for boligblokkene ved Eikunda. Maks byggehøyde settes til kt. 22,0 (5 etg) for midtre 
og nordre lamell og kt.18,5 (4 etg) for søndre lamell.

Av hensyn til havstigning og fare for vannstuing i fjordsystemet, legges nivå for gulv 
hovedplan på kote 3.  Likevel er det slik at utvendig oppholdssone med promenade legges 
på et lavere nivå til ca. kt. 1,2 -1,6 for å oppnå en viktig kontakt med sjøen. 

Fullt utbygd kan en slik hotell-løsning inneholde i underkant av 10 000 m2 BRA – eller ca 170 
rom. Dette dekker behovet også på noe lengre sikt. Å utforme bygget slik at det kan skapes 
god uterom er sett på som en viktig forutsetning. Område og promenade vil være et godt 
supplement til Egersunds befolkning og kan nyttes til opphold og uteservering sammen med 
hotellets gjester.  Hotell med plattform bygges på en søylekonstruksjon fundamentert og 
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forankret på fjell. (ikke fylling) Nåværende fyllingskant ordnes og stabiliseres før området 
lukkes.

Dersom det bygges garasjekjeller i underetasjen vil dette tangere eller ligge litt lavere enn kt. 
0, noe som vil kunne føre til en noe mindre god sirkulasjon i vannmassene. Gjennom 
uterommet kan det føres en kanal som både er et hyggelig innslag i områdets utforming 
samtidig som det også er med å gi en bedre sirkulasjon gjennom området. Hotellbygget 
ligger fritt og vil ikke være sikthindrende for bakenforliggende område øverst ved Kråkefjell. 
Det vil derimot hindre noe utsikt fra bygninger som ligger laver og like bak hotellet.

En vurderer det som sentralt at en slik ny bygningsmasse bør spille på lag med eksisterende 
bygningsmiljø i Egersund, uten å nødvendigvis kopiere den gamle byggeskikken i dette 
området som ikke tidligere har vært bebygd. Nye bygg bør likevel avspeile Egersund by sin 
rytme, skala, karakteristikk og historie gjerne på en ny og innovativ måte. 

På Gruset vurderes det å være rom for å tolke båe nåtid og fortid. Hovedretninger mot 
sjøfront, samt typologien og skalaen som byen per i dag representerer må ivaretas/ tolkes på 
en kvalitativ god måte.

• Parkeringsanlegg
Parkering er en utfordring i Egersund og aktiviteter 
som genererer behov for økt antall 
parkeringsplasser må påregne å måtte løse dette. 
Utgangspunktet at nytt hotell gis en 
parkeringsdekning på 0,6/rom, samt 0,5 
plass/ansatt vakthavende. Videre forutsettes egen 
oppstillingsplass for kjøretøy ved varemottak. HC 
dimensjoneres til 5 % av antall plasser.

Det finnes ikke mulighet for frikjøp av 
parkeringsplasser ved eller i Egersund sentrum,
og ev. frikjøp må skje i sammenheng med videre 
utbygging av parkeringsanlegget på Gruset.. 
Utgangspunktet er at det i dag er om lag 140 p-

plasser på Gruset. Det er skissert alternative parkeringsløsninger som vil kunne øke 
antall parkeringsplasser vesentlig på Gruset. 
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Hotellet har behov for inntil 98 p-plasser inkl. 5 HC-plasser av disse. Dette gir samtidig 
mulighet for å forbedre parkeringsdekningen for langtidsparkering i sentrum som i seg selv vil 
være positivt. Utfordringen er at nye parkeringsplasser er svært kostbare, uten at det tas 
stilling til dette i denne saken. 

Parkeringsanlegget skal oppføres i sikkerhetsklasse 
F2 jfr. NVEs retningslinjer nr. 1/2008 Planlegging og 
utbygging i fareområder langs vassdrag. Dette betyr 
et sikkerhetsnivå på 1/200 år og som derfor skal 
legges til grunn ved planlegging og dimensjonering. 
Dette er innarbeidet i bestemmelsene.

5.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

• Veg – Fv 44
Planen medfører ingen endringer for fv.44. 
Fremkommelighet og trafikkflyt på Jernbaneveien er 
svært viktig for Egersund sentrum og alle de som 
bruker den vær dag. Det er derfor viktig at de 
endringene som blir vedtatt ivaretar dette hensynet.  

Dette fører til at gang/sykkelveg flyttes vestover langs 
med parkeringsplassen. Arealene mellom 
gang/sykkelveg og kjørebane bør gis en tiltalende 
form og sikthindrende tiltak skal unngås.

Alle forhold knyttet til veg og vegutforming er avklart med Statens vegvesen og som med 
bakgrunn i dette har trukket innsigelsen og det er således et omforent planforslag som nå blir 
lagt frem og skal således være ryddet for innsigelser.

• Veg – interne veier, avkjørsler, gangveger
Den interne adkomstvegen som går i ytterkant av området, mellom søndre og nordre 
rundkjøring,er flyttet østover i planområdet, dette for å gi plass til hotellet. Det medfører at 
vegen frem mot nordre rundkjøring også endres noe i forhold til dagens situasjon. Ny løsning 
er vist i illustrasjonsplan. Avkjørsel til Perrongen er noe justert pga. av disse endringene. 
Sporingskurve for lastebil er ivaretatt med hensyn til adkomst til østre/øvre nivå ved 
Perrongen. Utover dette er det 2 avkjørsler til parkeringsplassen/anlegget. 

Gs-vegen langs fv.44 er noe justert, men dens overordnede funksjon er ivaretatt som et
gjennomgående gang- og sykkeltilbud. Utover dette er det planlagt fortausløsning rundt
parkeringsgarasjen. Fortauet skal lede gående fra parkeringshuset til hotellet,
promenaden/småbåthavnen eller til gang/sykkelveg langs fv.44 mot sentrum. Det er planlagt 
2 opphevede gangfelt mellom hotellet og parkeringsanlegget, dette for å fremheve at kjøring 
skal skje på de myke trafikantenes premisser. Fartsgrensen langs denne interne vegen bør 

skiltes 30 km/t. 

Promenaden fortsetter inn i hotelltomten og går 
over i de integrerte løsningene for området, og 
skal være tilgjengelig for allmennheten.
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Krysningspunktet mellom terminalbygget og brua er justert og har fått en utforming som 
Statens Vegvesen aksepterer.
•  Promenade og område for allmennheten
Gjennom kommuneplanen ønsker kommunen å legge til rette for offentlig tilgjengelig 
strandareal i sentrum og dette er bl.a. gjort gjennom å legge inn strandpromenade. 
Kommunedelplan for Egersund by viser en fremtidig gangforbindelse langs havnen som 

strekker seg oppover mot Ege. 
Denne er forutsatt lagt mellom ev. et 
nytt hotell og sjøen. 

Dette er fulgt opp i planen ved at det 
er innregulert gangpromenade 
gjennom planområdet. Promenaden 
fortsetter inn i hotelltomten og går 
over i de integrerte løsningene for 

området, og skal være tilgjengelig for allmennheten. Hensynet til oppholdssoner og 
møteplasser langs strandkanten er innarbeidet i planforslaget.

Hele strekningen fra sentrum og til Eie vil dermed være omfattet av sammenhengende 
reguleringsplan for slik gangforbindelse gjennom denne 
planen.

I planen er det vist større områder langs sjøen som 
gangareal og dette har en bredde som gjør det mulig å få 
til en flott utforming og som også kan gi mulighet for 
opphold og rekreasjon. 

•  Fremtidig ønsket kjøremønster
Reguleringsplanen forutsette omlegging av dagens kjøremønster jfr. planbeskrivelse og KU. 
Busser og annen større nyttetrafikk kjører inn i nordre rundkjøring og ut i søndre. 
All annen trafikk kjører inn og ut i nordre rundkjøring. Kjøremønster til parkeringshuset bør 
organiseres slik at all inn- og utkjøring til og fra parkeringsanlegget går langs den samme 
innkjørsel. 

Trafikk til og fra de to nederste etg. går via en av rampene. Trafikk til og fra topp etg. går fra 
rampe nr. 2, begge fra samme side og inn og ut samme avkjørsel. I denne avkjørselen er det 
også foreslått anlagt en rundkjøring. Dette er for personbiler med behov for å snu for så å 
kjøre ut i nordre rundkjøring mot fv.44.

• Kollektivknutepunkt/turistinformasjon
Reguleringsplanen skisserer en fremtidig løsning i forhold til kollektiv og taxi i området. 
Utgangspunktet er parkeringsplassen skal utvides, og løsningene for buss og taxi er derfor 
vurdert på nytt. Ønske om større effektivitet, mindre forsinkelser for kollektivtrafikken og 
samlokalisering av buss og taxi er premisser som ble lagt til grunn for arbeidet.

Kjøreretning for buss er foreslått 
endret sammenlignet med 
dagens situasjon, med kjøring til
terminalen fra nordre rundkjøring 
og ut i den søndre rundkjøringen. 
Samtidig reguleres det inn forbud 
mot gjennomkjøring av annen 
trafikk enn kollektivtrafikken. Å 

 

Side 43 av 670



13

snu kjøreretning innebærer at dagens venteværelse må saneres og flyttes som følge av krav 
til sikt i kryssområdet.

Ulike løsninger for oppstillingsstrukturer er vurdert, men med utgangspunkt i arealets 
størrelse og form anses lamelloppstilling som den mest arealeffektive i forhold til 
dimensjoneringsbehovet.

For busser som ikke er i rute som turistbusser/busser til hotellet, er det tilrettelagt 
parkeringsplasser for inn til 3 busser parallelt med P-plassen ut mot småbåthavnen 
strandpromenaden. Disse er ikke ment for langvarig parkering. Men en må ha disse da dette 
er et regionalt trafikknutepunkt.

Taxisentralen er tenkt regulert til off. parkeringsplass. 

Venterom/pauserom er foreslått samlet til ett nytt bygg som huser pauserom både for 
taxiselskapet, busselskap og venteværelse for 
kollektivreisende.

I sør medfører endret kjøreretning at sporingsarealet ut 
på fv.44 i retning sør, utvides med et
overkjørbart areal for buss som ikke er del av kjørebane 
eller gang/sykkelveg. Det er viktig å gi dette en form og 
en overflate som ikke assosieres med gang/sykkelveg 
men som ivaretar rundkjøringens avgrensing, samtidig 
som det gir bussene mulighet til å komme ut fra 
terminalområdet. Løsningen slik den er vist er 
dimensjonert med tanke på 15,0 m lange busser.

For å få tilstrekkelig sporingskurve viser planen en 
mulighet for a utvide rabatten og flytte skiltet sørover og dette blir dermed en del av tiltakene 
i planen.

• Båthavn
Båtanlegg: flytebryggenes plassering er beholdt tilnærmet lik dagens eksisterende situasjon. 
I tillegg er det lagt inn mulighet for båtplass for 3 båter ved grense i nordre ende av 
hotellbygning. Bryggefront er forutsett lagt på kt. 1,5 – 1,6. Dette letter tilkomst til 
båtbryggene. Feste for bryggene fastsettes ikke i reguleringsplan, dette tilpasses etter 
behov, men det settes krav til utforming og sikkerhet ved konstruksjonene. Arealmessig vil 
bruk av sjøarealet som båthavn ikke bli vesentlig endret som følge av utbyggingen, men 
bryggefeste må tilpasse seg de nye løsningene og innseilingen til bryggeplass nærmest 
hotellet er gjort noe trangere.
5.3 Bruk og vern av sjø og vassdrag

• Ferdsel i sjø og vassdrag
Planområdet berører 330 m strandsone, av dette er 40 m langs Lundeåna (ovenfor brua), og 
290 m langs sjø i Vågen. Tiltaket berører strandsonen kun i nordlig del av  planområdet. 
Kaiarealet langs Lundeåna vil forbli uendret. Strandkanten videre inn mot hotellet er berørt 
av tiltaket, ved at promenade inn mot hotellet er foreslått anlagt. 

Det forutsettes at strandpromenaden videreføres forbi hotellet og opp langs elveløpet 
Eieåna. Arealene ut mot småbåthavna er i planen gitt en parkmessig opparbeiding. Hensynet 
til oppholdssoner og møteplasser langs strandkanten er innarbeidet i planforslaget.
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Utbygging av hotellet kan endre strandlinjens karakter, men ikke hindre eller umuliggjøre 
ferdsel og opphold i strandsonen. Som vist i tiltakene er det lagt vekt på gode felles uterom 
og alminnelig ferdsel ved og langs hotellet.

Samlet legger planen opp til en styrking av tilgjengeligheten av området langs sjøen gg 
muligheten for å kunne oppholde seg på denne strekningen slik rådmannen vurderer det.

5.5 Siktsoner
Gruset er et sentralt område som For å synliggjøre og sikre Egersund by sitt nære forhold til 
Vågen, og dels for å vise de kulturhistoriske sammenhenger byen står i, er det fra 
kommunens side fastlagt noen siktlinjer i bylandskapet som ikke må krysses. 

Disse linjene er:
- Siktlinje A) fra rundkjøring ved nordre avkjørsel til Gruset og ut Vågen mot Lindøya.
- Siktlinje B) fra broen ved jernbanestasjonen mot kirken.

Linje A) sikrer at trafikanter langs fv.44 fortsatt har utsikt mot Vågen og deler av det eldre 
Egersund (langs østsiden av Vågen) i det man kommer inn mot Egersund sentrum.

Siktlinje B) sikrer utsikt mot Egersund sentrum med kirken og havnen fra hovedinnfartsåren 
ved ankomst langs hovedveien fra jernbanestasjonen.

Det har vært sentralt at ny bebyggelse lokaliseres slik at de må underordne seg de omtalte 
siktlinjer A og B.

Det har vært sentralt for å finne en plassering som ivaretok viktige siktsoner for å beholde en 
samlet opplevelsen av de sentrale identitetsskapende elementene i Egersund by; vågen, 
sjøhusrekken, kirka, trehusbebyggelsen og Varberg.  

Samtidig måtte dette være en plassering som bidrar til at det støtter opp om en positiv 
sentrumsutvikling og bidrar positivt til kundegrunnlaget til et nytt hotell. I dag er situasjonen 
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slik at når en kommer til rundkjøringen ved Perrogen, åpner landskapet seg og en ser alle de 
identitetsskapende elementene på en gang. 

I de første diskusjonene var hotellet plassert på tvers ved rutebilstasjonen og/eller ut i sjøen. 
Dette ville tatt vekk muligheten til å oppleve mange av de sentrale landskapselementene 
som til sammen er Egersund by. Dette ville gjelde vågen, sjøhusrekken, kirka og 
trehusbebyggelsen. 

En vurderer at siktaksene er ivaretatt i det foreliggende planforslaget.

5.6 Midlertidig løsning for bussoppstiling og parkering under anlegg
Tiltakshaver har skissert en løsning som vil være svært krevende å få til å fungere og som vil 
kunne påvirke trafikkavviklingen på Jernbanen samt forholdene for myke trafikanter. 

Rådmannen viser ellers til KU og planbeskrivelse.
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6. VURDERING AV KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
En benytter eksisterende adkomst og parkeringsplass som ligger utenfor planområdet.

6.3 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler X 3 3 Gul

Ulykke med gående/syklende X 3 3 Gul
Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Møteulykker X 3 4 Rød

Ivaretatt i 
plan og 
bestem-
melser

Er ivaretatt i planbeskrivelse og KU.

6.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Kan 

ivaretas?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/

Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 GRØNN

Avløp X 1 1 GRØNN

Dette er ivaretatt i området jfr. offentlig vann og avløp. Berørt ledningsnett må som del av 
tiltaket legges om og tilpasses ny situasjon.

6.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Kan 

ivaretas?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring AV strøm m.m X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold, men legger til grunn av dette legges i kabel.

6.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Kan 
ivaretas?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.

7. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Kan 
ivaretas?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til tilgjengelig/ 
universell utforming ivaretas

X 1 1 Grønn

Universelt utformet løsning i medhold av forskriftskrav forutsettes for disse tiltakene:
- Parkeringsordninger ved tilrettelegging HC, ledelinjer og lys og ramper ev. heis fra

parkeringshus.
- Tilkomst til, – og arrangement i fb. med bruk av kollektivmiddel i form av riktig

dimensjonering, krav til videre utforming av ledelinjer og detaljer mv.
- ilkomst til hotell ved trappeløst inngangsparti og ramper mellom de ulike utvendige 

nivåer.
- Tilkomst til andre utearealer ved trappefrieløsninger som alternativ.
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8. BARN OG UNGE

Hendelse/Situasjon Kan 

ivaretas?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Tilfredsstiller det krav til barn og 
unge – lek m.m

X 1 1 GRØNN

Område for idrett/lek X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.

9. SIKKERHET OG BEREDSKAP
Tiltakshaver har gjennomført ROS vurdering og det foreliggende er delvis basert på denne 
vurderingen samt egne vurderinger basert på lokalkunnskap og kjente kilder.

9.1 Flom og høy vannstand

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag

X 3 3 RØD IVARETATT 

Sikkerhetsklasse F2 er valgt og dette omfatter garasjeanlegg og krever sikkerhet for 
gjentaksintervall på 1/200 år. Konsekvenser for flomfare/stormflo):  Betydelig – Middels stor 
negativ konsekvens. Som avbøtende tiltak foreslås:

- Det må sikres at tilkomstveier er farbare under flom.
- Bygning med tilhørende installasjoner skal konstrueres, dimensjoneres og formes slik 

at den tåler oversvømmelse i underetasje.
- Alle installasjoner som ikke tåler vann, må bygges i flomsikker høyde.
- Avløp: For å unngå flomskade må dreneringen til bygget ligge slik at avløpet også 

fungerer
- under flom.

9.2 Støy

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/

Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy X 3 2 GUL .

Ivaretatt i planene jfr. planbeskrivelse/KU. I følge forskriftene er hotellvirksomhet ikke 
støyfølsomme bygg. Før videre prosjektering bør det utføres støymålinger som grunnlag for
valg av løsninger.

9.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred X 1 1 GRØNN
Snø-/isras X 1 1 GRØNN
Flomras X 1 1 GRØNN

Det er ikke vist i skrednett og en er heller ikke kjent med slike forhold fra området.

9.4 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Vindutsatte områder X 1 1 GRØNN
Nedbørutsatte områder X 1 1 GRØNN

Ivaretatt i planen på en tilfredsstillende måte..

9.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass X GRØNN IKKE KJENT. 

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.6 Høyspent og magnetfelt

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Risikofylt industri mm 
(kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, 
radioaktiv)

X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold jfr. ROS.

9.8 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt X 2 3
Havn, kaianlegg X 2 3
Sykehus/-hjem, kirke 
/Brann/politi/SF

X 1 1

Forsyning kraft, vann X 1 1
Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1

Er ikke kjent med andre forhold enn det som er pekt på i ROS vurdering og eller 
KU/planebskrivelse.

9.9 Grunnforhold

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Grunnforhold X 3 3 RØD

I flg. ny geologisk undersøkelse fra mars 2012 stadfestes tidligere funn når det gjelder dybde 
og massesammensetting, Jfr. Kap. 6.3.2 ovenfor. Konklusjonen er at det av tekniske og
økonomiske grunner ikke bør forankres et kjellernivå i pelsystemet under hotellets hovedplan 
på kote 3. Det skal ikke fylles i dette området. Det bygges en ordinær kaikonstruksjon på ca 
70 – 80 peler, deretter bygges hotellet på denne flaten. Prinsippet er ordinært i byggeteknisk 
forstand. For parkeringskjeller må det spuntes i tillegg til peling for å hindre inntrenging av 
vann. Massene under parkeringskjeller er ikke stabile, det må påregnes noe oppdrift/flyt-
tendens. Underetasje må sikres teknisk løsning for drenasje. Bryggekant under promenade 
må peles og forankres. Alle fyllingskanter mot sjø som ved tiltaket skjules av nye 
konstruksjoner må sikres mot sig/erosjon.
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Forutsatt tilrådd løsning har tiltaket ikke negative konsekvenser.

10. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 GRØNN
Bolig X 1 1 GRØNN
Landbruk X 1 1 GRØNN
Akutt forurensning X 1 1 GRØNN
Forurensning i sjø X 3 2 GUL
Forurenset grunn X 3 2 GUL
Høyspentlinje/EMS/Stråling X 1 1 GRØNN

Selv om massene i grunnen under parkeringshus er lettere forurenset vil det kunne oppstå 
en fare for påvirkning og spredning i forbindelse med oppgraving og transport. Dette 
forebygges ved siker transport og at det ikke foregår avrenning i stor grad fra eksponerte 
masser.

Som avbøtende tiltak foreslås fra tiltakshaver og vil bli vurdert innarbeidet i bestemmelsen:
- Det monteres silskjørt i sjø utenfor anleggsområdet i forbindelse med peling for 

byggetomt for hotell og promenade/brygge.
- Deponering av masser fra parkeringsgarasje skal godkjennes særskilt.
- Støyforurensning vurderes mot tekniske krav i flg. forskrift T 1442/ TEK-10 etter

bestemmelsene.
- Det er lagt inn eget rekkefølgekrav i bestemmelsene som ivaretar oppfølging av 

dette.

11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

11.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

100 – meters beltet fra sjø/50-m 
beltet fra sjø og vassdrag

X 2 1 GRØNN

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsomr
åder

X 1 1 GRØNN

Det ligger i 100-m beltet, men er allerede frigitt til sentrumsformål gjennom 
kommunedelplanen for Egersund by. Utbygging av hotellet kan endre strandlinjens karakter, 
men ikke hindre eller umuliggjøre ferdsel og opphold i strandsonen. Som vist i tiltakene er 
det lagt vekt på gode felles uterom og alminnelig ferdsel ved og langs hotellet. Samlet legger 
planen opp til en betydelig styrking av tilgjengeligheten og muligheten for å kunne oppholde 
seg på denne strekningen slik rådmannen vurderer det.

11.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 GRØNN EIKESKOG.
Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart

X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Viltområde
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Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er avklart at det ikke er behov for marin arkeologiske 
undersøkelser jfr. tiltakshaver som har vært i kontakt med Stavanger sjøfartsmuseum.

11.4 Friluftsliv og rekreasjon

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Friluftsliv og rekreasjon 
(friluftsområder, LNF-F/N, 
friområder m.m.)

X 1 1 GRØNN

Er ikke kjent med andre forhold enn det som er pekt på i ROS vurdering – fare for å falle i 
vannet fra promenade. Reguleringsplanen vil bidra til å tilrettelegge for økt bruk av området 
og gjøre en ny del av sentrum tilgjengelig for alle.

11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk

X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.6 Landskap, estetikk og senterstruktur

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskap/estetikk X 1 1 GRØNN
Vakre landskap X 3 2 GUL
Senterstruktur X 1 1 GRØNN

Som grunnlag for konsekvensvurderingen er det utarbeidet en landskapsanalyse for 
Egersund som  beskriver landskapet i Egersund, med fokus på viktige landskapstrekk og 
karakteristika i bylandskapet. Landskapsanalysen er med å gi premisser for hvordan 
byrommet skal utvikles og hotell utformes/lokaliseres. Og det settes begrensinger og gis 
retningslinjer for prosjektet. 

Tiltakshaver skriver bl.a. følgende: 
”I forhold til overordnede landskapshensyn, har planen ivaretatt de fastlagte siktlinjer mot 
byen og mot Vågen. Hotellet er lokalisert i overgangen mellom Havsøy og Vågen, der den 
bratte fjellsida møter fjorden, og det er lagt vekt på å få en god fasade mot sjøen. 
Lamellstrukturen bidrar også til at sikten mot sjøen fra eksisterende bebyggelse på Havsøy
blir relativt sett best mulig ivaretatt. Retningen på bygningsvolumene avviker noe fra 
eksisterende bebyggelse (AMFI Eikunda, Perrongen), men følger retningen på strandlinjen 
(fellesnevner).

 

Side 51 av 670



21

Når det gjelder bevaring av natur- og kulturlandskap, representerer planen ingen konflikter. 
Jf. KU for tema landskap. Hensyn til byggeskikk ivaretas best ved å skape et moderne bygg 
med god arkitektur samtidig som det holdes noe avstand til den vernede bybebyggelsen i 
sentrum. I forhold til estetikk og byggeskikk vil det ikke være ønskelig å kopiere byggestilen 
fra trehusbyen eller fra Eikunda, men å etablere et moderne bygg, med en utforming som 
kan harmonere med omgivelsene, og som reflekterer at Egersund by går videre inn i 
fremtiden som en moderne by, men likevel bevisst sine historiske røtter og tør minne om det. 
Hotellet som er foreslått er i en skala som ikke er i konflikt med tilliggende bebyggelse 
(Eikunda/ Amfi mfl.), men som kan binde sammen bebyggelsen nord for Lundeåna. Videre 
må alle de nye elementene i det nye byrommet Gruset ha evne til å bære med seg de 
nødvendige kvaliteter inn i en ny og utvidet senterstruktur, slik kommuneplanen legger opp 
til.”

Som det fremkommer av landskapsanalysen gir ikke landskapsrommet i seg selv føringer for
bygningers form og struktur, ifølge tiltakshaver, derimot spiller enkelt elementer i landskapet 
som eksempelvis fjorden en viss rolle på nye elementers retninger. Dersom de vurderinger 
som er utført egges til grunn også for nye tiltak i byrommet Gruset vil dette ikke ha negative 
konsekvenser for landskap og byarkitektur ifølge KU. 

Området inngår i rapporten Vakre landskap og ligger der et område som omfattes av 
Egersund sentrum og betegnes som et område av nasjonal betydning. Her påpekes det at ny 
bebyggelse må få den form og de dimensjoner som tradisjonene krever samt ivareta viktige 
grøntstrukturer. Samtidig er dette et område som har vært regulert for utbygging i mange år 
og den nye planen vil konsentrere denne til den nordlige delen av området. En viser her til 
planbeskrivelse og KU.

Planen vil ha positiv konsekvens i forhold til senterstruktur, ved at vedtatte utviklingsretninger 
i kommuneplanen for sentrum blir fulgt og styrket.

11.7 Terreng og terrengtilpassning

Hendelse/Situasjon Konsekv

enser 
for?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 GRØNN

Viser her til kommentar under 11.6.

11.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon Konsekv

enser 
for?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 GRØNN .

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Konsekv
enser 
for?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.
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11.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon Konsekv

enser 
for?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 2 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold utover det som fremkommer i plan/KU.
11.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser

Hendelse/Situasjon I konfikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Konsekvenser for naboer X 3 2 GUL

Tiltaket vil ta deler av utsikten for boligbebyggelsen bakenfor, særlig mot Kontrari, men i mye 
mindre grad utover vågen som er den sentrale utsiktsretningen. 

11.12 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge X 1 1 GRØNN

Vil i liten grad berøre sol og skygge utfra vedlagte diagram i planbeskrivelse/KU.

11.13 Enøk/energiløsninger

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Energiløsninger X 1 1 GRØNN

Er ivaretatt i plan og beskrivelse.

12. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE

Hendelse/Situasjon Vesentlig 
konsekve

ns?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for 
miljø og samfunn

X 3 3 RØD

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder i 
hovedsak innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder, men at samlet omfang 
medfører behov for konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
Foreliggende planforslag har konsekvensutredning og så langt en kan se er denne utarbeidet 
i tråd med vedtatt planprogram. 

13. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn

Viser til saksutredningen ovenfor og en vurderer ikke at planen vil komme i konflikt med 
kjente forhold som berøres av loven. Landområdet for tiltak består av utfylte masser og har 
ingen interesse med hensyn til biologisk mangfold. Bruk av arealet kan derimot spare 
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inngrep i andre mer verdifulle arealer. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette.

14. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen med KU i hovedsak ivaretar de 
hensynene som er sentrale i forhold til de problemstillingene som må ivaretas i 
reguleringsplanen.

Det er utarbeidet en meget god dokumentasjon på hvorledes hovedgrepene i tilknytning til 
utforming av Gruset er tenkt. Dette gjelder for eksempel hotellbygg og hovedstruktur og 
lamellløsning vil fremstå sammen med omkringliggende bebyggelse. Dette gir alle en god 
mulighet for å danne seg en mening om hva en synes om prosjektet. 

Etablering av en bygningsmasse i dette området med inntil 10 000 m2 er krevende og vil 
medføre synlige og varige endringer i bybildet. Videre vil etablering av parkeringsløsningen 
binde opp bruken av Gruset i fremtiden, men samtidig gi mulighet for nye parkeringsplasser i 
sentrum. Samtidig er dette i tråd med kommunestyrets vedtak og vil kunne bidra positivt når 
det gjelder næringsutvikling og tilrettelegge for allmennhetenes bruk av området. 

Samtidig er det viktig å påpeke at hotellet har hatt en lang ferd fra den første plasseringen 
ved bussterminalen, til nå å ende opp helt nord i området ved Perrongen. Dette gir en 
betydelig bedre lokalisering enn der det tidligere har vært forsøkt langt. Et hotell av denne 
størrelsen vil i en by med småskala bebyggelse måtte oppleves som stort. Det er derfor viktig 
at den nye bebyggelsen brytes opp og der en benytter bl.a. lamellstrukturer for å oppnå 
dette. 

Det er utført et meget omfattende arbeid, ikke minst i å etablere gode 3D-modeller som gir 
grunnlag for vurdering av volum, høyder, plassering i forhold til andre element. 

Rådmannen vurderer at de viktigste forholdene er vurdert og omtalt i planforslaget/KU og vil 
derfor etter en samlet vurdering anbefale at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn når 
punktene i fremlegg til vedtak er fulgt opp av tiltakshaver.

Økonomiske konsekvenser:
Saken er forelagt økonomisjefen i kommunen som i forhold til de økonomiske vurderingene 
som er gjort i planbeskrivelsen/KU uttaler følgende; 

”Oversendt skisse mht. utgifter må deles inn i tre aktører, som omfatter:
1. Utbygger 
2. Eigersund kommune 
3. Andre private og lokalt næringsliv 

De utgifter som er skissert er knyttet opp mot at ett nytt hotell utløser andre forhold. Det 
første forhold en da må stille er hvor mye en privat aktør kan forvente at andre skal bidra 
med for å realisere sitt prosjekt? I gitte situasjoner har Eigersund kommune vært med på å 
legge forhold til rett for bla. næringsetablering. Ett eksempel på dette er tilføring av vann og 
avløp til en konkret tomt. Dette var tilfelle for bla. næringsetablering på Gamle Eigerøy-vei for 
en del år siden. Samtidig er det da grunn til å påpeke at en samtidig med dette da fikk til en 
nødvendig renovering av vann- og avløpsledningene til hele dette området, som omfattet en 
rekke private hus og annen industri. Videre har det blitt stadig vanligere at utbyggere må 
dekke alle utgifter knyttet opp mot nødvendige endringer og utbygging av all infrastruktur til 
de områdene som skal opparbeides. Dette gjelder for et stort flertall av kommuner inkludert 
Eigersund kommune (hvor vi kan trekke frem utbyggingen på Hestnes som ett eksempel). Ut 
fra dette er det rådmannens klare konklusjon at det utbygger som må dekke de utgifter som 
kommer knyttet opp mot omsøkt prosjekt.
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Hvis en videre går inn på enkelt forhold så må en stille spørsmål om en kan forvente at lokalt 
næringsliv skal bidra økonomisk til for eksempel en promenade for helt eller delvis en ny 
næringslivsaktør? En viser her til det arbeidet som pågår med å realisere en 
havnepromenade. Slik sett bør en heller arbeide for å realisere denne. En viser videre til at 
næringslivsaktørene i Eigersund kommune ikke er en ensartet gruppe - også økonomisk sett.

Når det gjelder det offentlige sitt bidrag er dette ene og alene Eigersund kommune som part. 
Basert på de tall som er skissert, snakker vi om et kommunalt bidrag tilsvarende 60 millioner 
kroner. Hvis dette skal lånefinansieres snakker vi her om 2,4 millioner kroner i årlige 
finansutgifter. Dette er det IKKE økonomisk rom for i økonomiplanen til Eigersund kommune! 
Hvis dette skal finansieres så må det gå på bekostning av tilsvarende kutt innenfor viktige 
tjenesteområder – som i utgangspunkt trenger / ønsker mer penger. Vi snakker da om kutt 
innenfor skole og/eller helse- og omsorgstjenester. En viser videre til at 60 millioner kroner 
tilsvarer minst et halvt nytt sykehjemskompleks på Lagård (som en ikke har funnet rom for å 
realisere). Vil det videre være rett – rent tjenestemessig – å foreta driftsreduksjoner innenfor 
tjenesteproduksjonen for å realisere ett kommunalt bidrag på 60 millioner kroner? 
Rådmannen mener at svaret på dette er entydig nei.

Det blir videre feil å øke skatteanslaget knyttet opp mot et nytt hotell – som kan/vil genererer 
økt antall arbeidsplasser. Før hotellet er realisert og en ser hvilke konsekvenser dette kan få 
må en ikke legge inn urealistiske og ikke-dokumenterbare forventninger/anslag. En viser til at 
et nytt hotell kan få konsekvenser for eksisterende virksomheter og at det ikke er gitt at 
ansatte ved en virksomhet bor i Eigersund kommune.

Hvis Eigersund kommune skulle vært med på en slik investering så måtte dette blitt finansiert 
med parkeringsavgifter. Så er spørsmålet om dette er en realistisk nettoinntekt (etter at 
utgifter knyttet opp mot parkeringskontroller er dekket)? Basert på erfaringer fra andre 
kommuner på vår størrelse så kan det holde hardt. Det neste spørsmålet er om det blir rett å 
belaste innbyggerne med parkeringsgebyr fordi det skal bygges ett nytt hotell på Gruset? 
Også på dette mener rådmannen at svaret er nei. Rådmannen er klar over at vi har 
utfordringer knyttet opp mot parkering i Egersund – noe som omfatter flere forhold, men de 
tiltak som er skissert i denne sak er knyttet opp mot realisering av et nytt hotell og hva dette 
vil utløse av behov for parkeringsplasser.

Konklusjonen til rådmannen – innenfor det økonomiske området – er derfor:
 Eigersund kommune har ikke satt av midler til en stor kommunal andel.
 Det foreligger ikke økonomisk handlingsrom for å bidra økonomisk.
 Eigersund kommune kan ikke bidra med de økonomiske beløp som planen omfatter –

uten at dette går på bekostning av annen kommunal tjenesteproduksjon innenfor 
skole og/eller helse/omsorg. Det er helt feil å prioritere parkering foran 
tjenesteproduksjon.

 Det er ikke rett å innføre parkeringsgebyr for innbyggerne, fordi dette blir en 
forutsetning for å realisere ett nytt hotell.

 Det er tiltakshaver som må dekke alle utgifter knyttet opp mot realisering av ett hotell 
– dette inkluderer både omlegging av offentlig vei, parkering og alternativ 
parkeringsplasser i byggeperiode (som ikke er med i oppsettet).”

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende Neste år År 3
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år

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
PTU innstiller til kommunestyret;
Reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, parkering og kolletivknutepunkt m.m på 
Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl  i Egersund med kart revidert 27.09.2013 og bestemmelser 
datert 26.09.2013  vedtas med følgende endringer.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
302753 T_p.garasje-sitasjon-rev.10.09.pdf
302752 S 003 Samlet A4 x3 m tekst og solskygge Egersund .pdf
302751 REGPLAN_270913.pdf
302750 Midlertidig trefikkløsn.28.01.13.alt.1.pdf
302749 Midlertidig trefikkløsn.28.01.13-alt.2.pdf
302748 Egersund - Gruset - Vedlegg- samlet.pdf
302746 10737-PLANBESKRIVELSE m-KU-rev 27.09.13.knv.pdf
302185 REGULERINGSBESTEMMELSER-26 09 13.docx

288136
Uttalelse til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for hotell mm. på Gruset 
gnr. 46 bnr. 372

288134 Saksutredning
288135 Saksprotokoll - fylkesutvalget

286591
Uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for hotell m.m 
på Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl.

284704 Uttalelse reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl.
284114 Uttalelse reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl.
284115 Kopi av tillatelse til mudring i indre havn
284116 Prøverapport fra Rogalands forskning
284078 Uttalelse reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl.
284052 Uttalelse reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl.
284037 Høringsuttalelse reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl.
283425 Høringsuttalelse - reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl. - innsigelse
283206 Uttalelse til reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl.
283207 Skisse
282498 Høringsuttalelse - reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl.

282018
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 
372 m.fl.

280291
Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan med 
konsekvensutredning for hotell m.m. på Gruset - gnr. 46 bnr. 372 m.fl.

274067
Viktige siktlinjer som har vært premiss for planen - detaljreguleringsplan med 
konsekvensutredning for hotell mm på Gruset gnr 46 bnr 372 mfl - Egersund.pdf

274064
Noteby rapport  - detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for hotell mm på 
Gruset gnr 46 bnr 372 mfl - Egersund.pdf
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

7 I 22.10.2007 PlanvestAS Perspektiv-p-plass
8 I 22.10.2007 Planvest AS Perspektiv-bygg-siktakse
9 I 22.10.2007 Planvest AS Snitt-4-A4
10 I 22.10.2007 Planvest AS Snitt 3-A4
11 I 22.10.2007 Planvest AS Snitt 2-A4
12 I 22.10.2007 Planvest AS Snitt 1-A4
13 I 22.10.2007 Planvest AS Reguleringsplankart 1-1000
3 I 31.10.2007 Plan Vest AS Planbeskrivelse 311007
4 I 31.10.2007 Plan Vest AS Illustrasjon hotell Gruset panorama okt 07
5 I 31.10.2007 Planvest AS Illustrasjon Gruset okt 07
6 I 31.10.2007 Planvest AS Snitt -5-A4Gruset
14 I 16.11.2007 Planvest AS Volum hotell 161107
1 I 21.11.2007 Plan Vest AS Vedrørende merknad fra NVE

15 U 05.02.2008

Terje Havsø; 
TEIGEN FRODE; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VE; 
SKEIE JOHANNES 
INGE; 
REKI AS; 
Plan Vest AS; 
PERRONGEN 
EIENDOM AS; 
NORGES 
STATSBANER BA; 
NILSEN THOR 
INGVALD; 
LARSEN ROY GEO; 
KVASSHEIM 
KRISTIAN; 
JØRGENSEN EVA 
TONE; 
IMMERSTEIN ANNE 
BERIT; 
FJELD MARTA; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
DAVANGER RANDI; 
DAVANGER GUDRUN 
BODIL OVER; 
COOP EIKUNDA BA; 
BERENTSEN ODDVAR; 
BERENTSEN ELI 
SLEVELAND

Varsel om befaring - Reguleringsplan for hotell, 
parkering m.m. på Gruset - 1. gangsbehandling

16 U 08.02.2008

Adv. Svein Erling 
Jensen for Anna Berg; 
Jonas Havsø; 
Olav Havsø; 
Terje Havsø

Varsel om befaring - Reguleringsplan for hotell, 
parkering m.m. på Gruset - 1. gangsbehandling

17 U 25.02.2008 Plan Vest AS Oversending av vedtak for oppfølging Gruset

18 I 27.08.2008
Terje Havsø; 
Olav Havsø

VS: Gruset - rettigheter i sjøtilhørende gnr. 46/6
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19 I 07.01.2009 Adv. Kjell Holst Sæther
Forhandlinger vedr. spørsmål om å overta 
rettigheter/eiendom på Gruset - Anna Havsø

22 I 29.01.2009 Dag Holmen Gruset - rettigheter i sjø

20 I 05.02.2009 Adv. Kjell Holst Sæther
Forhandlinger vedr. spørsmål om å overta 
rettigheter/eiendom på gruset - formentlig gnr. 46 
bnr. 372

21 I 09.02.2009 Adv. Kjell Holst Sæther
Forhandlinger om overtakelse av areal gnr. 46 
bnr. 372 - Perrongen på Gruset

24 I 15.04.2009 Dag Holmen Feyer Hotell, illustrasjoner

23 I 14.05.2009 Adv. Kjell Holst Sæther
Vedr. mulig salg av eiendom og strandrettigheter 
til Eigersund kommune

26 U 11.12.2009 Plan Vest AS
Tilbakemlding og oppfølging av MU vedtak -
reguleringsplan for Gruset

25 I 18.12.2009 Miljøutvalget Arbeidsutvalg for Feyer Hotell

27 I 13.08.2010 Planvest AS
Forespørsel om reguleringsendring - rammer for 
utbygging av hotell på Gruset (byggehøyder, 
utnyttelse m.m.)

30 I 01.09.2010 Plan Vest AS Forespørsel - illustrasjoner for hotell, Gruset

28 U 06.09.2010 33 mottakere...
Forespørsel om reguleringsendring på Gruset -
rammer for hotell med tilhørende aktivitet

29 U 06.09.2010 73 mottakere...
Forespørsel om reguleringsendring på Gruset -
rammer for hotell med tilhørende aktivitet

31 I 14.09.2010 Plan Vest AS Illustrasjoner hotell på Gruset

32 U 20.09.2010
Rogaland Kollektivtrafikk 
FKF; 
Veolia Transport Sør AS

Forespørsel om etablering av hotell, endring av 
trafikkområder m.m. på Gruset

33 U 20.09.2010
Egersund Taxisentral 
BA; 
Dalane Taxitransport AS

Forespørsel om etablering av hotell, endring av 
trafikkområder m.m. på Gruset

44 I 20.09.2010
Solveig Aamodt; 
Jorunn Hovland

Kommentar til reguleringsendring på hotell på 
Gruset - Egersund

36 I 22.09.2010 Coop Økonom
Uttalelse - reguleringsendring Gruset - rammer 
for hotell med tilhørende aktivitet

35 I 23.09.2010
Norges vassdrag- og 
energidirektorat

Kommentarer til forespørsel om 
reguleringsendring på Gruset

38 I 24.09.2010
Rogaland 
fylkeskommune

Reguleringsendring Gruset - ber om forlenget 
frist for uttalelse

41 I 29.09.2010 Jorunn og Roy Larsen Merknader til hotellplaner på Gruset

43 I 29.09.2010 Kystverket
Uttalelse - forespørsel om reguleringsendring 
Gruset, rammer for hotell med tilhørende aktivitet

40 U 30.09.2010
Bjørg Marie Svanes; 
Gudveig Hetland

Forespørsel om reguleringsendring på Gruset -
rammer for hotell med

42 I 01.10.2010 Erlend A. Lorentzen Innspill - Prosjekterte Feyer Hotell

45 I 01.10.2010 Fiskeridirektoratet
Uttalelse - forespørsel om reguleringsendring 
Gruset, rammer for hotell med tilhørende aktivitet

46 I 01.10.2010 Planvest AS Fotomontasje Feyer - Gruset
47 I 02.10.2010 Anne Karin Nilsen Merknader til reguleringsendring på Gruset

48 I 11.10.2010
Judith Sæstad Pedersen 
og Kåre Pedersen

Ang. reguleringsendring på Gruset - nytt hotell

49 I 11.10.2010 Statens vegvesen Uttalelse - reguleringsplan for Gruset

50 I 11.10.2010
Egersund Taxisentral 
BA

Vedr. forespørsel om etablering av hotell på 
Gruset

53 I 13.10.2010
Beboere 
Humlestad/Havsø og 
Eie/ Lindøyveien

Momenter og ankepunkter i forbindelse med 
reguleringsendringer på Gruset - rammer for 
hotell med tilhørende aktivitet
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51 U 18.10.2010
Egersund og Helleland 
Elveeigarlag. BA

Forespørsel om etablering av hotell, endring av 
trafikkområder m.m. på Gruset (sendt kun på 
epost)

52 I 19.10.2010 Egil H. Lynau Vedr. hotellplanene på Gruset i Egersund

54 I 20.10.2010

Signe Aastad; 
Karen Feyling Thorsen; 
Liv Thoma; 
Elisabeth Zeiler; 
Solveig Drage; 
Willy Zeiler

Vedr. reguleringsendringer på Gruset -
underskriftskampanje mot oppføring av hotell på 
Gruset

55 I 20.10.2010
Eigersund og Helleland 
Elveeigarlag BA

Uttalelse vedr. etablering av hotell, endring av 
trafikkområder m.m. på Gruset

56 I 20.10.2010 Erlend Astad Lorentzen
Vedr. reguleringsendringer på Gruset -
underskriftskampanje mot oppføring av hotell på 
Gruset

58 I 20.10.2010
Rogaland 
Fylkeskommune

Uttalelse reguleringsplan for Gruset

57 X 21.10.2010 Dag Kjetil Tonheim
Uttalelse fra miljøavdelingen reguleringsplan for 
Gruset

59 I 22.10.2010 Ottar Vedelden Helhetlig utviklingsplan hotell Gruset

60 I 22.10.2010 Dalane Folkemuseum
Uttalelse - forespørsel om reguleringsendring 
gruset gnr. 46 bnr. 372 - rammer for hotell med 
tilhørende

61 U 01.11.2010 Kommunerevisjonen
Oversendelse av kontrollutvalgets vedtak vedr.  
habilitet i forbindelse med håndtering av 
byggesak for nytt hotell på Gruset

62 I 01.11.2010 Kontrollutvalget
Habilitetsspørsmål når miljøutvalget nedsetter et 
underutvalget som deltar i utfoming av konkret 
bygg

63 I 02.11.2010 Rogaland Revisjon IKS
Spørsmål om habilitet - nedsatt underutvalg av 
miljøstyret som deltar i utformingen av konkret 
bygg,

65 I 15.11.2010 John A. Gaitanakis Hotell Gruset - uttalelse

64 U 21.11.2010 Plan Vest AS
Reguleringsplan for Gruset - oversending av 
utttaler i forbindelse med forespørsel om 
regulering.

66 I 20.09.2011 Plan Vest as Ny planprosess - hotell Gruset
67 I 20.09.2011 Plan Vest AS Angående forespørsel - Hotell Gruset
68 I 22.09.2011 Plan Vest AS Prosjektplan fra tiltakshaver - hotell på Gruset
70 I 16.11.2011 Plan Vest AS Vedr. regulering Gruset og planer for hotell

71 I 28.11.2011 Plan Vest AS
Endring av reguleringsplan for Gruset - Fv 44 
mm. gnr. 46 bnr. 6 og 372 m.fl. med planprogram 
(KU)

75 I 03.01.2012 Statens vegvesen
Uttalelse til nytt varsel om planoppstart - endring 
av reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 372 
m.fl

72 I 10.01.2012 Fiskarlaget Vest
Uttalelse vedr. reguleringsplan Gruset gnr. 46 
bnr. 6 og 372

73 X 11.01.2012 Plan Vest AS
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
endring av reguleringsplan for Gruset

74 I 11.01.2012
Barnas representant i 
plansaker

Uttalelse vedr. reguleringsplan for Gruset

76 I 11.01.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Vedr. endring av reguleringsplan Gruset

77 I 12.01.2012 Fiskeridirektoratet Vedr. reguleringsendring på Gruset - rammer for 
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hotell med tilhørende aktivitet - endring av 
reguleringsplan

79 I 13.01.2012 Kystverket
Uttale til forslag til endring av reguleringsplan for 
Gruset gnr/bnr 46/6 og 372 m.fl

78 I 20.01.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Reguleringsendring med planprogram gnr. 46, 
bnr. 372 - Gruset

81 I 21.03.2012
Alf Sverre Andersen 
m.fl.

Uttalelse planprogram - reguleringsplan for 
Gruset

82 I 21.03.2012
Eigersund - Helleland 
Elveeigarlag

Uttalelse planprogram Gruset

83 I 21.03.2012 Gruset Båtforening
Uttalelse planprogram - reguleringsplan for 
Gruset

84 I 21.03.2012 Hans Kristian Mong
Uttalelse planprogram - reguleringsplan for 
Gruset

85 I 21.03.2012
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Reguleringsplan for Gruset  - uttalelse 
planprogram

80 U 22.03.2012 Plan Vest AS
Reguleringsplan for Gruset  - fastsetting av 
planprogram

86 I 12.04.2012 Plan Vest AS
Vedtatt planprogram - reguleringsplan for Gruset 
gnr. 46 bnr. 372 m.fl.

87 I 12.04.2012 Plan Vest AS Gruset - referat 15.02.12

88 U 29.05.2012
Knut Plan Vest AS v/ 
Vikestrand

Gjennomgang av rekkefølgekrav m.m. - føringer 
for bestemmelser

89 I 03.06.2012 Plan Vest AS
Forslag til reguleringsplan for hotell, parkering 
m.m. på Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl.

90 I 28.10.2012 Plan Vest AS
Reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl. 
- samla merknader

93 U 12.11.2012 75 mottakere... Varsel/informasjon om befaring
96 I 14.03.2013 Plan Vest as Eigersund - Gruset - Regplan alt 1 og alt 2
97 I 14.03.2013 Plan Vest AS Eigersund - Gruset - filene er klar for nedlasting

98 U 18.03.2013 77 mottakere...

Høring og offentlig ettersyn -
detaljreguleringsplan med konsekvensutredning 
for hotell m.m på Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl., 
Egersund

99 U 19.03.2013 35 mottakere...

Høring og offentlig ettersyn -
detaljreguleringsplan med konsekvensutredning 
for hotell m.m på Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl., 
Egersund

10
1

I 26.04.2013
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn -
detaljreguleringsplan med konsekvensutredning 
for hotell m.m. på Gruset - gnr. 46 bnr. 372 m.fl.

10
3

I 29.04.2013
Barnas representant i 
plansaker

Høringsuttalelse - reguleringsplan for Gruset gnr. 
46 bnr. 372 m.fl.

10
4

I 30.04.2013 Coop Økonom
Uttalelse til reguleringsplan for Gruset gnr. 46 
bnr. 372 m.fl.

10
6

I 08.05.2013 Fiskeridirektoratet
Uttalelse reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 
372 m.fl.

10
8

I 09.05.2013 Liv Thoma
Uttalelse reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 
372 m.fl.

10
9

I 09.05.2013 Alf Sverre Andersen
Uttalelse reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 
372 m.fl.

11
0

I 10.05.2013
Eigersund Havnevesen 
KF

Uttalelse reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 
372 m.fl.

11
1

I 10.05.2013
Naboer og gjenboere på 
Humlestad

Uttalelse reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 
372 m.fl.
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30

10
7

I 10.05.2013 Tor H. Dversnes
Høringsuttalelse reguleringsplan for Gruset gnr. 
46 bnr. 372 m.fl.

10
5

I 16.05.2013 Statens vegvesen
Høringsuttalelse - reguleringsplan for Gruset gnr. 
46 bnr. 372 m.fl. - innsigelse

11
2

I 28.05.2013 Kystverket Vest
Uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan med 
konsekvensutredning for hotell m.m på Gruset 
gnr. 46 bnr. 372 m.fl.

11
3

I 11.06.2013
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til detaljreguleringsplan med 
konsekvensutredning for hotell mm. på Gruset 
gnr. 46 bnr. 372

11
4

I 24.09.2013 Planvest AS Regulering Gruset - justert planmateriale

11
5

I 24.09.2013 Planvest AS
Regulering Gruset - justert planmateriale etter 
høring og møte med St.vv 09.09.13

11
8

X 30.09.2013
Reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl. 
- kart, KU, planbeskrivelse revidert etter høring

Parter i saken:

            
N AARSTAD GUNVOR 

MARGRETHE
LEILIGHET 
504,HUMLESTADGATEN 
18

4370 EGERSUND
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Egersund

Del i Arkitektur - bystruktur og bygningstypologi

Fakta:
Egersund er en kystby på sørvestlandet, i Eigersund Kommune, Rogaland fylke.
I 2011 er innbyggertallet 14346( SSB — 1.1.2011) med 10749 boende i bykjernen.
Egersund har en av de bedre naturlige havner i Norge, og har vært en viktig hamn siden vikingtida.
Byen er blant Norges største fiskerihavner målt i kvantum ilandført fisk.
Industrien i området er for det meste relatert til sjø og det maritime element.

Stedsutvikling:

_______________________

I begynnelsen var både nøkkelindustri og bosteder
konsentrert i det innerste havneområdet rundt
bykjernen. Etter som tiden forandret seg, og behovet
for mer industrielt areal ble påtrengende, har ny og mer
plasskrevende industri spredd seg utover fra det indre
havneområdet til det ytre havnebassenget.

Bykjernen er hovedsaklig stedet der de fleste innbyggere
i kommunen bor, mens de viktige, større
nøkkelbedriftene er flyttet lenger ut fra sentrum.

Skala! volum

Bo- og leveskala:
Egersund innerste bykjerne kan en i skalasamanheng
grovt definere som å være i en bo og leveskala der hus,
bygninger, gater og kaisystem er tilpasset og bygget etter
en fortidens menneskelige bruksmønster, fysiske behov
og tradisjon. Eksempel her kan være boliger i den eldre
bydelen, bryggesystem og sjøbuer.

Byen har ekspandert ut fra den indre bykjernen, med
sjøhusene i front. Dette har fortsatt bakover med
homogene boliger og mindre konsentrerte leilighetshus
med høgder frå 2 til 5 etasjer. Byen har vokst hovedsaklig på de flate arealene i daldragene i området
med moderate stigningsforhold, og fortsatt oppover åssidene der det har vært hensiktsmessig i
forhold til utsikt, stigning og naturlig forlengelse av gateløpene.
Karakteren på gatene forandrar seg frå rette, kvadratiske løp til slyngande løp slik at ein har ivaretatt
fornuftige stigningar på gatene i terrenget. Bygninger er plassert etter gatevegane.

Hele tiden er bo- og leveskalaen ivaretatt
og en har unngått større høyhus som
hadde stukket seg ut markant i bybildet.
Dette har skapt et jevnt mylder med
bygninger i mer eller mindre samme skala.
En finner derfor at offentlege bygninger
som kirke, skoler og rådhus, er forholdvis
anonyme og ikke tydelig markerte i
bybiletet.

i
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Skalamessige unntak ser en noen steder i byen der større, tidligere industribygg og nyere handeishus
har ivaretatt funksjoner som for eksempel kjøpesenter og sosiale areaner for utstillinger, cafe og
museumsdrift. Andre byggverk som markerer seg i bybiletet, er dei lange båtgarasjane på vestsida av
den indre bukta.

Bygg! anlegg: Egersunds industri er et produkt av
moderne tids rasjonalisering av arbeidsmetoder og
drift, der større volum og automatisert maskinen er
utviklet for å effektivisere handel og økonomi.
Nærheten byen har til kystlei og Nordsjøen har
gjort byen til en naturleg deltager i
produktutvikling og handel innanfor olje-, fiske- og
ski psind ustri.

I forhold til bo- og leveskalaen har industriskalaen
som en del av den naturlige arbeidsutviklingen
skapt kontraster i bybildet i form av større kaier,
høyere fabrikkbygg med til hørende siloer og
tanksystem. Denne skalaen har ekspandert seg på vestsiden av den innerste vågen og vestover mot
det ytre havnesystemet der en har hatt større areal og plass til å sette opp større bygg og anlegg.

På grunn av de landskapslige haugformasjonene og sjøflaten inntil Egersund får en likevel et visuelt
skille imellom den mindre boskalaen og den store industriskalaen, selv om områdene ligger
forholdsvis nær hverandre i avstand og det er mulig å se høye industribyggverk fra sentrum.

Bygningstyper

Hustypen en finner i sentrum av Egersund er i hovedsak en blanding av trehus som har hentet
inspirasjon fra de mest kjende stilene innen historisme, Jugend, klassisisme, funksjonalisme samt
nasjonal romantikk.

De forskjellige stilartene går ut fra sentrumskjernen med den gamle historistiske trehusbebyggelsen
med sjøhusene i front mot sjø, og fordeler seg opp over i byhistorien med forskjellige etapper på sitt
område helt fram til moderne tid.
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En finner også stilbrudd på opprinnelige stiltyper, for eksempel der behovet for mer plass har ført til
påbygg i en helt annen stilart. Eksempel her kan være Grand hotell oppført i drage og sveitserstil
rundt 1870, som fikk et funksjonalistisk påbygg i murverk på 30-talet og et siste påbygg på 2000 talet
med en moderne blanda, populært kalla pluralistisk byggestil.

I kontrast til de tradisjonelle treverkssjøhusene i sjøfront med opp til 3 etasjer og menneskelig
etasjehøyde, ser en også de nyere og funksjonelle industribyggene. De er kvadratisk bygget med stål
bjelker og dragere i kombinasjon med murverk og er som regel kledd med strukturerte stålplater.
Bygga har en industriell formålnyttig innvendig høyde som gir plass til at en kan bruke maskinelt
utstyr som truck’er og traverskraner til lossing på lastebiler og større skip som ligger til kai.

Bygningsretninger - forhold
Egersund har en bykjerne som er konsentrert på østsiden av den indre havnen og oppover Lundeåna.
Ifra bykjernen fordeler boliger seg langs etter daldragene mot sør og nord. Det en ser ved å studere
bybiletet er hvordan de fleste bygningene i sjøfronten er orientert 90 grader imot formen på den
indre havnen. De eldste sjøhusene står med gavleveggen mot sjø, noe som hadde praktisk betydning
i forhold til lasting og lossing. Nyere konstruksjons- og losseprinsipp har ført til at industribygninger
og lager også har langsiden mot sjø. Bygningene lenger bak har enten retning etter elven (Lundeåna)
eller etter gateveiene sine retninger i terrenget. Se skisse:

Industribygg
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Bystruktur

Bykjernen er konsentrert på østsiden av den indre havna og langs ved Lundeåna. Fra kjernen er

boliger lokalisert langs etter daldraget fra sør mot nordøst. Sjøhusa er av historiske grunner orientert

praktisk med gavlveggen mot fjorden. Nyere kostruksjons- og losseprinsipp har ført til at

industribygninger og lager også har langsiden mot sjø.

Bygningene lenger bak har orientering etter elv og gateløp. Mindre avskjermede byrom finner en i

disse smågatene. Mylderet i gatemønster stammer trolig fra den opprinnelige “middelalderbyen” på

“Hauen”, mens kvartalsstrukturen kom etter de store bybrannene på 1800-talet da det ble innført en

kvadratisk struktur med større og bredere by og gaterom på tidligere trange gater og smau.

Store og åpne byrom finner en ved Araneset og torget nord og øst for kirken, over Lundeåna mot

Ekunda amfi og Gruset, mens de største gate-alle’er er til dØmes Johan Feyers gate, Lerviksbakken

og Bøckmannsgate.

Konklusjon bystruktur og bygningstypologi

• Offentlige og sosiale arenaer har vokst frem som en del byens utvikling. Dette må videreføres
med nye uterom og promenader inn i vår tids bebyggelse.

• Nyere bygningers volum og skala må ikke sprenge den målestokk som preger byens samlete
bebyggelse. Likevel må det være slik at visse typer bygg ikles den monumentalitet og skala som
bygningen fortjener og som er riktig i den sammenheng det funksjonelt og arkitektonisk står i.
Det må legges vekt på at Egersund også skal preges av vår tids arkitektur men uten å skjule sitt
opphav og kulturhistoriske arv.

• Materialbruk må avspeile byens bygningskulturhistoriske sammenheng men settes inn i en
moderne tid. Jfr kommuneplanbest. 2.2-3dje ledd

• Byen har en kvadratisk gatestruktur i nyere tids bykjerne men også et gate-mønster innrettet
etter eldre tids myldrestruktur. Bygninger i front er i hovedsak orientert mot fjord og våg enten
langsgående eller i lamellstruktur. Selv om dette ikke karakteriserer bebyggelsen nord for
Lundeåna i samme grad, er likevel sjøhusstilen med lameller mot våg typisk for Egersunds
bygningstypologi. Denne byggemåten bryter ned volumer samtidig som det gir en fleksibel
innordning og luft og gløtt mellom bygningene.

• Bygninger på og ved Gruset må underordne seg de omtalte siktlinjer A og 6.
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Del 2 Litnytting og arealforståelse

Tomtearealet som er valgt ut til utbygging har visse krav i forhold til:

Hensyn til siktlinjer.

Det er sett som en forutsetning at siktaksen mellom brua ved jernbanestasjonen og ned Eieåna mot

kirken, samt at siktaksen fra nordligste rundkjøring ved Gruset og ut mot LindØya blir ivaretatt på en

god måte. Plasseringa av en ny bygning må derfor gjøres nøyaktig og riktig slik at den ikke stenger for

sikten i desse akseromma.

Hensynet til offentlige sosiale arenaer (feks. Strandpromenade).

Det må legges til rette for en offentlig tilgjengelighet langs med sjøfronten fra kirka, via Gruset og opp

mot Eieåna. Det er derfor viktig å fâ til gode kvalitets uteområde i og rundt et nybygg som får en

sentral plassering i bybildet. Området må også være universelt utformet for både gående og syklende,

samtidig som det må dekke de forskjellige trafikkanters krav og behov til plass og oversiktlighet. Det

må være nok areal til å kunne stoppe opp, møtes og passere hverandre på. Dagens båtanlegg må også

ha rom til å kunne opprettholde sin aktivitet i sjøfronten.

• Eksisterende vei situasjon i øst.

En må ta hensyn til eksisterende vei situasjon mot øst slik at den blir forbedret og implementert som

del i en ny og fornuftig arealplan på Gruset. Her må det også tas hensyn til plassering av et nytt

hotellbygg, behovet for god trafikal kommunikasjon til parkeringsarealet på Gruset, samt offentlig og

privat buss og taxitrafikk. En kan forvente en viss justering av eksisterende vei med hensyn til bredde

og kjøreretning.

• Etablerte hovedretninger mot sjø.

Bygningene i Egersund sentrum har som beskrevet i vedlegget “Bystruktur og bygningstypologi”, et

etablert retningsmønster i mot fjorden og den indre vågen. Det må være rom for tolkning da det i den

totale bygningsmassen finnes variasjoner og forskjeller. En ny bygning må forholde seg til disse

retningene og strukturene slik at den er med på å forsterke bygningmessige rytme og rom i bybildet.

• Parkeringsareal.

Eigersund Kommune har sett krav til antall nødvendige parkeringsplasser som det må være plass til på

Gruset. Dette for å kunne dekke behovet fra besøkende, turister, de som jobber i sentrum og behovet

til et nybygg. Det bør her belyses forskjellige alternativ på hvordan dette kan arrangeres uten at det

går ut over sikten mot sjøen eller hensynet til offentlig til gjengelighet.

• Bygningstypologi.

Bygningsmassen i Egersund består av en blanding av stilarter der flere stilarter er representert.

Størrelse, farge og materialvalg på hus og bygninger foruten om de større offentlige bygg og

kjØpesenter, er jevnt over ganske likt, noe som gjør at de i det store bildet fremstår som en homogen

masse. Som bakteppe til boskalaen ligger de volumiøse industri bygga på vestsiden av vågen.

Et nybygg bør være med på å visuelt forsterke rytmen i by bildet slik at den er med på å definere og

tydeliggjøre bygninger og de åpne byrom sine retninger og kvaliteter yterligere.
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Utnytting og arealforståelse

Tomtearealet som er valgt til utbygging har visse krav i forhold til:

• Hensyn til siktlinjer.

• Hensyn til offentlige sosiale arenaer (for eksempel strandpromenade)

• Eksisterende veisituasjon.

• Etablerte hovedretninger mot sjø.

• Parkeringsareal.

• bygningstypologi

0

0
©
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Hotellet

Konseptet for hotellet bygger på det som ble beskrevet i rapporten om typologi og bebyggelse. Den

viser til viktige punkt i byens oppbygning og utvikling blant annet ut fra:

• relasjon til sjø og fjord

• boliglokalisering/arbeidssted.

• Byggstørrelser.

• Bygningstype.

• Bystruktur.

Av dette kan en lese og få en pekepinn på hvordan Egersund har vokst fram og utviklet seg til den
byen den er i dag.

En ny bygningsmasse bør spille på lag med eksisterende bygningsmiljø i Egersund, uten å
nødvendigvis kopiere den gamle byggeskikken. Nye bygg bør avspeile Egersund by sin rytme, skala,
karakteristikk og historie på en ny og innovativ måte. Her må det være rom for å tolke båe nåtid og
fortid. Hovedretninger mot sjøfront, samt typologien og skalaen som byen per i dag representerer
må ivaretas/ tolkes på en kvalitativ god måte.

Rytme:

Konseptet bygger på forståelse av hva en rytme i et bybilde er: En størrelse som forandrer seg i takt

med endret behov, ønske, kapasitet og nødvendighet. Praktisk og funksjonell rytme.

Det som har styrt uttrykket og forandringen på byen er hvordan den har måttet forholdt seg til klare

avgrensninger med hensyn til begrensa plass, topografisk lokalisering, påvirkninger i form av bla.

bybranner (som har ført til regulering og justering av gater fra trange smau til bredere alleer i

firkantmønster) samt nye og andre behov.

Noe er allerede etablert, et areal og volum er satt som en må forholde seg til. Hvordan få til et nytt,

bedre areal i forhold til dette? Skal en velge å flytte ut av kjernen eller skal en bygge om på det en

har?

En får i slike tilfeller krysninger, nye bygninger og stiler ved siden av de gamle, rett og slett rytmiske

sammensetninger av bygninger som speiler av samtiden de er bygget i. Dette gir en by i tiden med

en lesbar historie der alle deler av historiefortellingen blir synlig og like viktig.

Bygningsvolum:

Selve bygningen er bygd opp etter dette konseptet. Bygget sin form med lamellstruktur bygger på

forståelsen av rytme og retningsforhold i de tradisjonelle husa i sjøfronten. Størrelsen på en

lamellenhet refiekterer de praktiske mål (I og b) som erformålstjenlig med en hotellfløy. Antall

enheter med lameller avspeiler behovet samt arealets begrensning i forhold til de omkringliggende

situasjoner.

Horisontalt i bygget er det lagt inn en skive over første og andre etasje, som knytter

bygningskroppene sine funksjoner i sammen på tvers av lamellene. Skiven er rent visuelt et tydelig

element som kutter seg inn i bygglamellene og som på den måte gjenspeiler en nødvendig
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sammenheng, funksjon og forandring.

Det ertenkt at lamelikroppene og skiven skal være moderne og funksjonelle oppbygd med

materialer som speiler av både samtiden og byen på en god måte.

Bygningsvolumets plassering i byrornmet gir den ingen direkte kontakt med omkringliggende

bygninger. Den vil få en tydelig fremtoning i bybildet på en god og medspillende måte der den vil

være med på å forsterke de forskjellige byrom sine kvaliteter og retninger, samtidig som den vil gi

Egersund en ny rytme i bybildet.

Offentligheten er gitt gode vilkår i og med at det er laget rom for en gjennomgående kanal og

prornenade som følger sjøfronten. Denne kanalen deler hotellarealet i to og skaper en kunstig øy

som den ene lamellen strekker seg ut på. Dette forsterker bygningens kontakt med sjøfront og

promenade samtidig som det tilfører promenaden en ekstra rytme og kvalitet.

Gruset:

Gruset er et åpent areal i sentrum som ligger imot sjøen i den indre Vågen. Dette er opprinnelig et

utfylt område laget av overskuddsmasser fra den tida Fayance-fabrikken var i drift (Ekunda-senteret).

Her ble det også satt opp mindre lagerskur i forbindelse med fabrikken, I nyere tid har Gruset hatt

funksjon som parkeringsareal og som plass for kollektiv buss-/ taxitransport samt turistinformasjon. I

tillegg er den lokale småbåthavnen etablert langs ved sjøkanten.

Gruset er i hovedsak det arealet der en ønsker at et nytt hotellbygg skal plasseres. Arealet skal

fremdeles ivareta funksjonen som et kollektivt knutepunkt i sentrum og være en plass der turister,

besøkende og folk som arbeider i sentrum kan parkere, puste ut og orientere seg.

Hotellet er derfor nøyaktig plassert opp i det nordvestre hjørnet av området ut over sjøfiaten. En har

ved dette tatt hensyn til de bestemte siktakser i byen slik at en tar minst mulig av siktforholda fra

broa ved jernbanen og mot kirka samt fra første rundkøyring ved Gruset og utover mot Lindøya og

Lindøygapet.
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Illustrasjon viser nærbilde av parkeringshus, turistinfo! taxi/ busstasjon! båthavn i fra aust.
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Illustrasjon viser nærbilde av parkeringshus, turistinfo! taxi/ busstasjon! båthavn i fra aust.

Alt I

Alt 2:
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lilustrasjon viser nærbilde av hoteilkonsept, parkeringshus, turistinfo/ taxil busstasjon/ båthavn i fra nord.

Alt I:

Alt 2:
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Illustrasjon viser bilde av hotellkonsept, parkeringshus, turistinfo! taxil busstasjon! båthavn i fra nordvest.

Alt I:

Alt 2:
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Illustrasjon viser plan av hoteilkonsept, parkenngshus, turistinfo/ taxil busstasjon! båtbavn,.
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Lobby

Kjøkken -lager-kjøl-kont

Restaurant

Konferanse -fritid

AREAL BRA - NYTT ALTERNATIV -2011

930 m2 (alternativ 35 pe) (untatt BRA)

560 m2 (+ 320 + 30 + 30 = 380 m2 åpen areal over lobby)

275 rn2

460 + 290 ala carte 5 etg.= 750 m2

570 +510 = 1080 m2

ALTERNATIV - LINK -09

403

230

293 + 260 = 557

370

/7. H7\
4 ETC.

-

I IRom

Komers/kaffe

L i Andre birom kantine/ tekn, gang,

0 + 34 + 53 + 53 + 22 = 162 rom -3900 m2 eks ganga. - 24m2/rom 150 rom ca. m2 inkl. ganga 5179

140

40 + 590 + 330 + 330 + 180 = 1470 m2

SUM ARERAL BRA 8635 m2 BRA utenom garasjekjeller på 930m2

ianvest
•.0 5441 4.5340=40
Fl 407 5404 34440

0 ETC.

1 ETC.

5 ETC.
FORSLAG TILAREALBRUK HOTELL EGERSUND. PLAN VEST - rev 06.12.11

ROMPLM0I HOTELL - AREALBRUK 432 BRA GRUSET

Gruset, Egersund Honti0y Osvelopnierit AS (HO)

Vedlegg ni reguiedngspian

F444044 41:200

510737 04.12.14 kIn
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NOTAT 413

Til:
Formannskap og miljøutvalg.

Emne: Icostnader i forbindelse med erning av bunnsedimenter (mudring) pA (huset.

Dato: 14.02.05 Saksnr: O3/111 Løper Lkode:

Fræ John øyvind Auestad
Direkte telefon: E-post adresse: eigersund.kommune.no

Som det framg& av vedlagt analyserapport, (egen referatsak) fra bunnsedimentene på
Gn1set må det øvre laget av bunnslamm, ca. I meters dybde, betraktes som
spesialavfall. Dette betyr at det må fiernes og deponeres i et godkjent deponi.
Nærmeste godkjent deponi for denne type avfall er Langøya.

Kostnadene for mudring, transport og dcponering er hentet fra Multiconsult,
Stavanger som videre er basert på tall fra et lignende prosjekt i Sandnes havn og
priser innhentet fra spesialdeponiet på Langøya.

Vi forventer at slammet ned til i meters dybde må ernes. Minimum areal er
ca. 10000 m2. Egenvekt ca. 1.3 kg/din3.

Selve mudringen vil koste ca. kr. 125 pr. tonn. Transport og deponering på Langøya
koster min, kr. 500 pr. tonn. Vi får 13 000 tonn som skal emes. Dette vil koste ca.
kr. I 625 000 for selve mudringen og ca. kr. 6 500 000 for transport og deponering.
Sum blir det kr.8 125 000. Inkludert. mva blir det ca 10 mill.

Vider må vi eme mudder videre nedover, hvor dypt vi må gå for å finne masse som
har tilstrekkelig bæreevne er usikkert Vi velger 3 meter som en minimumsgrense
men dette er meget usikkert og det kan bli mye mer. Vi forutsetter at dette er en ren
masse som kan deponeres i nærområde. Velger vi 3 meter blir det ca. 40 000 tonn.
Selve mudringen vil da koste kr 5 mill. (1cr. 125 pr. tonn) og transport til et deponi i
nærheten vil koste ca. 2 mill. Inkludert mva blir dette ca 9 mill i tillegg.
Dette betyr at for kun å eme mudderet, som beskrevet, må vi påregne en kostnad påmin, ca. kr l9milI.

Coop Bilcunda BA, v/KAre Tjåland og Næringssjefen i Dalane ble orientert om
resultatene fra a.nalysene og kostnadene ved erning av bunnsedimentene, i møte
sammen med rådmannen, den 15.02.05. Konklusjonen var entydig fra alle om at
kostnadene blir mye for høye og at planene for utlling på (3ruset derfor skrinlegges idenne omgang.

John Øyvind Auestad

Miljø- og driftssjef.

Rigenunå kommune Poit.dreut: E-pe.I — Interndt, Telefon: 51468000Bacbnw,ns gOce 2-Rådhuset Postbob 580 posKJeigarsund.kon,rauneno TeIefn, 5146803943 70 EGERSUND 4379 EGERSUND www.eigersund.konimwie Org.crx 944 496 394
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Eigersund kommune
Att: John øyvlndÅuestad
Postboks 580

4379 EGERSUND

Deres ref.:

Utfylling uténforGrusot
Prevdtaldn9 og kjémisko analyser av

av forurensningstfIstand

Multzconsult AR har p1 oppdrag fra Eigersmid Icømmune utført ptavetalong av øbtnnssedimentene

utenfor (ruset med efterfølgende Igemisice analster av tûvatgte puaàletere Resuftateht fra de kjemiske

analysene er benyttet for ldassifisenng av forurensnmgstilstandM t ajebunnssednueptene Arbeidene er

utført i lallaiy’lnmg til et planlagt utfUwgsprosje

Forslag til prøvetakangs- og analyseproam Ne jl4aati telefax l Fylkesniarmens Miljøvernavdehng

datert 200105, og ble godkjent av FyIkeSInaIIiIéhI btev datert 210105 fl grunti ant det planlegges

mudrmg, er det i hvert av de 4 utført analptr1Me av de øverste massene og av

dyperè sjikt, totalt 8 prøver.

____

Det aktuelle området er vist på vedlagte tegning tfr -1 L

1. Utførte arbelder

Prøvctalcingen ble utført ved å presse med diainetér 60 mmtie4isjbwmcn. Selve

prøvetakingen ble utført av EB Marine AR.

Det ble innhentet sedimentprøver fra 4 prevepu4kt&iiiid 4 delptøvet i hvert punkt Sedimentene besto i

de øvre lag av last mudder (svart), noe som gjot4e4et vanskelig å få taki A>e prøver For å fl

innhentet prøver i dybde større enn 30 om ble en s)4fflder i hvertpbnkt presset nettså dypt som muhg,

og masser fra antatt 30-50 ein dybde ble prøvetattF&lcjtmisk at’ser er det sendt pøver fra dybde 0-

5 cm og fra antatt 30.40 om dybde. Topplagt.Crfra 0.5 ctdybde og ikke 0-2 cm dybde p.g.a.

bunnsedimenlenes beskaffenhet i dette øvre topØaeLPiavei* n Wlyseit hos AnalyCen AR,

Sjebunnssedimentete ble analysert på følgende parametere: bly, kadmium, kobber, kroin, kvikksølv,

njkjcei, sinlç PAH (polysykliske aromatiske hydrolcarboner), PCB (polyklorerte bifenyler), TET

(tributyltinn), tørratoff, TOC (total organisk karhon) og enkel korngraderingsanalysc (andel <63 pm).

Sjgdybden i prøvetakingspunkiene er henholdsvis ca. 2,3 in (SI), 2,3 in (52), 1,1 in (SS) og 0,8 in (34).

MIJLTICONSULT
Avd. NOTEBY

MUUrICONSULT AS, Stavang.r
Saudapa 2 4012Slav.ng Te4.51 543600 FaE51543601 mgffkcrwctno . N0910253158MVA

ni21WOO21&4Sjfle1et MWt2I t6tW2OMoc
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UtfyJIIflg ut.nforGrusøt MULTICONSU LTPrevetaldng og kjenilske analyflrav si.bünnsSédlmefltéi.
Rauftater og kassiflsering av torürensnlngitllsfend

Konsentraonene av PAR komponenten benzo(a)pyreu varierte ta “markert foiixrenset’ til “steritt ¶ 4 4forurenset” i alle pr ene, med umitik av S2dyp cg S3dy’p der stoffet ikke ble påvist

PCB-mnholdet klâssifiseres fra “markert forurenset” ti “sterkt forurenset” p’te h Si, SI-dyp, 82,
Si-dyp og S4dyp. EIier ligger påviste niviet av POB i.klassene “dbetydeig i t” eller “mederat
forurenset “.

liv
IIø$ Innhold av orgatnsk Jcarbon gjør at samtlige prøver karakteriseres som “meget s fowenset” I 4
To av de dwe sedunntprgvene (S2ddyp og 53-dyp) er niarhntihmdre fonirenset enn deto andre de
prøvene Det er imidlertid usikkerhet knyttet ti dybden ti prøvetakingspunktet Forsigellene kan tyde på
at sedimeritene lavere enn sjiktet 30-40 cm kan være relatwt rene, men at dè to sterkt forurensede
pfavene irmthéldétmaner fra évergangssjikkt méllémreneogf’orureiiaedemasitr.

• ‘g
Vennlig hilsen
for TICONSULT AS

RagnhildBjeftå

1ffVedlegg. Ptgsvctakingskaxt, tegning nr. 211364-I
Analyset*pporth Asialycen AB

-.

allSOthab 8febtut200S $Me3 3w21 fl2113e#C6jippofler I Pcult2IU4bdo45.doc
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utfyllingutenforOruset . .. MIJLTICQNSULTPravaNng og kjemiske anaysOr av sjöbuflnsBbdlmenter.
ResuItâter og klåssifisering av fbrurensniigttllstand -

I tabell I er teStit*teM fra de kjemiske n1ystne préeitett æaai med t Ias&ifiseting av
forurensnmgst1stasidei
Innholdet av msizikare etfl 63 ism vatienet35,3%fil 13;6%ined gjoiifttserdi på
56,5 ikn. . ., * - - -

Tabell 1: Reultdferftjd*esnalyser dgf6i gi’ti&tånd.t us m$g for
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Grunnundersøkelse ved Gruset — Eigersund kommune

Sammendrag

I forbindelse med planlagt utbygging av et parkeringshus og hotell ved Gruset,

Eigersund kommune, har det blitt gjort prøvetaking av grunnen på området der det

er prosjektert bygging av parkerinyshus. Dette arealet er i dag benyttet som

parkeringsplass, og det er fare for forurensing siden massene i hovedsak består av

produksjonsavfall etter den tidligere driften av Eigersund fajanse.

Det ble grav to prøvepunkt ned til 2,5 — 3 meter under overflaten, og blandprøver av

massene prøve tatt hver meter nedover i massene. Analysene av de forskjellige

prøvene viser noe høye konsentrasjoner av bly, kobber og sink, samt høyere

konsentrasjoner av PAI-] forbindelser enn det som blir regnet som ideelt.

Visuelt kan det sees en stor mengde potteskår, en del aske og også leire som helt

klart stammer ifra fabrikken. Av disse bestanddelene av massene er det asken som

sannsynligvis kan medføre størst grad av forurensing.

Siden graderi av forurensing er innen for tilstandsklasse 3 for alle undersøkte

parameter, og det resipienten for eventuell avrenning ifra området ikke regnes som

verneverdig resipient, vil det ikke være nødvendig med spesielle tiltak under selve

utgravingen av de forurensede massen og eventuell oppføring av parkeringshuset.

Massene som fjernes ifra området blir klassifisert som lett forurensede masser, og

må behandles deretter, og kan ikke deponeres fritt. Massene har et lavt innhold av

organiske stoff og organiske miljøgifter, og har dessuten igjennom en

utlekkingstest blitt bekreftet å ha et forholdsvis lavt utlekk av metaller. Dermed kan

massene klassifiseres som inerte, og kan deponeres på deponier godkjent for

mottak av slike masser.
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Grunnundersøkelse ved Gruset — Eigersund kommune

1. INNLEDNING
I forbindelse med planlagt oppføring av et parkeringshus ved «Gruset» i Eigersund, er det

utført en miljøundersøkelse av grunnen ved arealet som blir planlagt utgrav ved

utbyggingen. Området som planlegges utbygd er en gammel avfalls fylling ifra en

fajansefabrikk i Eigersund, og dermed er det fare for at massene i fyllingen kan være

forurenset med både organiske og metalliske miljøgifter. Fyllingen er i dag planert med

rene masser og asfaltert og blir benyttet som parkeringsplass, og fyllmassene er dermed

ikke synlige. Ved utbyggingen av parkeringshuset vil det bli gravd 2—3 meter ned i

massen, og fyllingen blir dermed i høy grad påvirket,

Problemstillingen rundt undersøkelsen er både å fastslå mulige miljømessige problem

knyttet til selve utbyggingen, og også hvordan selve massene kan håndteres etter

utgravingen. Graden av forurensning av massene som blir utgravd vil avgjøre hvordan de

kan håndteres.

Det ble valgt å ta prøver ved to forskjellige prøvepunkt på arealet som skal utgraves. Ved

de to prøvepunktene ble det gravd ned til ca. 3 meter under dagens bakke nivå, og det

ble tatt blandprøver av massene ifra overflaten og ned til i meter, ifra i meter til 2 meter,

og ifra massene under 2 meter. Prøvene ble tatt ved at det ble gravd ut et hull ned i

massene med gravemaskin. Prøvepunkt 1 ble plassert i den nordøstre delen av

parkeringsplassen (GPS: N 5W 27.263’, E 6© 0.163’), og det ble her gravd ned til ca. 3

meter under overflaten. Prøvepunkt 2 ble plassert i den sør—vestre enden av

parkeringsplassene (GPS: N 5W 27.229’, E 6 0.1 33), og det ble her grav nedover inntil

bunnen av hullet ble fylt med sjøvann. Dette inntraff ved ca. 2,5 meter.

Metall analysen samt tørrstoff og innhold av organisk stoff ble analysert hos det

akkrediterte analyselaboratoriet Hardanger Miljøsenter AS, mens PCB—7, PAH—1 6 og olje

ble analysert hos analyselaboratoriet Als Laboratory Croup Norway AS. Prøvene som ble

innhentet ble homogenisert før analyse og behandlet som en blandprøve som er

representativ for det aktuelle sjiktet i massene ved dette prøvepunktet.

Oversikt over posisjonene til de to prøvepunktene ved Gruset er avmerket på kartskissen i

figur 1.

Vurderingen av forurensningsgraden i grunnen er gjort utifra KLIF veileder TA 2553 —

2009. Det er i denne veilederen fastsatt grenseverdier for en rekke miljøgifter slik at

tilstanden av massene kan fastslåes utfra sammenligning med grensene som er satt. Et

utdrag av oversikt over grenseverdier er presentert i tabell i. Alle verdiene er oppgitt

basert på tørr jord prøve. Ved konsentrasjoner av miljøgifter over intervallet for høyeste

2
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grenseverdi (Svært forurenset) er massene å regne som farlig avfall. Analyseresultatene

for prøvene som er innhentet er vist i vedlegg 1.

Tabell 1. Tilstandskiasser for forurenset grunn som jord/sand prøvene i denne

undersøkelsen har blitt klassifisert i henhold til utdrag ifra KLIF publikasjon TA—2553—

2009. Alle konsentrasjoner er oppgitt som mg/Kg tørr prøve.

600 - 1000

Tilstandskiasse / Stoff
Grunnstoff

II

Arsen <8 8-20 20-50 50-600

III Iv
God Modeni Dårlig Svært dårIi

v

Bly <60 60-100 100-300 300-700 700-2500
Kadmium <1.5 1,5-10 10-15 15-30 30-1000
Kobber <100 100-200 200-1000 1000-8500 8500-25000
Krom (111) <50 50- 200 200- 500 500- 2800 2800- 25000
Kvikksolv <1 1-2 2-4 4-10 10— 1000
Nikkel <60 60-135 135-200 200-1200 1200-2500
Sink <200 200-500 500- 1000 1000-5000 5000-25000
Organiske miljogifter
Benzo(a)pyren < 0,1 0,1— 0,5 0,5-5 5- 15 15- 100
PAH-16 <2 2-8 8-50 50-150 150—2500
PCB-7 <0,01 0,01 —0,5 0,5-1 1-5 5-50
Alifater C8-C10 < 10 < 10 10—40 40-50 50- 20000
AIifaterClO—C12 <50 50—60 60—130 130-300 300—20000
Alifater C12 —05 < 100 100-300 300- 600 600- 2000 2000— 20000
Bensen < 0,01 0,01— 0,015 0,015 — 0,04 0,04— 0,05 0,05- 1000

3
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Figur 1. Oversiktskart over den undersøkte lokaliteten «Gruset», Eigersund. Total 2

prøvepunkt ble undersøkt på lokaliteten.

2. VURDERING AV ANALYSERESULTAT
Den tenkte utbyggingen medfører utgraving av mulig forurensede masser, og bygging på

det mulig forurensede området. Problemstillingen er dermed hvordan de utgravde

massene må håndteres, og om det må gjøres tiltak ved bygget som skal oppføres.

4
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Det ble tatt seks prøver av massene på området. Nøyaktig oversikt over prøvepunktene er

vist i figur 1. Prøvene som har blitt tatt representerer stikkprøver av det totale området.

Det er likevel grunn til å tro at prøvene gir et representativt bilde av forurensings

situasjonen for masseprøvene, siden prøvene som har blitt analysert for miljøgifter er

blandprøver der det ble hentet inn ca. 2 kilo prøver ifra hvert prøvepunkt / sjikt som

prøven representerer.

Analyseresultatene er presentert i vedlegg 1, men tabell 2 viser tilstandsklassene for de

forskjellige analyserte parameterne i henhold til grenseverdier ifra KUF.

De innsamlede prøvene var alle ganske tørre, men en tørrstoff prosent opp mot 90 % for

5 av 6 prøver. Det ble målt innhold av organiske stoff ved hjelp av en TOC analyse, og der

ble det funnet at alle masse—prøvene hadde et innhold av organisk stoff i underkant av 3

%. Massene består altså i all hovedsak av uorganiske stoff.

Det var ingen lukt av massene, og dette er i seg selv et godt tegn. Det var en tydelig

sjiktning i massene, med store mengder knust keramikk innblandet i massene. Bilder av

massene er vist i figur 2. De øverste 30 cm av massene er ren sand, mens massene

nedover til minst 3 meter består av det som ser ut som fyllmasser ifra fajansefabrikken

som tidligere var i drift i Eigersund.

Figur 3 viser deler av massene i mere detalj. Sjiktene i massene bestod av vekselvis

potteskår, ubrent leire, sand og en svart masse som kan være aske. Der var også noe jern

skrap i massene, men dette var en liten del av de totale massene. Det var ingen større

gjenstander i massene, som stein eller metall gjenstander, men keramikk gjenstandene

kunne være opp mot tallerken størrelse. Bestanddelen av fyllmassene virker helt klart å

stamme i stor grad direkte ifra fajansefabrikken. Asken kan stamme ifra ovnene som ble

benyttet til å brenne leir artiklene som ble produsert, og vil i så fall mest sannsynlig bestå

av ren aske ifra ved, men kan også stamme ifra kull, noe som vil medføre høyere grad av

forurensing. Det er for øvrig ingen grunn til å tro at leiren eller potteskårene skal være en

vesentlig kilde til forurensing i massene.

Tabell 2 viser at massene er forurenset igjennom hele profilen på 2,5 meter.

Forurensingen består av både tungmetaller og PAH forbindelser, men i liten grad olje. Det

var ikke påviselige mengder av PCB forbindelser. Den påviste metall forurensingen bestod

av i hovedsak av bly, sink og kobber. Dette er metaller som sannsynligvis stammer ifra

asken i massene. For de organiske miljøgiftene var det et noe høyt PAH nivå for enkelte

deler av massene med tilstandsklasse 2 for en del av massene, men det var kun massene

ved prøvepunkt 1, 1—2 meter som lå innenfor tilstandsklasse 3. Det var noe høyere

5
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konsentrasjon av benso(a)pyren enn det ideelle for massene ved prøvepunkt 1, 1—3

meter. For øvrig var benso(a)pyren konsentrasjonen for massene innenfor beste

tilstandsklasse. Ved fullstendig forbrenning av et materiale vil det i ganske liten grad

foreligge PAH forbindelser i aske, og dette er nok også grunnen til at det faktiske PAR

nivået i de undersøkte massene ikke er så høye som man kunne tro ved første øyekast.

Den påviste mengden av olje i massene var innenfor det som regnes som et normalt

bakgrunnsnivå.

2.1 Tiltak i forbindelse med forurensing i massene

Det er noe variasjon i massene igjennom de tre meterne med masser som er prøvetatt.

Ved prøvepunkt i er den øverste meteren av massene i forholdsvis liten grad forurenset,

mens det er økende grad av forurensing nedover i massene, med høyest nivå ved 2—3

meter dybde. Tilsvarende sees også ved prøvepunkt 2, selv om det her er mindre forskjell

mellom øverste og nederste delen av massene.

Ved en utgraving av massene kan de øverste 30—40 cm av massene fjernes som rene

masser og gjenbrukes til andre formål. Massene under sjiktet med ren sand på toppen

bør derimot regnes som lett forurenset, og behandles likt. Det vil ikke være praktisk

mulig å skille mellom mere eller mindre forurensede masser i selve fyllingen.

I henhold til KLIF veileder TA 2553—2009 er det for grunn med forurensingsnivå innenfor

maksimum tilstandsklasse 3 ikke behov for risikovurdering av spredning eller

stedsspesifikke risikovurderinger for helse såfremt dette gjelder sentrumsnære områder

uten tilstøtende verneverdig resipient. Dette er tilfellet for det aktuelle området ved

Gruset i Eigersund. Flytting av massene kan dermed gjøres uten at dette medfører

vesentlig miljø eller helserisiko, men det er klart at de eksponerte forurensede massene

under og etter utbyggingen bør tildekkes for å forhindre direkte hudkontakt for barn.

Etter endt utbygging må eventuelle eksponerte forurensede masser tildekkes med rene

masser på permanent basis (f.eks. ved asfaltering). Ved utbygging som parkeringsanlegg

vil det være tillatt med fundamentering direkte på masser med forurensingsnivå opp til

klasse 3.

6
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Figur 2. Prøvepunkt 2. Svarte tapebiter er festet med i meters mellomrom på stigen, og

viser dybden på prøvehullet.

7
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Figur 3. Detaljbilder av massene ved prøvepunkt 1.

8
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Hoveddelen av forurensing i dette tilfellet er forårsaket av tungmetaller (bly, sirik og

kobber). Dette forenkler håndteringen av forurensingen, siden det ikke vil forekomme

noen helsemessig farlig avdamping ifra tungmetallforurensing. Eksponeringsproblemene

ifra slik forurensing er knyttet til enten direkte avrenning eller støving av massene.

Tildekking for å forhindre støving, samt minimering av avrenning og avrenning til

resipienten uten matproduksjon vil dermed forhindre helsemessige problemet knyttet til

metall forurensing.

PAH forurensede masser er i større grad påvirket av eksponering ifra avdamping, men

denne eksponeringsveien er begrenset, siden det er kun en av de 6 prøvene som ble tatt

som viser en forurensningsgrad innenfor klasse 3. Dermed er nok eksponering som følge

av avdamping et mindre problem i denne sammenheng.

Figur 4. Lokalisering av prøvepunkt 2 i den sørvestre enden av parkeringsplassen.

9
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Masser med forurensningsgrad 3, kan ikke benyttes i overflaten på parkanlegg. Slike

masser vil være akseptable i parkområder dersom det blir gjort en tildekking med i

meter av rene masser.

Så lenge masser blir klassifisert som lett forurensede, vil det være begrensninger på

hvordan oppgravde masser kan håndteres. Massene representeres en forurensingsrisiko

for rene masser, og de lett forurensede massene ifra Gruset kan dermed ikke håndteres

fritt som eksempelvis fyllmasser. På grunn av den store andelen potteskår i massene vil

massen uansett være visuelt skjemmende uten tildekking.

2.2 Behandling/avhending av massene etter utgraving

Massene som blir gravd ut for å gi plass til parkeringshuset som skal oppføres må regnes

som lett forurensede masser. Slike masser kan ikke deponeres fritt i naturen, og er

underlagt krav satt i forurensingsforskriften kapittel 2. I henhold til denne forskriften skal

det klargjøres en plan for endelig håndtering av de lett forurensede massene.

I henhold til avfallsforskriften kan massene klassifiseres som inerte dersom innhold av

TOC er lavere enn 3 %, og en rekke organiske miljøgifter er innenfor satte grenser. I

tillegg må utlekkingspotensialet for massene kontrolleres opp mot øvre grenser for

utlekk av metaller/anion som er fastsatt. Grensen med omsyn på TOC og målte organiske

miljøgifter er overholdt for alle prøvene som ble undersøkt. For å kontrollere om

utlekkingspotensialet for massene blir overholdt har en blandprøve av de 6 jordprøvene

blitt tillaget, og en utfekkingstest i henhold til krav i deponiforskriften ble utført. Rapport

for denne testen er vist i vedlegg 2. Utlekkingspotensialet for massene var innenfor det

som er satt for inerte masser, og dermed kan massene klassifiseres som inerte masser og

deponeres på avfallsdeponi godkjent for inert avfall. Dette vil ofte også gjøre deponering

rimeligere med omsyn på avgifter på avfallsmottak.

Det er generelt ikke hensiktsmessig å fylle opp avfallsmottak godkjent for ordinært avfall

(klasse 2 avfall) med lett forurensede masser klassifisert som inert avfall (klasse 3 avfall),

men dette er en avveining som må gjøres i samråd med miljøvern myndigheter på

Fylkesmann nivå.

10
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3. Konklusjon og oppsummering

En prøvetaking av massene ved Gruset, Eigersyund har blitt gjort, og det har blitt påvist

forurensing av sink, kobber, og bly tilsvarende tilstandskiasse 3, samt en prøve av seks

som er forurenset av PAH forbindelser tilsvarende tilstandsklasse 3. Tatt i betraktning av

at forurensingen er innenfor klasse 3, og at det ikke vil kunne forekomme noen vesentlig

avdamping av miljøfarlige stoffer ifra massene, er det ikke noen grunn til å ta

forhåndsregler ved utgraving av det aktuelle området. Det er heller ikke nødvendig med

spesiell tiltak knyttet til forurensingen under selve oppføring av bygget på den klargjorte

tomten.

Massene som blir gravd ut blir klassifisert som lett forurensede, og kan ikke håndteres

fritt. Massene har etter analyser og ristetest blitt funnet å kunne klassifiseres som inerte,

og dermed kan deponeres på avfallsmottak i klasse 3. Massene kan ikke deponeres på

uforurenset grunn, til tross for at utlakningspotensialet ifra massene synes å være lavt.

1I
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Tabell 3. Tilstandskiasser for de aktuelle analyseparametrene for de seks blandprøvene.

Prøve lokalitet Prøve punkt 1, Prøve punkt 1, Prøve punkt 1, Prøve punkt 2, Prøve punkt 2, Prøve punkt 2,
0—1 meter 1—2 meter 2—3 meter 0—1 meter 1—2 meter 2—2,5 meter

Arsen I I II II II I
Bl’ I II III II III III
Kadmium I I I I I I
Kvikksølv I I I I I I
Kobber II II III III III III
Sink III III III III III III
Krom I II II I II II
Nikkel I I III I I II
Organiske miljøgifter

Z P4H—1 6 II III II II II II
Benso(a)pyren I II Il I I I
IPCB—7 I I I I I I
OI1eC1O—C12 I I I I I I

OljeCl2—C35 I I I I I I
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Vedlegg i

Analyse rapport for jordprøven
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HARDANGER MJLJØSENTER
ALEX STEWART ENVIRONMENTAL SERVICES AS

ODDA - NORWAY

N-5750 Odda — Tel.: (+47)536503 SO - Fax: (÷47)53 65 0381
E.rnail: alexstewart@asa-odda.no — wwasa-odda.no

rNR./Ent no.: ND 956 369 199 MVA

Planvest AS

v/ Kan Hope
Odda, 26.03.2012

Erstatter:

Resultat: Se neste side.

ANALYSERAPPORT
Side I av 3

Vi gjør oppmerksom på at akkrediteringen gjelder aHalyse av prøvene slik de er mottatt på laboratoriet.

Analyser merket med er utført av underleverandor

PCB. PAH. olje er analysert av Als Laboratory Group Norway AS

Lvi. kopiering av denne rapport skal gjengi HElE rapporten, kopiering av utdrag. hvor del nyttes vår logo eller signatur, skal
skriftlig godkjennes av undertegnede. Del-resultater kan imidlertid benyttes i andre sammenhenger med henvisninger til
denne rapport. Standardverdier for måleusikkerhelen ved Hardanger Miljøsenler AS fåes ved henvendelse til laboratoriet.
Angående laboratoriets ansvar i samband med oppdrag, se prislisten.

Vennlig hilsen
11ardan,er Miljøsenter A/S

ÔÙ/L, (4qç
JoarøygatLiJ \Laboratonieleder

Hi ry Mobbs
Laboratonie ing.

Akkrediteringen gjelder utvalgte analysemetoder innen kjemi, mikrobiologi og prøvetaking.

lnternasional inspeksjon og analyser — International inspection and analyticat services
Miljøkontroll og yrkeshygiene — Environmental conirol and industrial hygiene

Konsulent tjenester — Consultancy services

Oppdrag nr.:
Oppdrag beskrivelse:

Prøvemottak:

20 12-0482
Analyse av seks jordprøver tatt ved «Gruset>,, Eigersund
sentrum.
08 .03 .20 12
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Grunnundersøkelse ved Gruset - Eigersund kommune

Vedlegg 2

Utlekkingstest for en blandprøve avjordprøvene
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Erstatter:

ANALYSERAPPORT
Side i av2

Oppdrag nr.:
Oppdrag beskrivelse:

Prøvemottak:

2012-0482
Utlekkingstest, totalanalyse og glødetap på prøve —

Blandprøve av masser ifra Gruset — Eigersund.
08,03.2012

Resultat;
Vi gjør oppmerksom på at akkrediteringen gjelder analyse av prøven slik den er mottatt på laboratoriet.

Utlekkingstesten er utført etter NS-EN 12457/2 (Ristetest/verifikasjonstest for
utlekking; L/S 10 1/kg prøve med partikkelstørrelse <zj mm).

Anmerkning; Selve utlekkingstesten er ikke akkreditert.
Materialprøven hadde en tørrstoffprosent på 90 %.
Prøvene bestod 72 % av materiale under 4 mm
partikkelstørrelse.

Evt. kopiering av denne rapport skal gjengi HELE rapporten, kopiering av utdrag, hvor det nyttes vår
logo eller signatur, skal skriftlig godkjennes a undertegnede. Del-resultater kan imidlertid benyttes i
andre sarninenhenger med henvisninger til denne rapport. Standardverdier for måleusikkerheten ved
Hardanger Miljosenter AS fes ved henvendelse til laboratoriet.

Vi takker for oppdraget og hører gjerne fra Dem igjen ved en senere anledning.

Vennlig hilsen
Hardanger Miliosenter AIS

1*:%
HiYary Mobbs
Laboratorie ing.

àov
Joar Øygard
Laboratorieleder

Akkrediteringen gjelder utvalgte analysernetoo’er innen kjem4 mikrobiofogi og prøvetaking

Internasional inspeksjon og analyser International inspecton and analytical services
Migkontroll og yrkeshygiene — Environmental control and industrial hygiene

konsulent tjenester — Consultarcy services

HARDANGER M ILJØSENTER
ALEX STEWART ENVJRONMENTAL SERVICES AB

ODDA - NORWAY
N-5750 Odda — Tel.: (•471 53 6503 80— Fax: (+47)53 6503 81

E-meil: alex.stewart@asa-odda.no — ,wasa-odda.no
FNR./Ent’. rio.: NO 955 366 189 MVA

Pianvest AS

v! Kan Hope

Odda, 28.03 .2012

NORSK
4KKROJrRÈNO

‘fl,
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Oppdrag nr.: 2012-0482 Side 2 av 2

Utlekkingstest:

Grense iBlandprove av masser ifra Gruset
— avfalls- Metode

Eigersund forslwiften*
dato

Kumulativt utvasketKons. i eluat ved L/S=io (mg/Kg (mg/Kg tørrGrunnstoff (jig/L) tørr prøve) prøve)

Arsen 0,35 0,0034 0,5 26.03.12 NS-EN ISO 17294-2

Kadmium 0,045 0,0045 0,04 26.03.12 NS-EN ISO 172942

Bly 0,91 0,0091 0,5 26.03.12 NS-EN1S017294-2

Sink 380 3,8 4 26.03.12 NS-EN 130 172942

Kobber 43 0,43 2 26.03.12 NS-EN 150 17294-2

Krom 6,i o,o6i 0,5 26.03.12 NS-EN1S017294-2

Nikke 8,7 0,087 0,4 26.03.12 NS-EN 150 17294-2

Kvikksølv 0,037 0,00037 0,01 26.03.12 NS-EN 130 172942

Antimon 2,1 0,021 o,o6 26.03.12 NS-ENISOI7294-2

Selen 1,0 0,010 0,10 26.03.12 - NS-EN 150 172942

Molybden 0,78 0,0078 0,5 26.03.12 NS-EN 130 172942

Klorid 40500 405 800 23.03.12 ISO 10304

Sulfat 34000 340 1000 23.03.12 130 10304

Fluorid 900 9 10 23.03.12 130 10304

* Grenseverdiene gjelder for deponering av massene på avfallsdeponi for inert avfall.

Mengden av metall og salter utvasket ved utlekkingstest overskrider ikke
grenseverdiene satt for inert avfall, og massene er dermed godkjent for deponering på
avfallsdeponi godkjent for å motta slik avfall.
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Fra: Jerstad Svein Arne
Til: Knut Vikestrand
Kopi: Jesoersen Martin Nerman; Traae Eirik
Emne: SV: Strømningsforhold i ordsystemet - Gruset, Egersund
Dato: 27. mars2012 16:56:18

Vi har vurdert om tiltaket vil ha noen effekt i forhold til forholdene i de 2 vassdragene vi

tidligere har gjennomført flomberegninger for. Tiltaket/ konstruksjonen er ikke lagt inn i

modellen og det er ikke gjennomført beregninger. Vi vurderer ikke behov for å noen

beregninger for å kunne si at tiltaket ikke påvirker flomforholdene i Eieåna og Lundeåna.

Forholdet til strømninger i fjordsystemet har vi ikke forutsetninger eller mulighet for å ta noen

stilling til.

Med hilsen

Svein Arne Jerstad

Distriktsingeniør

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

epost: rs@nve.no eller direkte saj@nve.no

Telefon: 38351400 /48006933

Web: www.nve.no

Fra: Knut Vikestrand [n,ailto:knut@planvest.no]
Sendt: 23. mars 2012 18:10
Til: Jerstad Svein kne
Emne: VS: Strømningsforhold i fjordsystemet - Gruset, Egersund

Hei.

Vi er spent på deres vurderinger. Ku arbeidet går mot slutten og vi har ikke hørt så mye fra

dere ang. strømningsforholdene utenfor Egersund. Har dere gjort noen vurderinger?

Mvh Knut Vikestrand

Fra: Knut Vikestrand
Sendt: 22. februar 2012 20:21
Til: saj@nve.no
Kopi: Kan Hope (kari.hoDernlanvest.no)
Emne: Strømningsforhold i fjordsystemet - Gruset, Egersund

NVE — Region Sør

v/ Svein Arne Jerstad

Hel igjen, viser til samtale tidligere i dag ang. forslag til etablering av hotell ved Gruset,

Egersund og KIJ/ reguleringsplan i den forbindelse.

I flg planprogrammet skal utredningen ha noen faglige meninger om i hvilken grad forslått
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plassering av hotell på Gruset har innvirkninger på strømning i fjordsystemet mellom elvene

Lundeåna og Eieåna. Det skal ikke fylles i fjorden.

Hotellet bygges på to platå, der det ene utgjør en liten øy. Begge kaiplatene forankres ved

skråstag og hviler ellers på søyler med d= ca 80 cm. (stag og søyler ca 75 stk. se vedlagt tegning)

Langs kaikantene bygges skjørt som stikker ned til ca 0,9 m over kote 0. Disse klees med

vertikalstilte treplanker dim. Ca 300x300 dc 600. som når ned til kote 0,1 ca. og som

skråskjeres i nedre kant. I mellom disse blir det åpning på 30cm slik at vannet kan strømme

u hindret

I tillegg til dette vil det være et alternativ til parkering der det foreslås å bygge garasje i

hotellets underetg. (Se snitt vedl. Tegning) Med dekke på ca kote +0,1. Dvs konstruksjonen vil

stikke ned i vannet, men den hviler fortsatt på søyler. (ikke fylling) Et annet alternativ går ut på

at det ikke bygges parkeringsgarasje under hotellet, men alt plasseres i et delvis nedgravd

parkeringshus på Gruset. Begge alternativene (ialt 2 alt.) konsekvensvurderes.

Hotellet hovedetasje (lobby mm) bygges på kt. 3,0, men vi ser det som svært viktig å ivareta

kontakten med sjø og vann og ønsker ikke et høyere nedre kaininvå enn kt. 1,6. Uterommet

som oppstår dels ved og dels under hotellet forbindes så med en strandpromenade på samme

nivå langs småbåthavnen. Uterommet skal være byens rom, og gjennomgående åpent for alle.

Det vil bli adkomst til noen fasiliteter på kainivået, som kiosker kaffe’er ol. Disse er en da ev

forberedt på å måtte heve etter hvert som havet vil stige i kommende tider.

Vi anser NVE som best egnet til slike vurderinger særlig med tanke på endrede

strømningsforhold i fjordsystemet. Vi ber derfor om deres vurderinger til dette i fb med KU.

Siden det er mye offentlig interesse rundt dette prosjektet ber vi om at det skjermes mest

mulig for innsyn.

Viser frem til svar fra dere.

Med vennlig hilsen

PLAN VEST As

Knut Vikestrand

prosj. leder
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Gruset - detaljregulering

Eigersund kommune Gnr. 46 bnr. 6/372 mfl.

Plan Vest AS

Dato 30.05.12. Rev. PTIJ den 20.11.12

 

Side 128 av 670



Innhold

1. SAMMENDRAG 4

2. INNLEDNING 5

2.1. Formål med planarbeidet

2.2. Bakgrunn / historikk 5

2.3. Eiendomsforhold 5

2.4. Planprosess / organisering 6

3. MERKNADERTILMELDINGOM OPPSTART/PLANPROGRAM 7

3.1 Melding om oppstart av planarbeid/planprogram 7

3.2 Mottatte merknader 7

4. EKSISTERENDE FORHOLD 9

4.1 Lokalisering 9

4.2 Grunnforhold 10

4.3 Natur og vegetasjon 10

4.4 Vegsystem /Trafikk 10

4.4.1 Generelt 10

4.4.2 Trafikkmengder 11

4.4.3 Kapasitet og kjøremønster til og fra Gruset 13

4.5 Parkering 13

4.6 Båthavn 13

4.7 Kollektivterminal mm. 14

5. PLANFORUTSETNINGER 14

5.1 Rammer og plankrav til bygninger og anlegg Gruset 14

5.2 Lokaliseringsfaktorer 14

5.3 Senterstruktur is
5.4 Landskapet 16

5.5 Byarkitektur -typologier 17

5.6 Siktlinjer og akser 17

5.7 lnfrastruktur 18

5.7.1 Trafikale forutsetninger 18

5.7.2 Kollektiv transport 19

5.7.3 Parkering - forutsetninger 19

5.7.4 Vannforsyning, avløp 20

5.7.5 Renovasjon 20

5.8 Helse, miljø og sikkerhet 20

5.9 Hotellsituasjonen i Egersund — behovsvurderinger 21

2

 

Side 129 av 670



6. PLANUTFORMING OG TILTAK 23

6.1 Innledning 23

6.2 Reguleringsformål — oversikt 23

6.3 Plassering av hotell og utformingspremiss. 23

6.3.1 Generelt 23

6.3.2 G run nforhold—fundamentering 26

6.4 Parkering Gruset 26

6.5 Trafikale løsninger 29

6.5.1 Fv.44 med tilhørende gang/sykkelveg og rundkjøringer 29

6.5.2 Kollektiv og taxi 29

6.5.3 Interne veier, avkjørsler og gangveier 30

6.5.4 Fremtidige trafikkmengder 31

6.5.5 Fremtidige kjøremønster 32

6.6 Senterområde med båthavn 32

7. KONSEKVENSUTREDNING 33

7.1 Innledning 33

7.2 Vurderingstema - oversikt. 33

7.3 Forurensning (luft, vann, grunn) 34

7.4 Biologisk mangfold 35

7,5 Vassdragsforvaltning / flom 37

7.6 Bruksrettigheter 39

7.7 Kulturminner 39

7.8 Landskap og byarkitektur 40

7.9 Senterstruktur 42

7.10 Grunnforhold - fundamentering 42

7.11 Estetikk og byggeskikk 43

7.12 Vannforsyning, avløpsforhold 44

7.13 Trafikkforhold 45

7.14 Støy 47

7.15 Strandsone 47

7.16 Barn og unge/oppholdsareal 48

7.17 Universell utforming 48

7.18 Enøk/ energiløsninger 49

7.19 Økonomiske konsekvenser — utbyggingsavtale 50

7.20 Rekkefølge for utbygging 51

7.22 Midlertidig adkomst og parkering 52

7.21 ROS (Sikkerhet og beredskap) 53

3

 

Side 130 av 670



EIGERSUND KOMMUNE — PLAN ID. -

Rapport nr. 510737-2 Dato 24.04.12 rev.07.03.13

Prosjektnavn Gruset detaljregulering ProsJ.nr. 510737

Tittel Del av gnr./ bnr. 46/6, 372 m/fl, Eigersund ( jf. pbl §12.3)

Tiltakshaver Hospitality Development AS (HD)

Prosjektledelse Plan Vest AS vi Knut Vikestrand prosjektleder

Deltakelse Kan Hope Landskapsarkitekt
Pål Hystad siv. arkitekt

Referat Plan Vest AS v! Knut Vikestrand

Produsert av Plan Vest AS avd. Stord Postboks 667 5404 Stord Tif. 53403780

Mail: post@planvest.no Web: www.planvest.no

Kontrollert av TNV/KH (andre paris kontroll)

i. SAMMENDRAG

Etter flere års arbeid med reguleringsplan for området er det nå gjennomført en planprosess i nær

kontakt med Eigersund kommune og med tiltakshaver der prosess og målsettinger er korrigert

underveis slik at konfliktene er minimole. Dette er først og fremst oppnådd ved at plan og

bygningsloven sin prosessbeskrivelse jfr. § 12,3 og § 4 er fulgt slik loven krever og det er

gjennomført planprogram med KU. Grunnleggende ved KU er tilpasningen til bylandskapet og

stedets bebyggelse med skala og strukturer nært relatert til Egersund bys kulturhistorie,

Regionantikvar Knut Kluge har vert sentral i prosess for denne tilnærminga. For å oppnå dette er det

utarbeidet konsept for hotell med BRA ca. 10 000 m2. Dette gjør at løsningen knyttes spesielt til

dette konseptet. Grunnformer med lamellstruktur, lokaliseringsprinsipper som for eks. nærheten til

vannet og kontakten med promenaden og de offentlig tilgjengelige uterommene må beholdesjf.

bestemmelsene. Fasadeutforminger må derimot bearbeides videre innenfor gitte rammer.

Plan VestAS

4
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2. INNLEDNING

Planen omfatter eiendommene 46/6, 46/372 m,fl. - plangrense er vist på vedlagt kart. Del av

eiendom 0/0 (umatrikulert grunn) inngår også i planarealet. Tomten for hotellet grenser til

nåværende parkeringsplass på Gruset, og ligger delvis på utfylte masser nord for p-plassen og delvis

i sjøarealet utenfor. Bakgrunnen for planarbeidet er et privat initiativ fra Hospitality Development

AS (HD) og NCC for å realisere et hotell på Gruset i sentrum av Egersund.

2.1. Formål med planarbeidet

Reguleringsplan for Gruset blir fremmet som privat reguleringsplan (detaljregulering) etter plan og

bygningsloven § 12-3. Tomten for hotellet grenser til nåværende parkeringsplass på Gruset, og

ligger delvis på utfylte masser nord for p-plassen og delvis i sjøarealet utenfor.

2.2. Bakgrunn I historikk

planer om hotell på Gruset har tidligere vært presentert for kommunen, og forslag til

reguleringsplan ble senest lagt frem for kommunen medio august 2010, m/konkrete skisser til

hoteilbygg fra arkitekt. Saken ble ikke realitetsbehandlet, men sendt på høring, med merknadsfrist

25.10.10. Høringsrunden frembrakte en rekke merknader / protester i forhold til byggets størrelse

og form. Fylkeskommunen hadde også merknader i forhold til planprosessen, og uttalte at

rammene for det videre arbeidet må fastsettes av kommunen, og avklares med tiltakshaver, før

planforslaget varsles til offentlige myndigheter.

Tiltakshaver Hospitality Development AS (HD) tar til etterretning de merknader som er

fremkommet til prosessen etter tidligere runde, og er innforstått med å legge forrige plan til side,

og gjennomføre en ny planprosess, basert på plan- og bygningsloven og de føringer som

kommunen nå har gitt.

Som grunnlag for ny planprosess, er det holdt oppstartmøte med kommunen 05.09.11, der

rammene for planarbeidet er diskutert. Eigersund kommune anbefaler oppstart av reguleringsplan

med krav om konsekvensutredning.

2.3. Eiendomsforhold

Planforslaget omfatter eiendom 46/6, 46/372 m.fl., plangrense er vist på vedlagt kart. Del av

eiendom 0/0 (umatrikulert grunn) inngår også i planarealet. Området for hotelltomt (delvis

sjøareal) er eid av private eiere og Eigersund kommune. Resterende areal er kommunal grunn eller

offentlig veiareal. Eiendomsoversikt vedlegges planen.

5
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Oppstartsmøte er avholdt 0809.11. Varsel om oppstart av planarbeid, og forslag til planprogram er

kunngjort i Dalane Tidende fredag 02.12.11.

Planprogrammet er vedtatt i Eigersund kommune den 22.03.12 med følgende tillegg/forbehold:

Det må redegjøres for hvordan parkering og de trafikale forhold kan løses under anleggsfasen

herunder konsekvenser med avbøtende tiltak for dette. Videre prosess i forhold til formell

behandling er skissert i fremdriftsplan. Milepæler i planprosessen er som følger:

• Vedtak av planprogram Mars 2012

• 1. gangs behandling av planforslag Mai - juni 2012

• Vedtak kommunestyret (målsetting) November 2012

Premiss gitt avplanteknlsk utvalg iforbindelse med ferming av plansaken sak 173/12 den 20.11.12

Under saksbe handling av planforslaget i planutvalget ble det vedtatt å fremme planforslaget i to alternativ.

Alt 1. Parkeringsgarasje plan I kt. -1,9, plan 2 kt. +0,8, plan 3 kt. 3,5. Plan I kunne utvides i retning kollektivterminal.

Alt 2. Parkeringsgarasje plan I kt. 0,8, plan 2 kt. +3,5, plan 3 kt. 6,2. innafor opprinnelig avgrensing. Utforming med
KU er tilpasset dette.

Alt I ovenfor fremstilles i KU som alt 2. Alt. 2 ovenfor fremstilles i KU som alt 3.

Det er i planprosessen frem til planframlegg avholdt regelmessige møter med kommunens

planmyndigheter. Det er i prosessen vurdert ulike alternativ til utforming av hotellet. Valgt løsning

er basert på fremlagt skisseprosjekt, der tekniske løsninger, funksjonalitet, og utnytting / BRA, er

vurdert. Lokalisering av hotell og parkeringshus er også vurdert i forhold til føringer fra kommunen

når det gjelder hensyn til siktlinjer og stedstilpasning. I prosessen er det også gjort ulike vurderinger

av parkering og andre trafikkløsninger på området. Etter avtale med kommunen legges det frem

flere alternativer til parkeringsløsning. Dette beskrives nærmere under kap. 5.

2.4. Planprosess I organisering
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3. MERKNADER TIL MELDING OM OPPSTARTI PLANPROGRAM

3.1 Melding om oppstart av planarbeid/planprogram

Det er sendt varselsbrev til naboeiendommer og offentlige myndigheter, i henhold til liste fra

Eigersund kommune. Varsel om oppstart og forslag til planprogram er også lagt ut på nettsidene til

kommunen (www.eigersund.kommune.no) og plankonsulenten (www.planvest.no).

3.2 Mottatte merknader

Pr. dato er det kommet følgende 13 merknader til oppstart av planarbeidet og til planprogrammet

Kunngjøring etter § 9 med planprogram

Merkriad fra Innhold Vurdering av merknad i plan

Rammevilkårene for driften av
sjømatvirksornheten i havnen bør ikke
endres som følgje av reg.planen.
F.dir., reg. sør, vil på denne bakgrunn ov be Tiltaket ligger innenfor
om at overstående skal være tema i kommuneplanens
konsekvensutredningen. formålsbegrensing.

Fiskeridirektaratet F. dir., reg. sør, vil ikke kunne akseptere Det erforutsett å
Region

sør (12.01.12) forslag til reg.plan som vil kunne bidra til å ikke fylle i sjø, men åfundamentere
endre (forverre) strøm- og dybdeforhold i på søyler mot fast grunn, dette gir
havnen, minimal påvirkning av strømnings
F.dir vil ikke kunne akseptere at etablert forholdene.
sjømatnæring i havnen skalfå dårligere
rammevilkårsom følge ovreg.planen.

Etablering av både hotellbygg og offentlig
parkering i et så betydningsfullt område for
Egersund vil være konfliktfylt.
Fylkesrådmannen etterspør en utredning av
alt lokasjonerfor hotell og/eller parkering i
påfølgende KU.
Kan bli aktuelt å fremme innsigelse til

Tiltaket ligger innenfor
planforslaget dersom reg.planen for hotell

kommuneplanens
på Gruset ikke tar tilbørlig hensyn til den

formålsbegrensing 52 avsatt
vernede trehusbyen med fredet kirke som

til senterformål med bl,annet
Rogaland Fylkeskommune har nasjonal verneverdi.

hotell. Etablering av hotell
(20.01.12) Det forutsettes planløsninger som sikrer

forutsettes løst ut fra en faglig
tilgjengelighet far allmennheten, gode

2
Merknad samordnet med passasjerforfotgjengere og syklister og

vurdering av de arkitektoniske og
landskopsmessige føringerfro det

fylkesmannen i Rogaland attraktive byrom medfunksjonsblonding,
eldre kulturhistoriske Egersund med

aktive fasoder, møteplasser og estetisk
typiske strukturer, retninger, skala

utforming.
og bylandskapet.

F.r.mannen vilfor øvrig understreke at en
Tiltaket vurderes i KU.

regulering som begrenser allmennhetens
muligheter til å ferdes og/eller oppholde seg
i strandsanen (kai/strandpromenade), evt.
reduserer attraktiviteten i denne, vil kunne
danne grunnlag for innsigelse fra Rogaland

f. kom.
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Merknad fra Innhold Vurdering av merknad i plan
—

Generelt vil en bemerke at amråder nyttet
brukt til fiskeri blir ivaretatt og at gyte
områdene blir ivaretatt.

Fiskarlaget
Vest Reguleringsgrensa far planen må gå i

Tiltaket kansekvensvurderes.
(mdl av 10.01.12) strandsanen utenom der en har tenkt

småbåthavn.
Er i mot at område i sjø blir regulert som
“friluftsområde i sjø” og lignende

Eiqersund kommune, Felles Universell utforming må ivaretas.

brukerutvalg
v/Edmund Her under at det også avsettes tilstrekkelig

Universell utforming forutsettes.
Iversen med handikap parkeringsplasser.
(11.01.12)

• Det må legges vekt på de trofikale
konsekvensene i KU.
Områdets tilknytning til og utforming av

• buss-stoppesteder, gang- og sykkel
vegsystemet mm. må beskrives.
Forutsetter at MDs rundskriv T-1442 legges
til grunn ved støyvurdering.

Statens
vegvesen

Det må tas med i bestemmelsene at tekniske Gjennomføres som påpekt.
(03.01.12)

; planer som berørerfv. 44 skal godkjennes av
! St.v.v.

Universell utforming må ivaretos. Håndbok
278.

• Det må avsettes et nødvendig antall
parkeringsplasser ved Gruset.

. NVE vil i det videre arbeidet hafokus på
grunnforhald, evt. ustabile masser og om Byggehø yde over kt.0 forutsettes

NVE
(mai!

av 05.01.12)
tiltaket vil ha konsekvenser for satt til kt. 3,0 og i samsvar med
flomforholdene i Lundeåna og Eieåna. flomkart.
Rapport “Havnivåstigning” bør legges til
grunn for fastsettelse av byggehøyde.

Dersom utfylling isjø forutsettes det at
konsekvensene for sjø/elv utredes når det
gjelder innvirkning på bunnforhold og
masseforskyvning.

Strømningsfarholdene vurderes i KU,
Må sikres at det ikke plonlegges tiltok

Kyst
verket

innenfor plonomr. som kan forringe dybde-
men det skal ,kke fylles i sjøområdet.

(13.01.12) Konstruksjonerfundamenteres på
eller strømforhold i indre havn.

søyler.
Må tas med i reg. bestemmelsene at tiltak i
sjø som faller inn under havne- og
farvannslovens bestemmelser skal
godkjennes av havnemyndighet.

Eigersund & Helleland

8
Elveeierlag SA v/Ståle Ingen merknad iforhold til den pågående

Tas til etterretning.
Svalestad prosessen.
(mail av 03.01.12)

Vil gjerne at utbygger samarbeider med
Gruset Båtforening vedrørende plassering.

Gruset
Båtforening

Skulle hotell på Gruset berøre båtplossene Tas til etterretning.
(mcdl av 09.01.12)

ber en om at alle kostnader i den forbindelse
i sin helhet blir dekket av utbygger.
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Merknad fra Innhold Vurdering av nierkriad i plan

Naboer og gjenboere i
; Viser til skriv av 13.1 0.10. Foreslår ellers at

Humlestad-/Havsøy området

vIA If Sverre Andersen
evt. bygg oppføres på Eie-/Kontrosiden og at Tas til etterretning.

:
Gruset får status som bypark.

(xx.01.12)

Bør være målsetting å beholde innsyn til
havnen. Bebyggelse må trekkes så langt opp

Hans Kristian Mong mot Perrongen som mulig. Bebyggelse bør
Tos til etterretning.

(06.01.12) gli mest mulig inn i området og ikke
dommere. Parkering må opprettholdes eller
utvides pä området.

Positiv til de foreslåtte endringene. Rom
Eiendom har en eiendom innenfor det
aktuelle reg. området som E. kom, leier og

Rom Eiendom AS det kunne vært interessant dersom denne Blir nærmere vurdert av tiltakshover
12

(23.01.12) eiendommen også kunne vært en del av og kommune
utviklingsprosjektet. Stiller seg positiv til et
evt, fremtidig samarbeid og evt.
medvirkning i prosjektet.

Planprogrammet godkjennes medfølgende
Eigersund kommune,

- merknad. Det må gjøres rede for hvordan
13 rådmannen merknad til Tas til etterretning.

parkering og trafikale forhold løses
planproqrammet (22.03.12)

midlertidig under anleggsperioden.

4. EKSISTERENDE FORHOLD

4.1 Lokalisering

Planområdet ligger i sentrum av Egersund, like nord for småbåthavna ved utløpet av Lundeåria.

Området som er tenkt utnyttet til hotell består dels av utfylte masser nedenfor Jernbanevegen på

Gruset og dels av nåværende sjøareal utenfor.

Figur 1 Viser planområdet i bybildet
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4.2 Grunnforhold

Gruset består av gamle fyllmasser. Undersøkelser fra 1986 fra områdets sørlige del viser at

grunnen består av et 6-lSm tykt gytjelag fra sjøbunnen til ca kt. -2. Derunder er det leirmasser m/

varierende steininnhold ned til fjell på

minus 13,5-21,0 muh. if. rapport fra

Noteby (1986).1 Rapporten slår fast at

løsmasser i øvre lag i området ikke er

bæredyktige for tyngre konstruksjoner.

Dette grunnlaget viser seg ikke å være

godt nok for tiltak i nordre og midtre del

av Gruset, der et mulig hotell og

parkeringsgarasje ønskes lokalisert. Nye

geologiske undersøkelser må derfor

gjennomføres som dekker dette

området. if. kap. 6.3.2.
Figur 2 Kartet viserfordeling av løsmosser ‘Egersund sentrum. Grå flate,
viser fyllmasser.

.3 Natur og vegetasjon

Det finnes ikke naturlig terreng eller vegetasjon i området for hotelltomten, men det er en del tre-

og krattvegetasjon langs fyllingskanten i strandsonen. Planområdet omfatter også opparbeidet

parkanlegg langs kommunal parkeringsplass. Området nærmest bryggekanten er delvis parkmessig

opparbeidet med brygge mot Eieåna.

4.4 Vegsystem I Trafikk

44.1 Generelt

Gruset er et sentralt knutepunkt i nordlige del av

Egersund sentrum. Gruset ligger tett opp til fv.44 med

Perrongen i nord som bla. inneholder møbelforretning,

kontorer og div andre forretninger. På østsiden av

riksvegen ligger handlesenteret Amfi Eikunda. Gruset

har mange sentrale funksjoner både som lokal

rutebilstasjon, taxisentral og småbåthavn. Alle disse

funksjonene må en se i sammenheng med de planer

denne prosessen skal tilrettelegge for.

Fv. 44

Det som regnes som del av vegnettet er søndre og
nordre rundkjøring samt selve hovedveien. Dette består
av kjørebane med tilhørende gang/sykkelveg, fortau og
2 rundkjøringer. Rundkjøringene og selve vegen inngår
ikke i planområdet, annet enn veiarmene fra
rundkjøringene og gangvegen langs fv.44.

Det som regnes som del av vegnettet er kjørebane

Noteby: Rappart vedr. Kai Gruset - Grunnundersøkelser (1986)

r

Figur 3 Bildet viser vei og den østre rundkjøringen

Figur 4 Bildet viser vei og den nordre rundkjøringen
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med tilhørende gs-veg, fortau og 2 rundkjøringer. Søndre og nordre rundkjøring samt hovedveien
inngår ikke i planområdet, annet enn veiarmene fra rundkjøringene til planområdet. Gs-vegen langs
fv.44 tas med i planområdet.

Det er gjennomført ulike miljøgatetiltak med universell utforming på denne delen av fv.44. Blant
annet er det utarbeidet refuger mellom kjørefeltene og gang/sykkelvegen. Det er også lagt inn
ledelinjer for blinde og svaksynte gang/sykkelveg og ved gangfelt.

Rundkjøringene fremstår som litt underdimensjonerte i forhold til dagens krav og i forhold til
fremkommelighet. Men begge løsningene er utarbeidet med overkjørbare indre refuger i midten.

Interne veier og adkomster

Mellom søndre og nordre rundkjøring går det en intern kjørbar gjennomgangsveg. Denne vegen er
kun til bruk for kollektivtrafikk.

Den nordre rundkjøringen er hovedatkomsten til Gruset med all til / fra trafikk til området, med
unntak av bussene, som kjører inn til rutebilstasjonen i den søndre rundkjøringen og ut i den
nordre.

Kollektiv og Taxi

Deler av området er nyttet til lokal bussterminal/rutebilstasjon. Denne er lokalisert i den søndre
enden av Gruset i nær tilknytning til parkeringsplassen og taxi sentralen. Et bygg i tilknytning til
terminalen blir nyttet til venteværelse med toalettfasiliteter, turistinfo og pauserom for
bussjåførene.

Rutebilstasjonen er organisert med 3 lamell oppstillingsplasser. Busselskapet får idag plass til 2
busser per lamell, dvs, at terminalen har en kapasitet på inntil 6 busser samtidig på
terminalområdet. I tillegg nytter buss-selskapet deler av arealet til parkering av busser som ikke er i
rute, men som nyttes i rutetrafikk morgen og ettermiddag. Samme arealer blir ofte nyttet av
turistbusser til parkering. Dagens oppstillingsplass er underdimensjonert og det er vanskelig å
komme til for de største og nyeste bussene.

Rogaland Kollektivtrafikk, også kjent som Columbus, er et fylkeskommunalt foretak og har som
oppgave å koordinere kollektivtilbud med buss og båt i Rogaland. Bussene kjøres av selskapet
Boreal Transport. Egersund kommune leier ut områder til Egersund taxi på Gruset. Arealet som de i
dag disponerer utgjør ca 650 m2. Her er det plassert et bygg til pauserom og venterom. Det er plass
til ca 12 biler, 2 av disse er taxi for handikappede. Egersund taxi disponerer i dag 15 biler som de
nytter i daglig drift.

4.4.2 Trafikkmengder

Trafikk fr.44.

Trafikkdata for fv.44, viser at vegen har en ÅDT på ca 12000 kjt/d. Dette er offisielle data for en

lengre strekning fra kryss ved fv.81 frem til kryss med fv.42. Tellingene er fra 2010, men

trafikktallene vil sannsynligvis variere noe på strekningen og kan være noe høyere. Dette som følge

av at planområdet ligger nær sentrum med mye lokal attrahert trafikk. Parkeringsplassen på Gruset

er også for korttidsparkerende som benytter seg av sentrum. Videre finnes trafikk som parkerer ved

anleggene til handlesenteret Amfi Eikunda og Perrongen. Det er vanskelig å anslå sikre trafikktall
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for disse bevegelsene og videre hvordan trafikkstrømmene ut og inn av sentrum fordeles. Det er

ikke gjennomført trafikktellinger som sier noe om dette, men vi antar at total ÅDT ligger opp i mot

15000 kjt/d på den søndre delen av denne strekningen. Trafikktallene er sannsynligvis noe lavere i

nordre del. Forventet maks timetrafikk estimeres ut fra situasjonen til å være et sted mellom 1400

—1800 kjt/t forbi planområdet. Maks timetrafikk oppstår i rushtider om morgenen og på

ettermiddag.

Trafikkfra Gruset

For bedre å kunne vurdere trafikkmengdene langs gata på selve Gruset, har vi kommet frem til en

omtrentlig størrelse ved forespørsler til de ulike aktørene i og ved området.

Parkeringspiassen rommer i dag ca. 150 biler. Den antas å ha følgende omløp per oppstillingsplass.

Det forutsettes at 50 % av parkerte biler er arbeicisreisende med en oppholdstid i snitt ca. 8 timer,
08.00 —16.00 hver virkedag (70 biler). De resterende 50% innen dette tidsintervallet er andre
besøkende med omløpstidpå i snitt 3 biler per p-plass (210 biler). Etter kl. 16.00 antar vi at ca. 50%
av parkeringskapasiteten er opptatt (70 biler). Dette utgjør en samlet mengde biler som parkerer på
Gruset tilsvarende 70+210÷70 biler pr døgn, til sammen 350 biler, maks 400 biler per dag.

Når det gjelder busstrafikk har rutebilstasjonen et gjennomsnittlig daglig besøk av ca. 130 busser

gjennom døgnet jf. rutetabellen2.Størst intensitet, med opp til 6 busser inn/ut samtidig, oppstår

mellom kl. 14.00 - 15.00 mandag til fredag i skoleåret. I tillegg kommer turistbusser og busser som

står parkert på området og som ikke er i rute. Antallet kan variere fra 3-10 stk. per døgn.

Trafikken fra taxisentralen er vanskelig å anslå, men etter det vi har fått opplyst dreier det seg om

ca. 15 biler med mellom 10—20 turer pr. dag hver. Tils. 150-300 turer.

Perrongen handlesenter rommer i dag ulike butikker og kontorlokaler. Vi antar ca. 200 biler til og

fra per dag, noe av dette mindre varebiler.

Samlet gir dette en daglig trafikk til og fra området på mellom 750-1100 kjt/d. Vi antar dessuten at

maks timetrafikk utgjør ca. 20% av dette, mellom 150—220 kjt/t.

Elementer Dagens grunnlag/ antall Beregnet/antatt trafikk pr døgn
plasser! med mer i 2012 i 2012.

Parkerir,gsplssen 150 350- 400

Busstasjonen 6oppstillingsplasser÷parkering til 130- 140
3 busser

Taxi 12 oppstillingspiasser og 15 biler, 150— 300
10—20 turer pr bil.

Perrongen Butikkiokaler 180- 230

Sum 760-1070

2 (http://www.kolumbus.no/index.php?c=32&kat=Dalane
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4.4.3 Kapasitet og kjøremenster til ogfra Gruset

Fv.44 har relativ stor og tett trafikk mellom kl.14.30 — 15.00. I denne perioden kan trafikken til tider

stå relativt stille og medføre kø og forsinkelser i begge kjøreretninger til og fra sentrum. I samme

periode er det relativt stor aktivitet med høy intensitet av busstrafikk til og fra Gruset og stor andel

arbeidsreisende på veg ut fra sentrum og fra parkeringsplassen på Gruset.

Den nordre rundkjøringen er i dag hovedadkomst med all til / Fra trafikk til Gruset, med unntak av

bussene, som kjører inn til rutebilstasjonen den søndre rundkjøringen og ut i den nordre. Dette er

uheldig, det fører til unødvendige forsinkelser for rutebussene, som følge av at de blandes med

annen trafikk ut langs Gruset og benytter samme

rundkjøring ut på fv.44. Busselskapet ønsker

derfor at kjøreretningen blir endret i fremtidig

situasjon. Ut fra dagens situasjon er det skiltet

påbudt kjøreretning slik bussene kjører i dag.

4.5 Parkering

Det er i dag ca. 150 parkeringsplasser på Gruset.

Parkeringsarealet utgjør om lag 50% av tilgjengelig

areal på Gruset. Parkeringsplassen er en av 3 større

parkeringsplasser i sentrum av Egersund. De som

parkerer her er pendlere, arbeidsreisende,

handlende og tilreisende. En vesentlig andel er

langtidsparkerende. Parkeringsplassen blir også

benyttet av de som eier båt liggende i

småbåthavnen like ved, Utredninger viser et

underskudd på parkeringsplasser i og ved Egersund

sentrum tilsvarende 3—400 plasser og at en

utviding av antall plasser ved Gruset er ønskelig.

Det er likevel ikke fattet endelige eller prinsipielle

vedtak om antall parkeringsplasser.

4.6 Båthavn

I sjø ligger 3 brygger for småbåthavnen med plass

til 98 båtplasser. Båtplassene tilhører Gruset

båtforening. (Flytebrygge sør for planområdet er

ikke regnet med). Kalkanten er tilgjengelig for

allmennheten og til fortøyning for båtturister og

mindre yrkesbåter (sjarkfiske o. I) En vesentlig del

av området havnen ligger, i er i kommuneplanen

utlagt til sentrumsformål. Småbåthavn må derfor

ansees som et midlertidig tiltak. (premiss)

Figur 5 Bildet viser skilt for innkjøring forbudt (til Gruset
fra sør)

Figur 6 Gruset parkering sett fra nord mot sentrum

Figur 7 Viser småbåtbavna sett fra nord
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4.7 Kollektivterminal mm.

Sør for parkeringsplass nyttes del av området til bussholdeplass og taxisentral med oppstilling av
fire til seks busser og to til fire drosjer. Her finnes også venterom for passasjerer og
personaloppholdsrom for sjåfører.

Nordre del av området trafikkeres av biler og godstransport til og fra forretninger i Paviljongen med
tilhørende parkering.

5. PLANFORUTSETNINGER

5.z Rammer og plankrav til bygninger og anlegg Gruset

Av vedtatte forutsetninger i plansammenheng eller ved enkelt vedtak, bør nevnes:

fcommuneplanen gir ikke spesifikke antydninger om arealbruk for dette området annet enn

sentrumsformål (område 521 k.plan) med tilhørende anlegg. Boliger tillates ikke. Det legges

føringer i kommuneplanbestemmelsene om:

1. Materialbruk for viktige bygninger i området S2 må speile de kulturhistoriske verdiene jfr.

best. 2.2 -3dje ledd.

2. Del av havnepromenaden som strekker seg fra politistasjonen og til kirken går lags brygger og

eldre del av strandbebyggelsen, denne meldes som tiltak. Men det vises i tillegg en

fortsettelse av prornenaden langs strandkant inn i område 52 og opp langs Eieåna.

3. Lavest tillatte byggehøyde over kt. 0 flomutsatt område eller der det oppstår stuing mot

land er 3,0 m. Dette er i overensstemmelse med NVE’s råd.

4. Parkering tillates som del av nødvendig infrastruktur.

Hotellformål er å anse som del av sentrumsformålet (kommuneplanen). Dessuten vises det til

drøftelser om dette i Egersund bystyre der det er bestemt at deler av Gruset skal nyttes til

hotellformål. Videre vises det til intensjonsavtale datert 22.03. 2004 sak K- 025 om kjøp av

hotelltomt.

Det kreves at parkeringsordning og annet felles tiltak løses ved utbyggingsavtale mellom utbyggere

av hotellet og kommunen.

5.2 Lokaliseringsfaktorer

Etter forslag om detaljregulering lokaliseres følgende til området Gruset:

Kollektivterminal buss - taxi
Anlegg for kollektivtrafikk (terminal for buss/taxi er ikke nevnt som et fremtidig krav ved Gruset.

I kommuneplanen er dette vedtatt lagt til områder ved jernbanestasjonen. Men i møte med

representanter for kollektivtransport og Eigersund kommune den 03.01.12 ble det enighet om at

anlegg for buss og taxi fortsatt måtte innpasses området med omtrent samme omfang og samme

antall busser som i dag. Taxisentral kan flyttes litt, men dimensjoneres som i dag. KjØremønster kan

forandres.
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Parkeringshus

Parkeringshus på Gruset samsvarer med de rådende politiske drøftinger. Se kap. 4.5 om
trafi kk/pa rkering.

Hotell

Når det gjelder behovsvurderinger for et hotell i Egersund vises det til kap. 5.9. En viktig
lokaliseringsfaktor er transport og reisetid fra omlandet/ regionen. Videre er reisetid fra Stavanger-

/ Sandnes området til Egersund viktig dersom et hotell ved Gruset Egersund skal fungere som
avlastningshotell. I dag regnes reisetiden med tog for strekningen til i t. med avganger hver time på
dagtid.

Gruset ligger langs innfartsveien til sentrumskjernen i Egersund, ca 200 m nord for kirken. Avstand
til jernbanestasjonen er 700-800 m. Lokaliseringen er slik sett gunstig i forhold til kjørbar tilkomst,
og i forhold til tilkomst for gående. Kollektivtrafikk til / fra sentrum passerer området. Nærhet til
sentrum og havneområdet gjør også området tilgjengelig til fots til alle sentrumsfasiliteter. Pga.
denne nærheten kan tjenestetilbudet på hotellet og i sentrum for øvrig dra fordel av hverandre, og
være med å styrke sentrum i byen. Mulighet for sambruk av parkeringsplasser er også en viktig
faktor, noe det bør legges vekt på.

Stedstilpassing

Det legges vekt på:
• Hensynet til bylandskapet
• Stedstilpassing — byarkitektur og historie
• Tilkomst/ parkering
• Virkemiddelbruk/metode

Det er utarbeidet egne fagrapporter for
1) Hensyn til bylandskapet, utarbeidet av

landskapsarkitekt Kan Hope PV.

2) Stedstilpassing — byarkitektur ved
siv.arkitekt Pål Hystad PV.

Fagrapportene er vedlagt plandokumentet. Bare
utdrag fra disse refereres nedenfor og konklusjonene
i analysene danner grunnlag for utforming av planen m/ bestemmelser.

Småbåtbavn - promenade

Småbåthavn ligger allerede i området. Det

forutsettes at denne ikke berøres vesentlig. Langs

sjøkant bør det bygges brygge på lavere nivå som

kommuniserer bedre med utriggere i båthavnen.

Langs sjøkant bør det bygges oppholdsareal

/promenade.

5.3 Senterstruktur

Sentrum og Gruset utgjør to byrom i samme
bylandskap men skilles ved elven Lundeåna. Gruset
med sitt innhold som kollektivplass, parkering og FigurS Viser utviklingsretning av bysentrum mot Eie k.pl
hotell ligger slik sett i umiddelbar nærhet til

Figur 8 Bysentrum i Egersund inn går ‘‘Vakre landskap i
Rogaland’
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sentrum. Det er i planprosessen gjort en analyse av bygningstypologi / skala, byutvikling med
angivelse av historiske utviklingsretninger. Analysen danner grunnlag for forståelse av viktige
bystrukturer og gir retninger for videre utvikling av Gruset.
Kommunen har en målsetting at all publikumsrettet næring som forretning, offentlig eller privat
tjenesteyting osv, bør være lokalisert i eller ved sentrum. Store arbeidsplassintensive virksomheter
som kontor, bør også være lokalisert i sentrum. Det er også i kommuneplan foreslått en fortetting
av området nord for sentrum slik at Egersund sentrum og ‘Stasjonsbyen ved Eie kan vokse sammen
(jf. skisse fra k.plan). Dette planforslaget vil medvirke til slik fortetting. Hotelltomten vil få en høy
arealutnyttelse. Hotellet blir liggende knapt 20Cm fra brua over Lundeåna, og ha gangavstand til
forretningsstrøket i sentrum. De føringer som ellers legges på Gruset i form av siktakser ut
byfjorden hindrer videre utbygging her. I dette planforslaget vil det gjøres forsøk på å kombinere
gjenværende areal til flere viktige funksjoner, kollektivmiddel, parkering og opphold, et
multifunksjonelt mest mulig åpent areal, og som er en naturlig del av et pulserende sentrum.
Plassering av hotellet på Gruset vil likevel utgjøre en viktig etablering som styrker sentrum. Planen
medfører fortetting på Gruset, som er viktig utviklingsområde for sentrum, men uten å endre
strukturen i sentrum, med hensyn til handel! service, trafikk og ferdsel. Dette vil heller ikke
påvirke eller virke truende på den eldre verneverdige bebyggelsen i selve sentrum eller være en
konkurrerende monumental autoritet vis à vis kirken.

5.4 Landskapet

Landformer
Landskapet i Egersund preges av landformer
med koller og lave åser.3 Den lune havna er
opprinnelsen til byen, og Vågen inn til det indre
havneområdet utgjør en klar retning i bybildet.

Andre landskapselementer, både naturlige og
bygningsmessige, synes underordnet i forhold til
Vågen.
De lave åsene omkring byen bidrar til å definere
landskapsrommet bysentrum, men gir ingen
klare linjer og retninger for ny bebyggelse.
Nyere bebyggelse i nordlig del av byen refererer
seg i hovedsak til veien, og lokaliseringen av
lagerbygg og varehus i denne del av byen utgjør
en motsetning til det tette og småskala
bygningsmiljøet i det etablerte bysentrum.

Konklusjon - landskapsanalyse

Landskapsanalysen konkluderer med at landskapsbildet dannes av følgende landskapselementer:

• tandformer: Koller og åser om gir byen. Byfjellene avgrenser rommet omkring byen.
• SJØ og vassdrag: Våge,,, Eieåna og Lundeåno er viktige for bylandskapet.
• Vegetasjon: Lauvskag på åsene markerer !andformene, ellers ingen spesielle strukturer.
• Bebyggelse og anlegg: Bystruktur omkring Vågen og Lundeåna.

Fagrapport om /ondskapstilposning vedlogt

Figur 10 Markr,nte punkt ilandskapet, byfjellene
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55 Byarkitektur -typologier

Byens utvikling
Byen er skapt med grunnlag i nærheten til sjø og
kystled.4 I bykjernen var det etter hvert både
nøkkelindustri, arbeidsplasser, boliger, offentlige
bygg, handelssted og sosiale arenaer. Boligene
har siden det spredt seg rundt bykjernen. Mer
plasskrevende industri har etter hvert ført til
bedriftsetablering utenfor vågen, i ytre havnen.
Vei og jernbane er senere også blitt viktige
transportårer for byen som setter spor, avgrenser
og danner retninger.
Indre bykjerne og ut mot Vågen har en bo- og
leveskala der bygninger, gater og kai-system
preges av tidligere tiders bruk, fysiske behov og tra
orientert praktisk med gavlvegg mot fjorden.
Nyere konstruksjons- og losseprinsipp har ført til
at industribygninger og lager også har langsiden
mot sjø. Mens hovedtyngden av bygninger i
sentrum er dominert av et mylder av trehus
stilarter med sine karakteristiske skala/volumer —

alt fra historisrne, jugend, klassisisme,
funksjonalisme og nasjonalromantikk samt
tradisjonelle sjøhus. Bygningene nord for
Lundeåna er i hovedsak av nyere tid. Her finner vi
Fajansefabrikken med sin industri- og
bygningshistorie som på mange måter gir nye
historiske og karakteristiske føringer. Overgangen
fra dette til de noe mer monumentale kontor- og
næringsbygningene i det nåværende sentrum i
kvadratur sør for Eieåna bringer oss frem til vår tid
med funksjonalisme og større skala. Senere tids
leilighetsbygg med høyder opp til 5 etasjer finnes
både ved Eikunda senteret og ved Vågen.
Bygninger med offentlige kontorer, sentrumsnære
næringsbygg og tidligere industribygg
utgjør de største bygningene i og ved sentrum

med høyder opp mot 5 etg. (se kart fig.)

5.6 Siktlinjer og akser

disjon. Sjøhusene er av historiske grunner

Dels for å synliggjøre Egersund by sitt nære forhold til Vågen, og dels for å vise de kulturhistoriske
sammenhenger byen står i, er det fra kommunens side fastlagt noen siktlinjer i bylandskapet som
ikke bør krysses.

Disse linjene er:5

Se Konseptskisse hotell og byrom ved Gruset vedlegg nr. 2
kart som viser siktlinjene A og 8 side 18 samt vedlegg nr. 4 som også angir koordinater for endepunktene.

‘I wat •O14fl •H.d....flt — Gn vW*ûe — ..w

Figur 11. Viser de to siktlinjene A og 8 som ikke må brytes
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• Siktlinje A) fra rundkjøring ved nordre avkjørsel til Gruset og ut Vågen mot Lindøya.
• Siktlinje B) fra broen ved jernbanestasjonen mot kirken.

Linje A) sikrer at trafikanter langs fv.44 fortsatt har utsikt mot Vågen og deler av det eldre Egersund
(langs østsiden av Vågen) i det man kommer inn mot Egersund sentrum.

Siktlinje B) sikrer utsikt mot Egersund sentrum med kirken og havnen fra hovedinnfartsåren ved
ankomst langs hovedveien fra jernbanestasjonen.

Konklusjon bystruktur og bygningstypologi

1. Offentlige og sosiale arenaer har vokst frem som en del av byens utvikling. Dette må
videreføres med nye uterom og promenader inn i vår tids bebyggelse.

2. Nyere bygningers volum og skala må ikke sprenge den målestokk som preger byens samlete
bebyggelse. Likevel må det være slik at visse typer bygg ikles den mon umentalitet og skala som
bygningen fortjener og som er riktig i den sammenheng det funksjonelt og arkitektonisk står L
Det må legges vekt på at Egersund også skal preges av vår tids arkitektur men uten å skjule sitt
opphav og kulturhistoriske arv.

3. Materiolbruk må avspeile byens bygningskulturhistoriske sammenheng men settes inn i en
moderne tid. Jfr. kommuneplanbestå 2.2-3dje ledd.

4. Byen har en kvadratisk gatestruktur i nyere tids bykjerne men også et gatemønster innrettet
etter eldre tids myldrestruktur. Bygninger ifront er i hovedsak orientert mot fjord og våg enten
langsgående eller i lamellstruktur. Selv om dette ikke karakteriserer bebyggelsen nord for
Lundeåna i samme grad, er likevel sjøhusstilen med lameller mot våg typisk for Egersunds
bygningstypologi. Denne byggemåten bryter ned volumer samtidig som det gir enfleksibel
innordning og luft og gløtt mellom bygningene.

5. Bygninger på og ved Gruset må underordne seg de omtalte siktlinjer 4 og 8

5.7 Infrastruktur

lnfrastruktur kan forklares med <(det som må være på plass for at noe eller noen skal fungere».
I dette tilfellet gjelder infrastruktur både vei-, vann- og kloakknett, men også servicefunksjoner.

Området har tilfredsstillende infrastruktur når det gjelder veiadkomst og off. ledningsnett.
Veisystem/tilkomstforhold, kollektivnett og ledningsnett omtales nærmere under egne punkt.
lnfrastruktur som gjelder servicefunksjoner omtales i forbindelse med senterstruktur.

5.7.1 Trafikaleforutsetninger

Tilkomst til Gruset med nåværende forretninger, småbåthavn, hotell og parkering må løses via
intern vei fra eksisterende rundkjøringer. Fra kommunens side har det også vært en forutsetning at
fv. 44 og nåværende rundkjøringer i størst mulig grad opprettholdes og at de trafikale forholdene
løses slik at stuing langs intern tilkomstvei og langs fv.44 i rushperioder ikke Økes men heller lettes.
Det forutsettes videre at taxiholdeplass og nødvendig ordnet bussoppstilling innpasses i planen.
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Under disse forutsetningene dimensjoneres og utformes løsninger for biltrafikk, kollektivtrafikk og
for parkering under kap. 6 Planutforming —tiltak.

5.7.2 Kollektiv transport

I møte med representanter for kollektivnæringen og Eigersund kommune er det bestemt at
eksisterende anlegg skal bli værende ved Gruset. Men anleggene både for buss og taxi må tilpasses
den nye situasjonen. Kjøreretningen via Gruset er i dag låst i forhold til alternativ kjøreretning på
grunn av bygning for passasjerer (venterom) og sjåfører.

5.7.3 Parkering -forutsetninger

K,plan bestemmelser og retningslinjer legges til grunn for dimensjonering av p.plasser. Eigersund
kommune har lagt til grunn et allment parkeringsbehov utover de 150 plassene som plassen ved
Gruset rommer i dag. Det legges opp til parkeringshus der størrelse kan variere, men der det også
tas hensyn til andre sider ved en slik etablering, bl.a. fri sikt ut byfjorden ved ankomst til byens
sentrum. Et parkeringshus som hindrer slik sikt blir ansett som en vesentlig ulempe, her vil p.husets
høyde langs fv.44 være avgjørende.

Det er videre en forutsetning for hotelletablering at det innenfor planområdet tilrettelegges
parkering for hotellets jevne behov. Fra hotellets side forutsettes det et antall dedikerte plasser,
min 50%. Resterende behov kan baseres på fleksibruk ved naturlig omløp innen planområdet. Jfr.
k.planbest. § 1.14 angående frikjøpsordning m.m. Sykkelparkering skal dekkes på hotelltomten.

Plassene som småbåthavnen krever for tildelte båtplasser med 30% dekning/båtplass regnes som
løst innenfor det antall p. plasser som allerede finnes ved Gruset i dag. Jfr. k.planbest. § 1.14.

Dagens anlegg ved Gruset er en åpen parkeringsplass, allment tilgjengelig med gratis
langtidsparkering. Parkeringsplassen har to
inn og utkjørsler, enveis regulerte for
personbiler og buss. Kommuneplanen for
Eigersund som er under revisjon sier lite
overordnet om en tilpasset
parkeringsløsningen for bysenteret. Dette er
faglige vurdering som gjøres adskilt etter
hvert og samordnes mot de kollektive
løsningene. Nærmere rammer gis ved
detaljregulering.

I kommuneplanen er det fastsatt grad av
parkeringsdekning for de ulike typer
bebyggelse, se område 52. Det er i 2009
utarbeidet en parkeringsutredning for
Egersund by6. I og ved byens kjerne er det
registrert tilrettelagt ca. 1000 parkerings
plasser hvorav parkering Gruset utgjør lav
flere store sentrale plasser. Ca. 500 av disse
er offentlig tilrettelagte plasser. Av dette er
200 plasser ikke tidsregulerte
(ko rtti dspa rke ring).

I analysen sies det at Egersund

6 Utarbeidet avAspian-Viak 2009

Figur 12 Kartet viser reserve rte og allment tilgj. plasser
(kilde: Asplan-Viak)
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sammenlignet med andre tilsvarende steder mangler 200 til 300 parkeringsplasser.

Målsettingen er på sikt å dekke dette behovet, dels ved utviding ved Gruset samt å bygge ut et
større P-hus ved Areneset med ca. 130 plasser. I tillegg er det i senere tid kommet til et P-hus ved
Eikunda med ca. 140 plasser. Det forutsettes at parkering ved Gruset fortsatt skal være
langtidsparkering. Hvor vidt det skal være gratis eller avgiftsbelagt parkering er opp til kommunen å
bestemme. Kommunen har i 2010 fått tildelt håndhevingsmyndighet og kontrollansvar for
parkeringsordningen. Betalingsordning vil ikke være gjeldende for dedikerte p. plasser til hotellet.
Eksisterende anlegg for kollektivtransport med buss- og taxiterminal inngår i foreslått
detaljregulering med ny tilpasset utforming. Som prinsipp er kollektivterminalplass ved en større p.
plass som Gruset en ideell løsning. Dette gir gode muligheter for videre transport til og fra byens
ulike deler med buss/taxi. (park & ride/drive)

5.7.4 Vannforsyning, avlep

Ledningsnett for vann, avløp og overvann ligger i grunnen like øst for planområdet, jf. Kart, vedlegg
nr. 5. Kapasitet på ledningsnett for vann og avløp er vurdert av kommunen til å være
tilfredsstillende. Vanntrykk i området rekker godt opp til over kote 22. (hotellets høyde) med
slukkevann. Likevel anbefales det innmontert 120 mm stigeledning i heistårn for mulig
trykkforsterkning ved behov. Pumpeledning for spillvann fra utløpet av Lundeåna krysser vågen mot
nordvest, og berører østre! midtre del av planområdet. Den berøres ikke uten videre av tiltaket på
annen måte enn at den må tas hensyn til under arbeid med bryggefront!promenade, samt at den
ligger i ustabile masser på bunnen som kan bli forandret ved spunting og peling. Avløp fra
bygninger og anlegg i området føres til eks. gravitasjonsledning mot utslepp.

5.7.5 Renovasjon

Området vil, siden det hovedsakelig er næringsområde, ikke få kommunalt tilrettelagt renovasjon.
Dette er i flg. forskriftene overlatt til private entreprenører å ta hånd om, basert på forespørsel. I
følge forurensingsloven er den som forurenser pålagt ansvaret med innsamling og
vekktransportering av eget avfall til godkjente anlegg. Avfall og konteinere skal stå innendørs i egne
avfallsrom i hovedbygg.
Innsamlingsordninger som iverksettes skal dekke alle fraksjoner og kan gjennomføres i et
samarbeid mellom flere bedrifter. Løsning må sikres i bestemmelsene.

.8 Helse, miljø og sikkerhet

Både i forbindelse med opparbeidelse av områdene og senere ved etablering av bygninger og
anlegg skal det på en kvalifisert måte sørges for sikkerhet for liv og helse for de som til en hver tid
oppholder seg i områdene. Det skal etableres rutiner som sikrer et sunt, trygt og godt inne- og
utemiljø. Det bør ikke benyttes materiale eller sammensetninger i bygge- eller
konstruksjonsmateriale med høyt skadepotensiale, jf. elles internkontrollforskriften og
rammeforskriften samt byggherreforskriften. Jf. og kap. 7.21 om risiko og sårbarhet. Videre vises
det til brann- og eksplosjonsvernloven.

Følgende punkt angir farepotensialet:
I. Uhell iforbindelse med anleggsarbeid under utbygging av området med bygninger og anlegg
2. Under senere drift av bygninger og anlegg
3. Brann og eksplosjonsfare gjennom frigjøring av giftige gasser eller stoff.

Viser ogsd til ROS skjema med vurderinger kap. 7.21
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4. Uhell under transport av bronnfarlig eller giftig vare.
5. Uhell under ferdsel på veier, ved kollektivanlegg eller garasjer i området

5.9 Hotellsituasjonen i Egersund — behovsvurderinger

Dalane- regionen (Eigersund, Sokndal, Bjerkreim og Lund) har idag ca. 23000 innbyggere. Regionen
ligger i søndre del av et av de mest dynamiske næringslivsområdene i Norge, Jæren og Stavanger
regionen.
Dalane-regionen har ifølge SSB, i dag 4 hotelibedrifter med til sammen 129 hotellrom innen alle
kategorier. Dette er en økning fra år 2000 på ni, -9-rom.

I Egersund by er det pr. dags dato 59 hotelirom og konferansekapasitet på 120 personer i
kinooppsett og 130 til bespisning. Et lokalt hotell har varslet en kommende kapasitetsøkning. I
tillegg finnes det to mindre motell noen km utenfor sentrum.

Byen kan i dag ikke stå vertskap for større konferanser som for eks. å ta imot et fylkesting med
innkvartering, møter og bespisning på samme sted. Til slike arrangementer må en ta i bruk andre
forsamlingslokaler og kreative løsninger, som ikke alltid er første valg. En velger derfor ofte bort
Egersund til fordel for andre lokasjoner for kurs og konferanser.
Så er det nødvendig å spørre; - kan mangelen på hotellkapasitet over tid ha ført til at Egersund
med omegn ikke har fått del i den reiselivsvekst som området rettmessig fortjener?

Byen Egersund med omegn har et vell av attraksjoner og feriemuligheter og et betydelig potensiale
for reiselivsvekst. Når en sammenligner med Nord-jæren og Stavangerområdet har Egersund og
Dalane regionen ikke fått del i reiselivsvekst i samme grad. Dette kan bl.a. skyldes manglende
overnattingskapasitet i området. Mens Dalane-regionen fra år 2000 har hatt en økning fra 9 rom til
129, har Stavanger-regionen (Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Hå, Klepp, Time og Gjesdal) til
sammenligning hatt en kapasitetsøkning på 1400 rom, til i dag 3 800. I tillegg kommer konferanse-
kapasitet i toppklassen.

Når det gjelder forholdet mellom pris og hotellkapasitet i Stavangerområdet, er det til tross for
kapasitetsøkningen registrert en prisøkning per tilgjengelige rom i perioden på 31%. Egersund har
på sin side, målt mot år 2000, hatt en økning i oppnådd pris per tilgjengelig rom på 34%.

Mangelen på hotellkapasitet fører til at de aktØrene som ikke får dekket sitt overnattingsbehov,
finner andre løsninger lokalt eller i andre regioner. Eksempelvis har Aker Egersund etablert en av
landets største brakkerigger på sitt område. Noe av dette kan avhjelpes ved økt hotellkapasitet. Det
er et faktum at en vesentlig del av presset i hotellmarkedet i Stavanger- Sandnes området skyldes
næringslivets art og sammensetting i dette området, og på grunn av avstander kan ikke alt dette
presset direkte utlignes mot Egersund- og Dalaneområdet, men noe av det kan med stor grad av
sikkerhet overføres.
Med mer kunnskap og data om hotelletableringers innvirkning på næringsutvikling, kunne mann
fundert på hvilken utvikling man ville hatt, hvis byen hadde fått ta del i den veksten innen
reiselivsnæringen som har funnet sted innen reiselivsnæringen andre steder i fylket.

For alle praktiske formål kan dette bety at byens næringsliv har gått glipp av inntekter fra
tilreisende, enten det er tradisjonelle turister eller deltagere på kurs og konferanser. I forlengelsen
av det resonnementet har byen og byens næringsliv heller ikke fått eksponert seg mot potensielle
nye brukere av byens tjenestetilbud og Øvrige næringsliv.
Med noe overføring fra det meget store og kjøpesterke markedet man finner i Stavanger -Sandnes
området, sammen med reiselivets lokale behov, er det rimelig å anta et godt grunnlag for et nytt
hotell i Egersundområdet med kapasitet opp mot 150 hotellrom, med tilhørende
konferansekapasitet, møterom, bespisning, rekreasjon og andre omsetningsdrivende aktiviteter.
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Sett i lys av regionens vekst de siste 10årene, er det nødvendig å planlegge et nytt hotell slik at
man kan ekspandere til opp mot 150-180 rom med tilhørende fasiliteter når markedet har
akseptert den økede kapasiteten. Det betyr at man reguleringsmessig bør åpne for ca. 10000 m2
BRA.

1-lotellstatistikk januar-desember 2011:

Tabelli Viser bta. regionvise inntekter/rom

Antall Antall rom Hotelibelegg Inntekt pr. solgt Inntekt pr.
hoteller 2011 i rom 2011 tilg). rom 2011

Dalane 4 129 40,1 930 373
Ryfylke 12 447 40,8 736 300
Nord-Jæren 35 3797 67,5 1002 676
Region Fjord Norge” 6210 54,4 902 492

Det er intet som skulle tilsi at et nytt hotell i Egersund, ikke skulle oppnå resultater som ligger på

snittet av region Fjord Norge eller noe over dette.

Ståle Brandshaug, reiselivsdirektør, Region Stavanger BA sier følgende:

“Da/ane er et interessant produktområde i det regionale reiselivet, med nærhet til

Stavangerregionen. Egersund og Dalane er avhengige av nyinvesteringer i overnatting, opplevelser

og infrastruktur hvis en ønsker et videre løft i reiselivs utviklingen. Realisering 0v planene for et nytt

hotell på Gruset vil gi en sterk og nødvendig driverforfremtidig reiselivs- og næringsutvikling i

Egersund og Dolane. Initiativet vil bidra til å forsterke reiselivet i både Dalane og resten av

sørfylket.”

Kilder: 558, Region Stavanger BA, Wiederstrøm Hotel Consulting AS, DH160112
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6. PLANUTFORMING OG TILTAK

6.i Innledning

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge areal for hotell på Gruset samt å løse tilkomst,
gangarealer og en samordnet parkeringsløsning. Videre skal funksjoner for buss og taxi innenfor
planområdet ivaretas innen de rammer som Eigersund kommune har gitt. Tiltakene beskrives tiltak
for tiltak. Hvordan dette påvirker natur og miljø samt viktige samfunnsmessige sider som trafikk og
senterstruktur utdypes videre og klargjøres under kap. 7 for konsekvensvurdering.

6.2 Reguleringsformål — oversikt

Reguleringsplanen viser følgende planformål:

Bebyggelse og anlegg

• Areal for sentrumsforrriål (hotell)
• Areal for sentrumsforrriål (småbåthavn — midlertidig)
• Areal for næringsbebyggelse

• Parkeringsanlegg (2 alternativ)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
• Veg
• Gang & Sykkelveg og fortau
• Promenade

• Kollektivknutepunkt
• Parkeringsplasser

Bruk og vern av sjø og vassdrag
• Ferdsel i sjø og vassdrag

Bestemmelsesorn råde

• Parkering

• Midlertidig løsning

6.3 Plassering av hotell og utformingspremiss.

6.3.1 Generelt

Reguleringsplanen viser en løsning til hotellbygg med 3 bygningsvolum, hver på inntil 5 etasjer.
Bygningsvolumene bindes sammen av lavere mellombygg i 2 etasjer over gateplan. Bygningen har
en lamellstruktur der 2 bygningskropper har retning mot vest/nord-vest, mens den sydligste
bygningskroppen vender mer utover mot Vågen og har retning mot sørvest. Det forutsettes i
planen at lamellen løftes opp, og at det legges til rette for passasje under. På den måten oppstår
det et tjenlig uterom som strandpromenaden fra utløpet av Eieåna forbindes med og som fortsetter
gjennom området «bygget» og videre nordover langs Lundeåna. I reguleringsbestemmelsene § 3.2
er dette området sikret allmenn tilgjengelighet. Gangsonen forbindes med gangveier nord for
planområdet.

23

 

Side 150 av 670



Modellen som er bygd opp er først og fremst en volum- og strukturstudie, en ren konseptuel form
uten detaljer. I den grad detaljer er vist er det mest for å uttrykke, a) modernitet b) vertikalitet. Så
blir det opp til prosjekterende arkitekt å føre konseptet videre innenfor gitte reguleringsmessige
rammer.

Begrunnelse:

Vi grunngir dette arkitektoniske uttrykket med grunnlag i de føringer og konklusjoner som er gitt i

forstudiet i kap.5 ovenfor, av bygningstilpassing, samt i henhold til de rammer som

kommuneplanbestemmelsene gir, jfr. § 2.2-3dje ledd.

• Løsningen går klar begge siktaksene, særlig akse Bfrajernbanebroen mot kirken, med god

margin, noe fylkesrådmannen er særlig opptatt av.

• Videre gir denne løsningen åpninger mellom lomellene med fjordgløtt sett fra bebyggelsen bak

hotellet

• Videre er det viktig av løsningen ikke berører båthavna vesentlig.

Figur 13 Bildet over viser forslag til plassering av hotell og hvordan det er formet i lamellstruktur

Målsetting:
Prosjektet for hotellet vil arbeide for bære kraftig utvikling og vil legge føringer for at prosjektering,
bygging og drift skal gjennomføres med hensyn til miljøet. Det vil bli valgt et egnet system for
miljøsertifisering (Svanemerket, BREEAM, Miljøfyrtårn el. tilsv.) som vil bli verifisert av tredjepart. En slik
sertifisering vil stille høye krav til driften av bygget blant annet med hensyn til vannforbruk, energiforbruk
og tilpassing mot fornybare energikilder. Bruk av miljøriktige materialer i bygningselementer og utstyr,
samt avfollshåndtering under bygging og hatellets dnft er også høyt vektet i slike systemer.
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Hotelikonseptet er utarbeidet og
presentert i egen fagrapport8som er
vedlagt planforslaget. Forslaget er
videre fremstilt i 3D slik at virkninger av
tiltaket kan studeres sett fra byens ulike
sider. Det forutsettes ført opp et bygg iS
etg. med total høyde til kt. 22.0. Dette
samsvarer ca. med høyden for bolig-
blokkene ved Eikunda som etter vår
vurdering gir føringer for hotellets høyde
og form. Av hensyn til havstigning og
fare for vannstuing i fjordsystemet,
legges nivå for gulv hovedplan på kote 3.
Dette samsvarer med kommuneplanens
krav og NVE sine råd. Likevel er det slik at
utvendig oppholdssone med promenade
legges på et lavere nivå til ca. kt. 1,2 -1,6
for å oppnå en viktig kontakt med sjøen.
Deler av innvendige arealer er forutsett å

_____

heves noe i forhold til dette, men vil
fortsatt ligge i flomutsatt sone. Skal vi

løfte dette arealet opp til kt. 3 mistes den
verdifulle kontakten med sjøen. På dette LI-.

lavere nivået kan det legges kioskareal, 4
serveringssteder ol.
Fullt utbygd kan en slik hotell-løsning
inneholde i underkant av 10 000 m2 BRA
— eller ca 170 rom. Dette dekker behovet
også på noe lengre sikt.
Å utforme bygget slik at det kan skapes
gode uterom er sett på som en viktig
forutsetning. Område og promenade vil
være et godt supplement til Egersunds
befolkning og kan nyttes til opphold og
uteservering sammen med hotellets
gjester.

Hotell med plattform bygges på en
søylekonstruksjon fundamentert og
forankret på fjell. (ikke fylling) Nåværende fyllingskant ordnes og stabiliseres før området lukkes.
Dersom det bygges garasjekjeller i underetasjen vil dette tangere eller ligge litt lavere enn kt. 0, noe
som vil kunne føre til en noe mindre god sirkulasjon i vannmassene.
Gjennom uterommet kan det føres en kanal som både er et hyggelig innslag i områdets utforming
samtidig som det også er med å gi en bedre sirkulasjon gjennom området.

Hoteilbygget ligger fritt og vil ikke være sikthindrende for bakenforliggende område øverst ved
Kråkefjell. Det vil derimot hindre noe utsikt fra bygninger som ligger laver og like bak hotellet.

8Se Konseptskisse hotell og byrom ved Gruset vedlegg nr. 2

Figur 14 Viser hvordan det kan skapes spennende uteram med
sjøkantakt.

h r’

I

Figur 15 Viser hotell med uterorn med forbindelse til prarnenaden

Figur 16 Viser forslag til hotell sett fra Kr6 kefjell.
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6.3.2 Grunnforhold—fundamentering
4 3 2 1 0

A 30 - 18,5 - 11,0

B 30 21,5 - 10,5

c 30
- 16 - 20

D - - - - -

Ny geologisk undersøkelse fra mars 2012 stadfester
tidligere funn når det gjelder dybde og masse
sammensetting. Det er gjort undersøkelser ved
grunnboring to profiter for de sentrale deler av Cruset,
jfr. fig.16 (gjennomført i regi av NCC sine geologer) der
største dybde til fjell er målt til 21,5 m i midtre punkt,
akse 32. Aksenes ytre punkt kunne ikke måles med det
utstyret som ble benyttet under foretatt måling fordi
dybder i de ytre punktene til fjell eller fundamenterbar
grunn, viste seg å være dypere enn 21 m.

De geotekniske vurderingene er gjennomført sammen
med geolog. Dybde i de tre ytterste punktene, 4/A-B og

i C som ikke er målt, settes for sikkerhets skyld til 30 m
(rød skrift neste side) og vurdering av
fundamenteringsmåte velges i forhold til dette.
Både for hotell, for frittstående parkeringsgarasje og for
promenade/bryggekant, må fundamenter peles til fast
grunn. For frittstående parkeringsgarasje må det i tillegg

A
spuntes i ytterkant av tomta for å avstive grunn og for å
hindre inntrengning av vann under arbeidet. Det
forutsettes at alle nye bærende konstruksjoner i området
peles til fjell. Parkeringskjeller i hotellets underetasje
krever et svært omfattende forankringssystem og
spesielle peler på grunn av store mengder løsmasser over
fundamenterbar grunn. Løsningen frarådes av
geotekniske og økonomiske grunner. Det vil innebærer
svært høye byggekostnader i størrelse> kr. 600 000/p.pl.
Dette betyr at alternativ 2 til parkeringsløsning må ligge
på bakkeplan og konkurrere innenfor den samme
rammen av samlet BRA på 10 000m2.

Planteknisk utvalg har i sak 173/12 den 20.11.12 i forbindelse med at saken fremmes vedtatt at det
fremmes to alternativ til parkeringsgarasje.

Alt 1. Parkeringsgarasje plan 1 kt. -1,9, plan 2 kL +0,8, plan 3 kt. +3,5. Plan 1 kunne utvides i retning
ko Il e ktivterm i na I.

Alt 2. Parkeringsgarasje plan 1 kt. 0,8, plan 2 kt. +3,5, plan 3 kt. +6,2. garasjen avgrenses som
opprinnelig foreslått, Løsninger og avsnittet under med KU er korrigert i forhold til dette.

Flotellets behov:

Viser til overordnede forutsetninger i kap 5.7.3.

Det forutsettes at nytt hotell gis en parkeringsdekning på 0,6/rom, samt 0,5 plass/ansatt

vakthavende. Videre forutsettes egen oppstillingsplass for kjøretøy ved varemottak. HC

dimensjoneres til 5 % av antall plasser.

Figur 17 Tobell over viser dybder tilfost
fundomenterbor grunn (fjell)
Figur under viser okser.

6.4 Parkering Gruset
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I samtale med Eigersund kommune hevdes det at det ikke finnes mulighet for frikjøp av
parkeringsplasser ved eller i Egersund sentrum. Skal parkeringsdekning helt eller delvis baseres på
frikjøpsordning, kan det evt. bygges nye p.plasser innen planområdet etter denne ordningen, men
vedtatt prislege for slike plasser gjør at disse ikke lar seg finansiere i denne sammenheng.
Byggherre for hotellet ser for seg en løsning der min 50 % av plassene er dedikerte plasser. Hvor
mye denne andelen evt. kan økes med, samt hvordan resten av parkeringsbehovet dekkes opp må
fastsettes i utbyggingsavtalen. Det meste av hotellets parkeringsbehov må dekkes innen
pIano m råd et.
En annen vesentlig problemstilling er hvordan Eigersund kommune dekker opp sin egen
parkeringsandel. Det som er vesentlig i denne omgang er at reguleringsplanen gir de nødvendige
rammene til dekning av et samlet parkeringsbehov.
Med 150 hotellrom vil parkeringsbehovet for hotellet være:
150 *0,6 = 90 plasser + (16 vakthavende ansatte*0,5) = 8 plasser. Sum RS 98 plasser. Av dette skal 5
% være HC. Dette gir 4-5 plasser.

Offentlig parkeringsbehov
Eigersund kommune ser for seg ett sted mellom 50 og 100 nye plasser til allmenn nytte. Behovene
kan summeres slik:
Optimalt: 150 + 100 + 100 (98) = 350 plasser.
Minimum: 150 + 50 + 100(98) = 300 plasser.

Alternative parkeringsløsninger

Parkering ved Gruset konsekvensutredes i 3 alternativ i forhold til alt. 0.

Alternativ 1. Ny parkeringsordning med P-hus i 2 etasjer sammen med parkeringsgarasje i
hotellets underetasje som gir 285 plasser.

Alternativ 2(6) Ny parkeringsordning med P-hus i 3 etasjer fra plan 1 kt.-1,9 til kt. ÷3,5 med 339
plasser. (Utvidet plan I kt.-I,9) (Revidert punkt etter tilleggsvurderinq sak PTU
173/12 den 20.11.12.)

Alternativ 3. Ny parkeringsordning med P.hus i 3 etasjer fra plan i kt-0,8 til kt. + 6,2 med ca. 295
plasser. (Tilleggsvurderfng sak PTU 173/12 den 20.11.12)

Alt 3 er lagt til et høyere nivå (kt.+6,2). Dette sparer utgraving og hele konstruksjonen ligger over kt.
0 (nedre plan kt.+0,8) og kan der ved bygges billigere, men det er færre p.plasser å fordele
kostnaden på, så de økonomiske fordelene blir derfor langt på vei utjevnet.
Denne løsningen vil ligge fra mellom 2 til 3 m over bakkenivå og hindrer derved fri sikt ut fjorden,
noe som har vert et viktig kriterium for utformingen av området, Plassering av hotellet er veket til
sides av samme grunn.
I tillegg til disse alternativene finnes det mellomløsninger som reguleringsplanen gir hjemmel for å
løse. T. eks alt. 3. Her kan en tenke seg en underetasje lagt til kt. -1,9 som da ville gi ca. 430
p.plasser til sammen. Viser til vedlagt materiale som viser disse mellomløsningene, men det er de
tre alternativene nevnt ovenfor som gir konsekvenser.

Vurdering av alternativer — konsekvens.

Alt. 2(B) ovenfor legges til grunn for videre planutforming med bestemmelser som øvre ramme for

tiltaket. En utvidet underetasje medfører en viss usikkerhet geoteknisk men er ikke større en øvrig

del av et plan på kt.-1,9. Alt.3 vurderes i forhold til konsekvens for 3 plan mellom kt.+0,8 og kt. +6,2.

Begge alternativene legges ut til offentlig ettersyn.
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Konsekvens- oppstilling alternativ:

Ant. p1.

Alternativ Eksist. Bakke- P. hus P.garasje Kr! p.pl9 Konsekvens
Sum

løsn. plan ny fritts. hotell

Al d
Mangler p. kapasitet både for hotell ogt. ( agens

150 +1-10 140 0 det allmenne behov — siktakse ut fjorden
øsn.

____

-—---— —

-

_____

1) Parkering i hotellkjeller er frarådet av

Alt 110 geotekniskel økonomiske grunner.

Frittst. park. - 2) Parkering på bakkenivå vil inkl. ramper

anlegg i 2 plan krever ca 1000 m2 a samlet BRA, - noe

(kt O,8,kt 35» 6 185 35 226 320 som reduserer hotelltomtens kapasitet

garasje ved vesentlig. — med stor negativ kons.

hotell 3) Samlet kap. er for liten til også å dekke
det allmenne min- behovet.
4) Noe hindret sikt pga. garasjens høyde,
(kt.+3,5). Middels negativ konsekvens.

- .—-.--..——--.--.-—-—--i —--—--—--
—-—

10 - 1) Dekker samlet optimalt p.behov
Alt.2

2)) Noe hindret sikt pga. garasjens høyde
Frittst. park.

på fra - 0,3 til ca 1 m over terreng (kt 3,5)

6 340 0 346 280 ifr Illustrasjon. Usikker geoteknisk. -

9) - Middels negativ konsekvens
- 3) Kostnadsmessig fordelaktig positiv

• kons.

- 1) Går over tre plan. Høyeste plan kt. 6,2
2) Hindret sikt pga. garasjens høyde på

Alt.3
10 fra 2 til 3m gir en sterk negativ kons.

Frittst. park. 3) Økonomisk konsekvens er uendret i

anlegg i 3 p1.
6 285 i. 0 291 280 000 forhold til alt 2.

4) Dersom garasjen nedre plan senkes i
søndre del til kt• -0,7, vil kap. øke til 343
p.plasser -

Samlet vurdering: Alt. 2 bør velges som den mest optimale løsningen. - Positivsamfunnsmessig
konsekvens. Liten eller ingen negativ konsekvens for byrornmet siden siktkravet innfris.

Se for øvrig kapittel 7.11 konsekvensvurdering estetikk og byggeskikk.

Parkeringsplasser ved Gruset bør opparbeides som et felles prosjekt i offentlig regi, gjerne regissert
ved et privat utbyggingsselskap. Hotellets eiere og andre kan delta i dette gjennom
utbyggingsavtale hvor detaljer om ordningen fastlegges nærmere.

Anlegget må fylle alle nødvendige tekniske krav herunder drenering med pumpe synk for
innlekkasje og krav til ventilasjon jfr. Tek-lO. Kl. fl) Ventilasjonsanlegget må også ha kapasitet til
nødvendig brannventilasjon. Ventilasjonsanleggets utslippspunkt bør helst legges langs anleggets
Øvre side mot fv.44

9Alle kostnader refereres til flotte Prosjekt kolkulasjon inkl. grunnkostnader og prisstiging. eks kapitalisering
Premiss gitt avplanteknisk utvalg 20,11.12 er innordnet.
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6.5 Trafikale løsninger

6..i Fv.44 med tilhørende gang/sykkelveg og rundkjøringer

Planen medfører ingen endringer for fv.44, med unntak av en liten utvidelse av gangfelt over bruen
mot sentrum. Dette skyldes at det kreves mer rom for svingebevegelse for større kjøretøy fra
Gruset i retning sentrum. Det skilles i planen mellom fortau, gangveier og gang — sykkelveier «SS).
Gang/sykkelveg vil gå som i dag mellom parkeringshuset og fv. 44. Arealene mellom gang/sykkelveg
og kjørebane er opparbeidet med grøntanlegg. Dette blir berørt under bygging av parkeringshus og
må gjenskapes som et fullverdig grøntanlegg.

Følgende dimensjonering er lagt til grunn:

• Gatestandardforfv.44.og SOkm/t gir siktkrav på 45 m i kryss og SOm for rundkjøringer.

• Longsgående parkering skal dimensjoneres etter HbOI 7, med lengde pr P-plass på 6,5 m og

bredde 2,0 m og 0,5 m buffersone mot riksvegen.

• Gang/sykkelvegen er planlagt med 3 m bredde, tilsvarende dagens løsning.

• Senterlinjefv.44. er ny konstruert Byggelinje er satt til 12,5 mfra senterlinje.(Etter krav fra

Statens vegvesen)

6.5.2 Kollektiv og taxi

Parkeringsplassen skal utvides, og løsningene for buss og taxi er derfor vurdert på nytt. ønske om
større effektivitet, mindre forsinkelser for kollektivtrafikken og samlokalisering av buss og taxi er
premisser som ble lagt til grunn for arbeidet.

Følgende krav er lagt til grunn for kollektivterminalen/taxi:

Dimensjonering for fremtidig bussterminal er basert på dagens behov for oppstillingsplasser og

dimensjonerende lengde på 15,0 m pr buss.

Terminalen må romme min. 6 bussavganger samtidig.

• Det må være plass til min. 3 p-plasser for busser som ikke er i rute eller turistbusser på

området. Disse blir utformet som langsgående busslommer og dimensjoneres etter Hb232 sine

krav til lengde og bredde. Dvs, lengde pr buss er 20 m med 10 m tilleggsarealfor inn og

utkjøring, samlet lengde blir da 70 m for 3 busser. Bredde er satt til 3 m samt I m som buffer

mellom kjøreveg og oppstillingspkzss mht. bagasjehåndtering,

• Oppstillingsplassene for taxi bør være 3 m bred, videre må det tilrettelegges for minimum 2 HC

plasser, bredde 3,6 m.

Kjøreretning for buss er
foreslått endret
sammenlignet med dagens
situasjon, med kjøring til
terminalen fra nordre
rundkjøring og ut i den søndre
rundkjøringen. Samtidig
reguleres det inn forbud mot
gjennomkjøring av annen
trafikk enn kollektivtrafikken.

Å snu kjøreretning innebærer
at dagens venteværelse må

Figur 18 Viser ny oppstilling for busser
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saneres og flyttes som følge av krav til sikt i kryssområdet.

Ulike løsninger for oppstillings-strukturer er vurdert, men med utgangspunkt i arealets størrelse og
form anses lamelloppstilling som den mest arealeffektive i forhold til dimensjoneringsbehovet. Det
er gitt plass til 3 lamelloppstillingsplasser med henholdsvis 2 + 2 + 1 busser samt en busslomme
med plass til i buss. Terminalen vil da ha plass til 6 busser totalt basert på 15,0 m lengde. Med
utgangspunkt i dagens bussparkering, der største delen av bussene er mindre enn 15,0 m, vil det
kunne innebære at det er plass til mellom 7 - 8 busser på området samtidig med de nye løsningene.

Taxisentralen er regulert til off. kollektivtransport merket taxi. Plassen eies av Eigersund kommune.
Venterom passasjerer og pauserom er foreslått samlet til ett nytt bygg og kan benyttes både av
taxinæringen og av busselskap i tillegg til også å være venteværelse for reisende. Via dette bygget
er det planlagt å gå heis og trappenedgang parkeringsanleggets underetasje.

For busser som ikke er i rute som turistbusser/ busser til hotellet, er det tilrettelagt parkerings -

plasser for inn til 3 busser parallelt med P-plassen ut mot småbåthavnen /strandpromenaden.
Plassen er ikke ment for langvarig parkering for turistbusser eller andre busser, den typen
parkeringsordninger må det finnes løsning for andre steder.

I sør medfører endret
kjøreretning at
sporingsarealet ut på
fv.44 i retning sør,
utvides med et
overkjørbart areal for
buss som ikke er del av
kjørebane eller
gang/sykkelveg. Det er
viktig å gi dette en form
og en overflate som

Figur 19 Sporingskurv A Figur 20 Sporingskurve 8 ikke assosieres med
gang/sykkelveg men

som ivaretar rundkjøringens avgrensing, samtidig som det gir større kjøretøy mulighet til å komme
ut fra terminalområdet/rundkjøringen uten å berøre midtrabatt. Løsningen slik den er vist i
reguleringsplan er dimensjonert med tanke på 15,0 m lange busser.

Figurene 19 og 20 viser sporingskurve A og Bfor buss ut fra terminalen. Begge svingbevegelsene er
mulige, men sporingskurve 8 kan medføre kollisjon med skiltet på rabatten. Å utvide rabatten og
flytte skiltet sørover blir en del ov tiltaket. (if Møte med St. li den 15.01.13).

6.5.3 Interne veier, avkjerster og gangveier

Den interne adkomstvegen som går i ytterkant av området, mellom søndre og nordre rundkjøring,
er flyttet østover i planområdet, dette for å gi plass til hotellet. Det medfører at vegen frem mot
nordre rundkjøring også endres noe i forhold til dagens situasjon. Ny løsning er bl.a. vist i
illustrasjonsplan. Avkjørsel til Perrongen er noe justert pga. av disse endringene. Sporingskurve for
lastebil er ivaretatt med hensyn til adkomst til østre/øvre nivå ved Perrongen. Utover dette er det 2
avkjørsler til parkeringsplassen/anlegget. Hotellet får 2 adkomster fra felles kjøreveg i nord.

Gs-vegen langs fv.44 er litt justert, men dens overordnede funksjon er ivaretatt som et
gjennomgående gang- og sykkeltilbud. Kryssing av vei fremfor oppstilte busser ved kollektiv
området er gitt en logisk lede linje. Utvidet fortau skal her bygges som opphevet løsning. G-S veien
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må sikres med rekkverk forbi sørgående veihals over broen. Utover dette er det planlagt
fortausløsning og gangveier rundt parkeringsgarasjen. Fortauet skal lede gående fra
parkeringshuset til hotellet, promenaden/småbåthavnen eller til gang/sykkelvei langs fv.44 mot
sentrum. Det er planlagt 3 oppheva gangfelt mellom hotellet og parkeringsanlegget, dette for å
fremheve at kjøring skal skje på de myke trafikantenes premisser. Fartsgrensen langs denne interne
veien bør skiltes 30 km/t. Promenaden fortsetter inn på område for hotell og smelter der sammen
med et større uterom åpent for allmenheten. Fra dette åpne rommet forsetter gangveien videre til
områdene nord for hotellet.

Fra plan kt.3,5 i parkeringshuset dannes det åpninger for tilkomst til omliggende gangveisystem.

I parkeringshuset kan det ev legges opp til sykkeiparkering der bilplasser byttes med sykkel
parkering i en ((park and ride løsning» Løsningen må legges til plan 3,5 for å få tilkomst til det
omliggende gangveisystemet.

Følgende dimensjonering er lagt til grunn for veier:
• Gatestandard med fartsgrense 30 km/t, ÅDT 0 -4000 kjt/d og onde! tunge > 100 innebærer

vegbredde 6,5 m, og min. 2,5 mfortau bredde.

• Gangareal/promenade er dimensjonert med 4 m bredde.

• Gang sykkelveg, min br. 3,0 m

• Adkomster dimensjoneresjf. Hb139.

6.5.4 Fremtidige trafikkmerigder

Det antas at trafikken langs fv.44 vil ha en generell trafikkøkning løpet av de neste 5 årene med i

snitt 2% vekst pr. år. Tabellen under viser 5 års prognose for fv.44.

rElement Trafikk 2012 Trafikk 2017

Fv.44 12000 — 15000 kjt/t 13250 — 16550 kjtjD

Trafikkfra/ til Gruset.
Parkeringsgarasje med større kapasitet gir økt trafikkmengde fra i dag 140 biler til 340 plasser etter
alt. 2 “. Med omlag tilsvarende resonnement som i kap. 4.3.5:

Det forutsettes at 50% av parkerte biler er arbeidsreisende med en oppholdstid i snitt cci. 8 timer,
08.00 — 16.00 hver virkedag (160 biler). De resterende 50 % innen dette tidsintervallet er andre
besøkende med omløpstid på i snitt 3 biler per p-plass (480 biler). Etter kl. 16.00 antar vi at ca. 35 %
parkeringskapasitet er opptatt (110 biler). Dette utgjør en samlet mengde biler som parkererpå
Gruset tilsvarende 160+480+110 biler pr døgn, til sammen 750 biler per dag.

Det forutsettes at hotellet vil kunne generere en trafikkmengde som tilsvarer 0,6 biler pr rom og 0,5
biler pr ansatt. Dette antallet er inkludert i parkeringsestimatet for parkeringshuset.

I tillegg kommer busser og taxi til hotellet samt varetransport. Bussiaster med gjester dedikert
hotellet vil variere i intervall. Erfaring fra hotell av tilsv. størrelse antydes i snitt 1 - 2 busser pr døgn.
Vareleveranser 1-2 biler pr døgn. Taxi til hotellet vil kunne variere fra dag til dag og vil være
sesongavhengig. Vi forutsetter i snitt 5—10 biler per døgn. 12

“Situasjonsplan se ved/egg nr. 3
12 Erfaringsdata fra Stord hotell
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Trafikksituasjonen for buss og taxi antar vi vil tilsvare dagens situasjon. Det vil si et uendret
rutetilbud. Det som vil endres som følge av planforslaget er selve oppstillingsmåten for buss og taxi
og kjøreretning via Gruset. Denne blir snudd, se kapittel nedenfor.

Samlet gir dette en økning i antall biler til og fra området i forhold til dagens situasjon med ca. 415
biler pr døgn.

Tabell 2 Antatt samlet trafikkmenyde ÅDT/2012

Elementer Fremtidig antall plasser mm.2017 Antatt trafikk pr døgn i 2012.
Parkeringspiassen 340 700 - 800
Varelev. ,taxi, busser til Hotell 8- 15
Busstasjonen 7 oppst.pl. ÷ parke ring til 3 busser 130- 140
Toxi 12 oppst.pl. og 15 biler, 10—20 150— 300

turer pr bil.
Perrongen Butikkiokaler 180 - 230

Sum 1170-1490

Illustrasjonen viser kjøreretninger for de ulike
trafikantgruppene til og fra Gruset.

Busser og annen større nyttetrafikk kjører inn i
nordre rundkjøring og ut i søndre. All annen trafikk
kjører inn og ut i nordre rundkjøring,

Kjøremønster til parkeringshuset bør organiseres
slik at all inn- og utkjøring til og fra
parkeringsanlegget går langs den samme innkjørsel.
Trafikk til og fra de to nederste etg går via en av
rampene. Trafikk til og fra topp etg går fra rampe
nr. 2, begge fra samme side og inn og ut samme
avkjørsel. I denne avkjørselen er det også foreslått
anlagt en rundkjøring. Dette er for personbiler med
behov for å snu for så å kjøre ut igjen i nordre
rundkjøring mot fv.44.

6.6 Senterområde med båthavn

Senterområdet 5 legges ut som hovedformål i tråd
med kommuneplanens intensjon, men det skal ikke
bebygges. Til området legges småbåthavnen.
Flytebryggenes plassering er beholdt tilnærmet lik
dagens situasjon. Det er også lagt inn mulighet for 3
båtplass ved grense i nordre ende av hotellbygning.

Bryggefront er forutsett lagt på kt. 1,5—1,6. Dette letter tilkomst til båtbryggene. Feste for
bryggene fastsettes ikke i reguleringsplan, dette tilpasses etter behov, men det settes krav til
utforming og sikkerhet ved konstruksjonene. Det forutsettes at det stilles parkeringsplasser for min
30% av båtplassene til en hver tid.

Småbåthavnen legges til området midlertidig.

6.5.5 Fremtidige kjeremønster

4-

Figur 21 Rød pil: Personbiler. Blå p11; busser og større
lastebiler/ renovasjan mv.
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7. KONSEKVENSUTREDNING

7.1 Innledning

Temaer som konsekvensvurderes er medtatt i planprogrammet og summeres opp i tiltak slik de
fremkommer under kap.7. Tiltakets utforming kan i noen tilfelle være en kompensasjon for å
oppveie eller motvirke skadelige virkninger ved tiltaket, samlet eller ved enkelt element, sett i
forhold til natur og miljø, eventuelt samfunn. Jfr. Pbl. § 4. og forskrift om KU. Konsekvenser av
tiltak målt mot alternative løsninger vurderes under kap. 7. som alternative løsning bl.a i forhold til
kostnader. Valgt løsning vurderes så i hh.t pbl § 4. Under det enkelte avsnitt er eventuelle
kompenserende eller avbøtende tiltak anført i den grad de anses nødvendige.

Vi har benyttet en tredelt skala for vurdering av konsekvens i forhold til alternativ 0 (nåværende situasjon):

• Positiv konsekvens (+)
• Ingen konsekvens (0)
• Negativ konsekvens (-)

7.2 Vurderingstema - oversikt.

I konsekvensvurderinger er utredningen delt inn i natur/miljø-tema og samfunnstema.

Natur- og miljøtema

1. Forurensing luft vann grunn

2. Biologisk mangfold

3. Vassdragsforvaltning (flom) og strømningsforhold i fjordsystemet

4. Bruksrettigheter

5. Kulturminner

6. Landskap og byarkitektur

Samfunnstema

1. Senterstruktur

2. Grunnforhold - fundamentering

3. Estetikk og byggeskikk

4. Vannforsyning, avløpsforhold

5. Trafikkforhold

6. Støy
7. Strandsone

8. Barn og unge/oppholdsareal

9. Universell utforming

10. Enøk/energiløsninger

11. Økonomiske konsekvenser/utbyggingsavtale, jfr. Pbl. 17

12. Rekkefølge for utbygging

13. ROS (sikkerhet og beredskap)

14. Midlertidig adkomst og parkering
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7.3 Forurensning (luft, vann, grunn)

Innledning

Som del av bysentrum, parkeringsplass, taxi- og bussterminal og trafikkert hovedinnfartsvei, er

området pr. i dag utsatt for noe luftforurensning fra biltrafikk. Området er også noe influert av

forurensing fra båttrafikk, men dette er stort sett bare mindre fartøy. (nærhet til båthavn). Utover

dette er det registrert noe forurensning i grunnen som stort sett stammer fra tidligere

fajanseindustri i området. Videre er det i følge registreringer noe veistøy.

Forurensing igrunnen

Når det gjelder forurensning av grunn, er det gjennomført grunnundersøkelser i mars 2012 av

Hardanger Miljøsenter.13Det er gjort til sammen 6 undersøkelser i to hull ved Gruset. Dybde 3 m.

Det er av Hardanger Miljøsenter gjort følgende vurdering og konklusjon:

En prøvetaking av massene ved Gruset, Eigersund har blitt gjort, og det har blitt påvist
forurensning av sink, kobber, og bly tilsvarende tilstandsklasse 3, samt en prøve av seks
som er forurenset av PAH forbindelser tilsvarende tilstandsklasse 3.
Tatt i betraktning av at forurensningen er innenfor klasse 3, og at det ikke vil kunne forekomme
noen vesentlig avdamping av miljøfarlige stoffer ifra massene, er det ikke noen grunn til å ta
forhåndsregler ved utgraving av det aktuelle området. Det er heller ikke nødvendig med
spesielle tiltak knyttet tilforurensningen under selve oppføringen av bygninger på den klargjorte
tomten.
Massene som blir gravd ut blir klassifisert som lett forurensede, og kan ikke håndteres
fritt. Massene har etter analyser og ristetest blitt funnet å kunne klassifiseres som inerte,
og kan dermed deponeres på avfallsmottak i klasse 3. Massene kan ikke deponeres på
uforurenset grunn, til tross for at utlekkingspotensialet ifra massene synes å være lavt.

Vår vurdering: Etter samtale med biolog Joar Øygard ved Hardanger Miljøsenter presiseres det at
forurensningsgraden er så lav at det fullt ut er forsvarlig å benytte massene som
konstruksjonsmasser eller til bakkeplanering om massene ellers er egnet til dette, men forutsetter
godkjennelse fra forurensningsmyndigheten basert på kompenserende tiltak som skilleduk osv.

Annen forurensing

I 2005 ble det av Multiconsultt4etter oppdrag fra Eigersund kommune gjort undersøkelser av
bunnsedimentet i fjordsystemet utenfor planområdet. Prøvene viser høye verdier av tungmetaller
samt P0, TBT og PAR Resultatene varierte noe innbyrdes, I dypere lag av sedimentet var
forurensingen betydelig mindre.

Det er ellers ikke innenfor planområdet planlagt virksomheter som kan medføre forurensing av luft
eller vann. Byggevirksomheten, samt økt trafikk i området, kan likevel føre til noe luftforurensning
av området. Forurensning her som følge av økt trafikk vurderes imidlertid som ubetydelig.
Parkeringskjeller planlegges bygd som tette anlegg. Håndtering av evt. søl av olje/drivstoff på
parkeringsplassen el. fra parkeringskjeller må løses med egne ledningssystem uten avrenning til
natur.

13
Rapport om forurensing igrunnen fra Hardanger Miljøsenter er ved)agt nr. 7

14
Prøveresulto ter vedlagt vedlegg nr. 6
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Konsekvenser av planen når det gjelder forurensning av grunn og sjøarealer, som følge av omrøring
av gamle fyllmasser/sedimentære masser er ikke å anse som vesentlig all den tid det ikke skal fylles
i sjøområdet. Likevel anbefales montering av silskjørt rundt anleggsområdene under peling.

Jfr. forøvrig forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 2 (TEK10).

Konsekvens
Konsekvenser for luftforurensning: Ubetydelig — liten negativ konsekvens.
Konsekvenser for forurensning i grunn: Ubetydelig — liten negativ konsekvens.
Konsekvenser forurensning til sjø: Ubetydelig utlekkingspotensiale — liten negativ konsekvens.
Konsekvenser for støyforurensning: Betydelig — stor negativ konsekvens.

Som avbøtende tiltak foreslås:
1. Det monteres silskjørt sjø utenfor anleggsområdet i forbindelse med peling for byggetomt for

hotell og promenade/brygge.
2. Deponering av masser fra parkeringsgarasje skal godkjennes særskilt.
3. Støyforurensning vurderes mot tekniske krav i flg. forskrift T 1442/ TEK-lø etter

bestemmelsene.

7.4 Biologisk mangfold

Innledning
Landområdet for tiltak består av utfylte masser og har ingen interesse med hensyn til biologisk
mangfold. Bruk av arealet kan derimot spare inngrep i andre mer verdifulle arealer.

Problemstillinger til biologisk mangfold er kun knyttet til sjø og marin biologi.
Planprogrammet forutsetter at vurdering av verdi og eventuelle verneinteresser for sjøområdene
gjøres ut fra kjent kunnskap iforbindelse med planarbeidet med påfølgende høringsprosess, og at
det ikke vil være nødvendig med nye marinbiologiske undersøkelser i området.

Kartlagte forhold - biologisk mangfold

Andefugler (toppand)
Ifølge www.naturbase.no er indre del av Vågen
(m.a. sjøarealet utenfor Gruset) registrert som
rasteområde for toppand.15 Registreringen er
fra 1992, og er vektet til 3 (se kart nedenfor).
Toppand er ikke rødlisteart, og heller ikke nevnt
som sårbar art i foreliggende kartlegging fra
2003.16 Basert på artens utbredelse, og

vurdering av tiltakets omfang, antas det at

planlagt inngrep i sjøarealet her ikke medfører

noen konsekvenser for utbredelsen av arten.

Konsekvenser andefugler: Liten eller ingen
negativ konsekvens.

‘ Område BA0001s932 - Forgreining 0v Svanovågen (DirNot).
‘Funnstotus og ropportmalfor Rogolands ropportområde’ på nettsiden http://ortsobservasjoner.no (LC= ikke

rødlisteortet).

An •cnIsjI. jrnkIit.1 V.klfrq &6d r[.l..(nd.qori SIeJvaIitet

Top pand IaGeOmIGdA P1v14 GI 011992

Figur 22 Toppandbestond Opplysningerfro
www.noturbose.no
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Marinbiologi

Arealet på Gruset — inkludert sjøarealene - består
av utfylte masser Eventuelle utfyllinger i
forbindelse med utbygging av parkeringsplass på
Gruset.

Ambio AS ved biolog Ulla Ledje er blitt engasjert i
vurdering av konsekvenser for anadrome arter
laks og sjøaure som følge av tiltaket. Vurderingen
er gjengitt nedenfor.

Innledning

Det foreligger planer for bygging av et nytt hotell
på Gruset i Egersund. Hotellet er tenkt delvis
bygd på pæler i Eideåna. Det skal ikke fylles ut i
forhold til dagens strandlinje. Hotellet skal stå på
en kaikonstruksjon fordelt på to plater. Fig. 21
ovenfor viser hotellets plassering. Den ene av disse
vil være landfast på to kanter, mens den andre vil bli utformet som en holme. Det hele skal holdes
opp ved hjelp av ca. 70 pæler med en diameter på ca. 80 cm. Ny kaifront blir lagt inn under bygget
med en liten kanal for bedre vannsirkulasjon.
Den aktuelle hotelltomten ligger på sørsiden av Eideåna i Egersund sentrum (fig. i og 2). Eideåna
utgjør den nederste greinen av Hellelandsvassdraget, og er den viktigste oppvandringsveien for laks
og sjøaure som gyter lenger opp i vassdraget. Eideåna kommer fra Slettabøvatnet. Fra denne
innsjøen deler seg utløpet i to greiner, Eideåna og Lundeåna, som renner sammen igjen nedstrøms
Gruset. Lundeåna er grunn, og har mindre vannføring enn Eideåna. Hotelltomten ligger nedstrøms
kote 0, dvs, i brakkvannssonen.

Referanser:
Einan, 5. D. Lura H. & Ledje, U. P. 2010. Hellelandsvassdraget i Eigersund kommune —status for
anadromfiskAmbio Miljørådgivning, rapport nr.: 25116-1.
Hammor, L., Andresson, 5. & Rosenberg, R. (2008). MIIjdmdssig optimering ovfundomentfår
hovsbaserad vindkraft. Vindval, Naturvårdsverket, rapport 5828.

Status for anadrom fisk.

Hellelandsvassdraget har idag en bestand av både sjøaure og innlandsaure. I tillegg går det opp noe
laks i vassdraget. Fiskeundersøkelser gjort i 2009 viser gode tettheter av laks- og aureunger i
Eideåna ved Odden og Hestavad bru. dvs, på stasjoner som ligger oppstrøms kote 10 (Elnan m.fl.
2010).
Området nedstrøms kote 0 har ingen verdi som oppvekstområde for laks eller sjøaure på grunn av
for stor saltvannspåvirkning. Av samme årsak er det heller ikke egnet som gyteområder. Området
har dermed framfor alt funksjon som oppvandringsområde, og tilstrekkelig vannføring/ vanndybde i
oppvandringsperioden vil derfor ha størst betydning for å opprettholde produksjonen i vassdraget.

Virkning ved anleggsfasen
Etablering av pælene vil medføre støy. Pælene kan stabiliseres enten ved å bli “hamret” ned (mest
brukt i bløt substrat) eller ved at det blir boret hull (mest brukt i hardere substrat). Styrken på
støyen som produseres er avhengig av bunnstruktur, hammerens/borets effekt, og diameteren til

‘7Jf. kart fro NGU — se under tema grunnforhold viser elles til gjennomført miljøundersøkelse

Figur 23 Hotellets plassering ifjordsystemet
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pelen (stor diameter gir lavest frekvens). Avhengig av bunnsubstratet vil dette kunne produsere
høye støynivåer.
Oppvirvling av sedimenter (mudder og finkornet sand) kan oppstå ved arbeid i elva, særlig dersom
det er aktuelt med boring for stabilisering av pælene.
Unnvikelsesreaksjoner hos fisk vil kunne finne sted ved partikkelkonsentrasjoner over 3 mgJl og
skadelige effekter kan nåes over 100 mg/l (Hammar m.fl. 2008).
Anleggsarheid i perioder med utvandring av smolt og oppvandring av gytefisk kan være negativt.

Konsekvens ved anleggsfasen:

De høye lydnivåene under nedslåing av pæler kan medføre bort skremming og fysiske skader på
organismer i nærheten. Hvor fort lyden avtar, er avhengig av bunnsubstratet og dybden. Aktiviteter
i området med hardt substrat og grunne dybder gir større påvirkningsområde.

Konsekvenser i anleggsfasen: Betydelig negativ konsekvens.

Avbøtende tiltak

Anleggsarbeidet bør ikke gjennomføres i den viktigste oppvandringsperioden for laks og sjØaure
Uuni/iuli-oktober). For ikke heller å påvirke smoltutgangen er det beste tidspunktet for arbeidet på
våren før utløpet av april måned. Vilkår fastsettes i reguleringsbestemmelsene.

Virkninger ved driftsfasen

Hotellet vil bli etablert i en innbuktning i elveløpet, og vil ikke medføre noen innsnevringer i selve
hovedløpet. Tiltaket vil ikke medføre noen hindring for oppvandring av anadrom fisk. Det kan
tenkes at fisken vil søke til områdene under hotellet for skjul, men det sterke
oppvandringsinstinktet vil føre til at fisken vandrer videre ved rette forhold.

Konsekvens ved driftsfasen

I driftsfosen vurderes ikke tiltaket å påvirke forholdene for anadrom fisk.
Konsekvenser i driftsfasen: Ubetydelig — liten negativ konsekvens.

7.5 Vassdragsforvaltning/flom

Innledning

Temaet omfatter forvaltning av sjøareal,
elver og bekker med tilhørende strandsone.
Planen berører nordre del av utløpet av
Lundeåna, og arealet ligger ca 350 m fra
utløpet til Eieåna. Elvene utgjør 2 armer av
Hellelandsvassdraget, som har et nedbørsfelt
på 243,3 km2 (fra 0-9bOmoh). Ovenfor
liggende partier av vassdraget er regulert
gjennom kraftutbygging.

Forhold som må vurderes i KU er:

• Ev. flomfare og elvestrømminger som
følge avfiom

• Avløpstekniske forhold knyttet til
flomfare
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• Bruksrettigheter knyttet til vassdraget

• Offen tilge/allmenne bruksin teresser

Flomsituasjon-fiomfare

NVE har utarbeidet flomsonekart for Hellelandsvassdraget, og i rapporten Flomsonekart —

delprosjekt Egersund er det utarbeidet prognoser for 10-års /50-års og 200-årsflom. Rapporten og
tilhørende kartmateriale utgjør et grunnlag for konsekvensvurderingen.
Fra NyE’8 legges også til grunn vurderinger av hvorvidt en ev. kaiflate som hotellet kan bygges på
med sine ca. 80 søyler med d=80 cm kan påvirke strømningsforholdene til begge vassdragene.

NVE v/ Svein Arne Jerstad svarer følgende:
Vi har vurdert om tiltaket vil ha noen effekt iforhold tilforholdene ide 2 vassdragene vi tidligere har

gjennomførtflornberegningerfor. Tiltaket! konstruksjonen er ikke lagt inn i modellen og det er ikke

gjennomført beregninger. Vi vurderer det slik at

det ikke er behov for å kunne si at tiltaket ikke påvirkerflomforholdene i Eieåna og Lundeåna.

Forholdet til strømninger ifjordsystemet har vi ikke forutsetninger eller mulighet for å ta noen stilling til.

Så langt NyE.

Som flomsonekartet viser, ligger planområdet utenfor område for potensiell flomfare fra

vassdraget og dermed uten vesentlig innvirkning fra vassdragene.

Det er imidlertid fare for springflo under spesielle værsituasjoner. Flomsonekart for 10- 50- og 100-
års flom varsler ingen risiko for Gruset, men ved antatt 200 års flom vil området være utsatt for
springflo. Arealet ved Gruset inngår i områder som ligger mindre enn 2,5 m høyere enn
flomsonen, og ligger derfor i sone med fare for vann i kjeller. Reguleringspianen må derfor ta
hensyn til at arealer under 3,0 moh. kan bli oversvømt ved flom. For byggverk i flomutsatt område
(også stormflo) skal sikkerhetsklasse for flom fastsettes. (TEK10-7-2). Parkeringshuset vil ha
Sikkerhetsklasse Fl — liten konsekvens (lite personopphold)
Det antas at hotellet vil ha sikkerhetsklasse F2, dvs, at evt. oversvømmelse vil ha middels
konsekvens for samfunnet. Det kan ev. vurderes om sikkerhetsklasse F2 også bør gjelde
parkeringskjeller under hotellet. Hotellbygget må tilpasses flomsituasjonen både når det gjelder
byggeteknikk og funksjonalitet innad i bygget.
Underetasje på kote 1,5 vil ligge innenfor det flomutsatte området / nivået, og må ha begrenset
bruk. Det må sikres at tekniske rom, heismaskinrom osv, holdes utenfor denne sonen, og at
eventuell oversvømmelse av underetasjen ikke påvirker hotellets funksjoner i vesentlig grad.

Fram tidig havnivåstigning

Ifølge flomsonekartet vil framtidig vannstand i Vågen om 100 år være 0,97m over nåværende nivå,
som følge av forventede klimaendringer. Antatt nivå for springflo vil være 2,5 m i forhold til dagens
nivå. Dette er forhold som er tatt hensyn til i vedtatt kommuneplan for Eigersund, jfr.
bestemmelsene § 1.9 der laveste byggehøyde for rom med varig opphold er satt til >/= 3 m.

Bølgehøyder

Det skal i vurderingen av flomsituasjonen også tas hensyn til mulige bølger i forbindelse med

ekstremvær. Det antas imidlertid at bølgehøyde ikke utgjør særlige utfordringer for den indre

havna i Egersund.

uttalelse fra NVE vedlagt vedlegg nr. 8
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Konsekvenser generelt
Samfunnsmessige konsekvenser av plassering av hotell er små i forhold til flomsituasjonen,
ettersom det ikke innehar funksjoner som kan ha betydning for samfunnsberedskapen.
Konsekvenser av flom for hotellet og dets beboere / gjester vil være tilstede. Faremomentet
gjelder kun 200 års flom, men det forutsettes likevel at risikoreduserende tiltak bør gjennomføres.

Konsekvenser for flomfare/stormflo): Betydelig — middels stor negativ konsekvens.

Som avbøtende tiltak foreslås:

1. Det må sikres at tilkomstveier er farbare under flom.
2. Bygning med tilhørende installasjoner skal konstrueres, dimensjoneres og formes slik at den

tåler oversvømmelse i underetasje.
3. Alle installasjoner som ikke tåler vann, må bygges i flomsikker høyde.
4. Avløp: For å unngå flomskade må dreneringen til bygget ligge slik at avløpet også fungerer

under flom.

Konsekvenser hotell
Fundamentering av parkeringshus er vurdert i forhold til flomsituasjonen. Parkeringshus planlegges
ut fra at nominell årlig sannsynlighet for stormflo er under 1/20. Dvs, at utbygging må tilpasses 20-
års flom. Utendørs veg og parkeringsareal vil også være utsatt for flom (stormflo). Alle rom for varig
opphold skal legges på nivå over kote 3,0.

Konsekvenser parkeringshus
Det må påregnes springflo i området for parkeringshus og parkeringsplass, med mulig
oversvømmelse av parkeringsarealer, men det settes i planen ingen krav til risikoreduserende tiltak.
Derimot settes det krav i plan om at alle innkjørsler og innganger samt andre lysåpninger i vegger
eller konstruksjoner skal ligge over kote 3,0.

Flomfare blir også tatt med som risikomoment ROS-analyse. Jfr. Kap 7.21.

7.6 Bruksrettigheter

Det er ikke registrert spesielle rettigheter til bruk av sjøområdene andre enn de formaliserte.
(rettigheter til plass i båthavn etz.)

7.7 Kulturminner

Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet. Området er utfylt areal fra den industrielle
perioden og senere. Egersund Fajansefabrikk ble grunnlagt i 1847 (først under navnet Egersunds
Potteri)’9.Fabrikken hadde sine lokaler langs Lundeåna, og brukte Gruset som fyllplass. Egersund
jernbanestasjon var fra 1878 til 1944 lokalisert sør for Lundeåna, og jernbanelinjen passerte da
Gruset. Det meste av utfylte masser stammer derfor fra ca. 1850 eller senere. Arealet har inntil
nylig blitt utsatt for gravearbeider i forbindelse med veg og parkeringsanlegg, og det forventes ikke
at det forefinnes kulturminner innen området. Kulturminner i sjø er imidlertid ikke kartlagt. Fra
fylkesrådmannens side er det pekt på viktigheten av Gruset som byrom og landskapsrom. Videre
pekes det på middelalderbyen Egersund der deler av sentrum er regulert til bevaring med høy
nasjonal verneverdi. Det pekes også på kirkens plass i bybildet og indirekte at nærføring mot
sentrum kan by på utfordringer i forhold til et moderne hotell sine behov. Tilpasning til det
historiske Egersund sies det mer om i vedlagt utredning om byarkitekturens føringer og innvirkning
på hotellets form og plassering.

19 Dalane Folkemuseums nettside
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Vårt mandat som planleggere er i tråd med fylkesrådmannens skjønn å sørge for at denne etiske
distansen til det kulturhistorisk Egersund opprettholdes samtidig som de kulturhistoriske føringene
for nye bygninger og byrom blir ivaretatt innenfor et felles men noe utvidet byrom. Så ser vi det
som vesentlig verdifullt å kombinere helt nødvendige byfunksjoner som kollektivplass og parkering
med opphold og byrom for mennesker og at siktaksene ivaretas ved Gruset.

Det fastsettes planbestemmelsene at dersom det under arbeidet med realisering av planene
avdekkes verneverdige kulturminner, skal arbeidet stanses, og tiltakshaver straks ta kontakt med
kulturminnemyndighetene.

Konsekvenser
Planen medfører etter vår vurdering ingen konsekvenser for kulturrninner, med mindre det kan
påvises verneverdige funn i sjø innenfor planområdet, men så lenge det ikke fylles i sjø bør også
denne siden være avklart.

Konsekvenser for kulturminne: Ubetydelig — liten negativ konsekvens.

7.8 Landskap og byarkitektur

Innledning
Tema landskap og byarkitektur omhandler naturgitte og menneskeskapte forhold i våre fysiske
omgivelser, I planprogrammet er følgende tema ansett som viktige for konsekvensutredningen:

Landskap:
• Viktige landskapstrekk
• Retninger i landskapet
• Kontraster
• Skala (Se byarkitektur)

Byarkitektur:
• Arkitektur i relasjon til byens kulturhistorie
• Skala
• Materialbruk fasader
• Siktlinjer
• Hensyn til omgivelsene

Som grunnlag for konsekvensvurderingen er det utarbeidet en landskapsarialyse for Egersund som
beskriver landskapet i Egersund, med fokus på viktige landskapstrekk og karakteristika i
bylandskapet. Landskapsanalysen er med å gi premisser for hvordan byronimet skal utvikles og
hotell utformes/lokaliseres. Og det settes begrensinger og gis retningslinjer for prosjektet. Se også
kap. 5.4 og 5.5 ovenfor.

Metode: Utarbeiding av terrengmodell 3D og perspektivskisser er viktige metoder i dette arbeidet.

Tiltakets omfang for landskapsbildet/ byrommet

Hotellbygget planlegges med et areal ca. 10 000 m2BRA.

Som følge av siktkrav og hensyn til andre lokasjoner inne planområdet plasseres hotellet i nordre
kant av plassen Gruset inn mot Perrongen og berører ikke den del av bylandskapet som rommer
den gamle bebyggelsen i sentrum. Lokaliseringen av hotellet i strandkanten langs Vågen utfordrer
likevel viktige linjer i landskapet, og landskapets karakter i forhold til skala.
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Det er i forbindelse med prosjektet utarbeidet digital terrengmodell, der hotellbygget som
bygningsform er lagt inn. Utarbeidet terrengmodell viser hvordan bygningsmassen med sin valgte
form og volum fremtrer i landskapet, sett fra ulike kanter. Ut fra terrengmodellen gjøres det i
prosessen vurderinger av hvordan tiltaket (med ulike utbyggingsalternativer) vil påvirke landskapets
karakter.
Siktlinjen fra Jernbanebrua mot kirken og ut Vågen tangerer tomten for hotellet men ikke hotellet,
her er det god nok avstand til at hele kirken ligger utenfor synsaksen fra jernbanebroen. Se

Il ustrasjon20.
Siktlinjen fra rundkjøringen og ut Vågen mot Lindøy vil ikke bli berørt av hotellbygget. Viser til

vedlagt illustrasjon for dette.2t Videre vises til landskapsanalyse avsnitt Omfang for landskap.

Vurdering / konsekvenser for landskapet

Som det fremkommer av landskapsanalysen gir ikke landskapsrommet i seg selv føringer for

bygningers form og struktur, derimot spiller enkelt elementer i landskapet som eksempelvis fjorden

en viss rolle på nye elementers retninger.

Byarkitektur

I forhold til byarkitektur og de kulturhistoriske føringene dette gir for bygninger og anlegg ved
Gruset er dette nærmere omtalt under kap. 5.5 ovenfor samt i konseptskisse for hotell og byrom
ved Gruset.22

Vurderingene konkluderer med følgende:

1. Offentlige og sosiale arenaer har vokst frem som en del av byens utvikling. Dette må videreføres med nye
uterom og promenader inn ‘vår tids bebyggelse.

2. Nyere bygningers volum og skala må ikke sprenge den målestokk som preger byens samlede bebyggelse.
Likevel må det være slik at visse typer bygg ikles den monumentalitet og skala som bygningen fortjener
og som er riktig i den sammenheng det funksjanelt og arkitektanisk står i. Det må legges vekt på at
Egersund også skal preges av vår tids arkitektur men uten å skjule sitt opphav og kulturhistoriske on.,.

3. Moterialbruk må avspeile byens bygningskulturhistoriske sammenheng men settes inn i en moderne tid.
Jfr. kommuneplanbest. 2.2-3dje ledd.

4. Byen har en kvadratisk gatestruktur i nyere tids bykjerne men også et gatemønster innrettet etter eldre
tids myldrestruktur. Bygninger ifront er i hovedsak orientert mot fjord og våg enten langsgående eller i
lamellstruktur. Selv om dette ikke karakteriserer bebyggelsen nord for Lundeåna i samme grad, er likevel
sjøhusstilen med lameller mot våg typisk for Egersunds bygningstypologi. Denne byggemåten bryter ned
volumer samtidig som det gir en fleksibel innordning og luft og gløtt mellom bygningene.

5. Bygninger på og ved Gruset må underordne seg de omtalte siktlinjerA og 8,

Konsekvenser
Dersom de vurderinger som er utført som referert ovenfor, legges til grunn også for nye tiltak i

byrommet Gruset vil dette ikke ha negative konsekvenser for landskap og byarkitektur.

Konsekvenser for sa mfunnet: Over middels positiv konsekvens

20 Illustrasjon som viser siktokse fra jernbonebroen ved/egg nr. 2 og 4
“Illustrasjon siktakse «rundingen» - Lindøy, vedlegg nr. 2 og 4
22 Konseptskisse hotell og byrom ved Gruset ved/egg nr. 2
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7.9 Senterstruktur

Gruset med sitt innhold som kollektivplass, parkering og hotell ligger slik sett i umiddelbar nærhet
til sentrum. Det er i planprosessen gjort en analyse av bygningstypologi /skala, byutvikling med
angivelse av historiske utviklingsretninger. Analysen danner grunnlag for forståelse av viktige
bystrukturer og gir retninger for videre utvikling av Gruset.

Planens omfang i forhold til senterstruktur

Kommunen har en målsetting at all publikumsrettet næring som forretning, offentlig eller privat
tjenesteyting osv, bør være lokalisert i eller ved sentrum. Store arbeidsplassintensive virksomheter
som kontor, bør også være lokalisert i sentrum. Det er også i kommuneplan foreslått en fortetting
av området nord for sentrum slik at Egersund sentrum og ‘Stasjonsbyen ved Eie kan vokse sammen
(jf. skisse fra k.plan). Jfr, kap. 5.3. Dette planforslaget vil medvirke til slik fortetting.

Hotelltomten vil få en høy arealutnyttelse. Plassering av hotellet på Gruset vil likevel utgjøre en
viktig etablering som styrker sentrum. Planen medfører fortetting på Gruset, som er et viktig
utviklingstrekk for en utvidet forståelse av sentrum med utvidet struktur, men uten å påvirke
negativt selve sentrumskjernen med hensyn til handel / service, trafikk og ferdsel. Det vil heller ikke
påvirke eller etter vår mening virke truende på den eldre verneverdige bebyggelse i selve sentrum
eller bli en konkurrerende monumental autoritet vis à vis kirken.

Konsekvenser
Planen vil ha positiv konsekvens i forhold til senterstruktur, ved at vedtatte utviklingsretninger for
sentrum blir fulgt.

Konsekvenser for samfunnet: Over middels positiv konsekvens

7.10 Grunnforhold - fundamentering

Innledning
I flg. ny geologisk undersøkelse fra mars 2012 stadfestes tidligere funn når det gjelder dybde og
massesammensetting, Jfr. Kap. 6.3.2 ovenfor. Konklusjonen er at det av tekniske og økonomiske
grunner ikke bør forankres et kjellernivå i pelsystemet under hotellets hovedplan på kote 3.

Planens omfang i forhold til stabilitet.

Det skal ikke fylles i dette området. Det bygges en ordinær kaikonstruksjon på ca 70—80 peler,
deretter bygges hotellet på denne flaten. Prinsippet er ordinært i byggeteknisk forstand. For
parkeringskjeller må det spuntes i tillegg til peling for å hindre inntrenging av vann. Massene under
parkeringskjeller er ikke stabile, det må påregnes noe oppdrift/flyt-tendens. Underetasje må sikres
teknisk løsning for drenasje. Bryggekant under promenade må peles og forankres. Alle
fyllingskanter mot sjø som ved tiltaket skjules av nye konstruksjoner må sikres mot sig/erosjon.

Konsekvenser

Forutsatt tilrådd løsning har tiltaket ikke negative konsekvenser.

Konsekvenser for samfunnet: Over middels positiv konsekvens
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7.11 Estetikk og byggeskikk

Innledning
Husbanken23beskriver byggeskikk som “en kvalitet ved de bygde omgivelser der forholdet til fysisk
og sosialt livsmiljø, energi og ressursbruk, universell utforming og estetikk inngår en stedlig
helhet.”
Estetisk kvalitet knytter seg både til historie, naturgrunnlag og menneskers bruk og opplevelse av
omgivelser. Hensyn til estetikk i plan og bygningsloven er særlig knyttet til visuelle kvaliteter i
byggverk og fysiske omgivelser. ‘Arkitektonisk kvalitet’ omhandler både tekniske, funksjonelle og
visuelle aspekter.24
Krav til estetiske hensyn er fastlagt i plan- og bygningslovens forn,ålsparagraf. I Kommuneplan for
Eigersund (2011-2022) er det i forskriftene lagt premisser for estetikk når det gjelder inngrep i
grønnstruktur (4 a). Det er ellers ikke lagt føringer for hvordan estetikk skal ivaretas i
plan prosesser.

Hensyn til estetikk i plan- og byggeprosesser kan inndeles i følgende tematikk:
• Overordnede landskapshensyn
• Bevaring av natur- og kulturlandskap
• Stedlig byggeskikk

Tema estetikk og byggeskikk berører dermed flere forhold som omhandles som egne KU-tema, for
eksempel Landskap og Senterstruktur i tillegg til byarkitektur.l forbindelse med planarbeidet er det
gjort analyser av bygningstypologi I skala, byutvikling og landskapstilpasning med angivelse av
historiske utviklingsretninger. Analysen som danner grunnlag for forståelse av viktige bystrukturer,
vil også gi retninger for videre utvikling både innen det aktuelle planområdet og i tilliggende
områder.

Tiltakets omfang i forhold til estetikk og byggeskikk

Tiltaket omfatter:
• Hotellbygg
• Parkeringsbygg
• Anlegg for kollektivtransport/buss og taxiterminal
• Veier og andre samferdselstiltak
• Senterformål (småbåthavn)

En viktig utfordring i planarbeidet med Gruset har vært tilpasning av hotellbygget til byens
landskap, bygningsstruktur og skala. Tomten er ikke en del av den tradisjonelle trehusbyen, men
utgjør et eget byrom. Hotelibygget vil bli markant i bybildet langs byens innfartsvei, og bygget vil
influere på byens karakter. God kvalitet i arkitektur og byggeskikk vil være avgjørende for om
bygget blir et positivt element i bybildet. Utforming av parkeringsbygget vil også ha betydning for
Gruset som et godt landskapsrom.

Følgende faktorer vil være viktige for estetikken i området:
• Arkitektonisk uttrykk /fasader
• Bevaring av siktlinjer

• Bygningsoppdeling/ høyder
• Opparbeiding av uteareal

13http://www.husbonken.rio/bypgeskikk/oktuelle-llnker/bepren/
24 BE’S rundskriv ørn estetikk
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Utforming av parkeringsbygget vil også ha betydning for Gruset som lanclskapsrom. I PTU

sakl73/12 den 20.11.12 ble bestemt av planteknisk utvalg at parkeringsgarasjen skulle fremstilles i

to alternativ, der alt. i utgjør eks. alternativ, med topp garasjedekke lagt til kt+3,5. I tillegg skal det

fremstilles et alt. 2 der parkeringsgarasjen løftes og toppdekket legges til kt.÷6,2, Dette betyr at

bygget løftes 2 til 3 m over nåværende terreng.

Vurdering / konsekvenserfor estetikk og byggeskikk

I forhold til overordnede landskapshensyn, har planen ivaretatt de fastlagte siktlinjer mot byen og
mot Vågen. Hotellet er lokalisert i overgangen mellom Havsøy og Vågen, der den bratte fjellsida
møter fjorden, og det er lagt vekt på å få en god fasade mot sjøen. Lamelistrukturen bidrar også til
at sikten mot sjøen fra eksisterende bebyggelse på HavsØy blir relativt sett best mulig ivaretatt. if.
Illustrasjoner. Retningen på bygningsvolumene avviker noe fra eksisterende bebyggelse (AMFI
Eikunda, Perrongen), men følger retningen på strandlinjen (fellesnevner). Ny kaikant etableres i
forlengelsen av eksisterende fyllingslinje ved Perrongen, og det etableres strandpromenade langs
kaikanten som møter det store uterommet ved hotellet.

Når det gjelder bevaring av natur- og kulturlandskap, representerer planen ingen konflikter. if. KU
for tema landskap. Hensyn til byggeskikk ivaretas best ved å skape et moderne bygg med god
arkitektur samtidig som det holdes noe avstand til den vernede bybebyggelsen i sentrum. I forhold
til estetikk og byggeskikk vil det ikke være ønskelig å kopiere byggestilen fra trehusbyen eller fra
Eikunda, men å etablere et moderne bygg, med en utforming som kan harmonere med
omgivelsene, og som reflekterer at Egersund by går videre inn i fremtiden som en moderne by, men
likevel bevisst sine historiske røtter og tør minne om det. Hotellet som er foreslått er i en skala som
ikke er i konflikt med tilliggende bebyggelse (Eikunda/ Amfi mfl.), men som kan binde sammen
bebyggelsen nord for Lundeåna. Videre må alle de nye elementene i det nye byromrnet Gruset ha
evne til å bære med seg de nødvendige kvaliteter inn i en ny og utvidet senterstruktur, slik
kommuneplanen legger opp til.

Parkeringsgarasjen utformet etter alt. 2 med topp dekke lagt til kt.÷6,2 vil bryte med gitte
forutsetninger om fri sikt ut byfjorden sett fra fv.44. Se oppstilling av virkninger kap 6.4, Dette vil gi
en mindre god opplevelse siden byfjorden ikke blir synlig på vei inn mot sentrum.

De andre elementene som strandpromenade med romdannelser og kollektivterrninal kan være
med å gi byrommet Gruset karakter. Forutsett riktig utforming kan dette gi god og tjenlig estetikk.

Konsekvenser

Forutsatt tilrådd løsning har tiltaket ikke negativ konsekvenser.
En løftet parkeringsgarasje til kt.+6,2 etter alt. 2 har estetisk sett; sterk negativ konsekvens.
Konsekvenser for samfunnet: Over middels positiv konsekvens

7.12 Vannforsyning, avløpsforhold

Innledning
Løsninger for vann og avløp i området er drøftet med Eigersund kommune. Innen området Gruset
går det traseer både for vannforsyning, spillvann og overvann. Viser til vedlegg nr. 5. Både når det
gjelder vannforsyning og ledningsnett for spillvann hevdes dette å ha tilstrekkelig kapasitet for de
nye tiltakene som planlegges herunder også nødvendig branntrykk til over kt. 22.
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Planens omfang i forhold til teknisk infrastruktur - vann og avløp

Eksisterende ledningsnett25berøres noe av tiltaket, ikke av hotellet men av parkeringshuset, og må
legges noe om. Eksisterende pumpeledning som kommer ut via Ludeåna og svinger i nordlig retning
ut vågen, berøres ikke direkte men ligger i ustabile løsmasser som kan forskyves i forbindelse med
pelearbeid under bryggekant/promenade. Fra kommunens side er det ønskelig at det monteres
stigerør for slokkevann i hotellets heissjakt for å lette et ev. slokkearbeid i tilfelle brann.

Det forutsettes at hotellet koples til det kommunale ledningsnettet så langt dette rekker. Når det
gjelder arrangement for overvann håndteres dette separat og tilpasses det enkelte tiltak og søkes
godkjent særskilt av kommunens myndigheter.

Konsekvenser

Tiltaket har negativ konsekvens på kommunens tekniske infrastruktur siden dette berøres, Positiv
konsekvens at teknisk kapasitet på anleggene er tilstrekkelig for nye tiltak i området.

Konsekvenser for samfunnet - berøring: Negativ konsekvens med økonomisk virkning

Konsekvenser for samfunnet - kapasitet: Positiv konsekvens

Avbøtende tiltak: Berørt ledningsnett må som del av tiltaket legges om og tilpasses ny situasjon.

7.13 Trafikkforhold

Områdets mange funksjoner som offentlig trafikkareal, parkeringsplass, rutebilstasjon, tilkomst til

småbåthavn, fremtidig hotell og andre servicetilbud stiller krav til gode løsninger.

Trafikale konsekvenser for nye tiltak i området er vurdert som del av tiltaksbeskrivelsen i kap 6.
Dette gjelder også valg mellom løsninger. Følgende trafikale tema blir vurdert i forhold til 0-
alternativet:

• Konsekvenser for fremtidig avvikling og kapasitet som følge av økte trafikkmengder og
endret kjøremønster

• Konsekvenser for trafikksikkerhet som følge av tiltakene

Konsekvenserforfremtidig avvikling og kapasitet som følge av økte traflkkmengder og

endret kjøremønster.

På grunn av usikre trafikkmengder på fv.44 og som følge av at vi ikke kjenner trafikkfordelingen ut
og inn av sentrum, vil grunnlaget for å beregne kapasitet for nordre og søndre rundkjøringer være
lite tilstrekkelig. Det er derfor gjort en vurdering av fremtidig kapasitet og avvikling mot fv.44.

Vurdering:

Trafikkmønsteret/avviklingen,26som er beskrevet i kap. 6.5.5, viser hvordan tiltakene medfører
endringer i forhold til dagens situasjon, 0-alternativet. if. figur nr. 18. Løsningen medfører få
konfliktpunkter med kryssende trafikk og dette bidrar derfor til god intern trafikkflyt. Videre vil man
i stor grad kunne unngå interne forsinkelser og unødvendig oppstuing ut av området via den nordre
rundkjøringen som følge av dette trafikkmønsteret.

25 Ledningsnett VA ved/egg nr. 5
26 Se situasjonskart vedlegg nr. 3

45

 

Side 172 av 670



All trafikk til og fra området må forholde seg til den gjeldende trafikksituasjonen på fv.44 med køer

og forsinkelser slik det også er i dag. All innkjøring til Gruset skjer via den nordre rundkjøringen.

Den søndre rundkjøringen er envegsregulert og forbeholdt kollektivtrafikken fra rutebilstasjonen.

Ved å prioritere kollektivtrafikk unngår man forsinkelser ut fra Gruset i rushtiden. Begge

rundkjøringene er små men er ikke del av prosjektet. Den søndre rundkjøringen er for trang til å

avvikle busser i retning mot sentrum, det er derfor tillagt et overkjørbart areal som kan nyttes til

avvikling av vestgående trafikk, på denne måten ivaretas ønsket kjøremønster.

Trafikken fra Gruset vil være størst i den nordre rundkjøringen. Vi forventer en økning i antall biler
til Gruset med inntil 415 flere turer pr døgn med nytt hotell og ny parkeringsgarasje. Det er grunn til
å tro at en stor andel skal ut i ettermiddagsrushet. Dersom 30 % av total parkeringsdekning avvikles
fra området mellom kl. 15 — 16 tilsvarer det ca. 100 biler i dette tidsrommet. I tillegg kommer
trafikk fra Perrongen og evt. nyttetrafikk fra området, som samlet vil kunne utgjøre 110- 150 biler i
tidsperioden. Dette tilsvarer i størrelsesorden anslagsvis 50-60 flere biler ut av området i rushtiden
sammenlignet med dagens situasjon.

Trafikkmengden langs fv.44 vil være tilnærmet lik for de to rundkjøringene, med størst trafikk i
mellom kl. 15.00 — 16.00 virkedager. Avviklingen vil derimot kunne være noe forskjellig i og med at
den søndre rundkjøring har4 armer, med arm til Amfi Eikunda. Dette medfører flere tidsluker
sammenlignet med rundkjøringen i nord.

Det er til tider store køer både inn og ut av sentrum i rushperiodene. Disse køene vil ikke bli mindre
med årene, uten utbedringerfomlegging av fv.44. Vi forventer en fortsatt vekst av trafikken de
neste årene som følge av økt tilflytting og utvikling av Egersund by. Det er derfor grunn til å tro at
det i fremtiden vil kunne oppstå stuing inn på Gruset som følge av køer på fv.44 i rushperiodene, og
dette vil med stor sannsynlighet bli verre med ny løsning sammenlignet med dagens løsning. For
fv.44 vil dette i liten grad medføre større endringer i forsinkelser og kødannelser sammenlignet
med dagens situasjon. Her vil fremtidig trafikkvekst sannsynligvis medføre de største forsinkelsene.

Konsekvens:

Konsekvens av tiltakene med hensyn til trafikkavviklingen: Ingen til liten positiv konsekvens.
Konsekvens for kapasitet etter ny plan: Liten negativ konsekvens.

Avbøtende tiltak:
Utvide rundkjøringens radius og forlenget innkjøringsbredde. Dette vil kunne gi bedre flyt inn og ut
av rundkjøringene og øke tidslukene for utkjøring.

Konsekvenserfor trafikksikkerhet som følge av tiltaket

Tiltakene som er beskrevet i kap. 6.5 er planlagt i henhold til gjeldende forskrifter og håndbøker.

Sikt ut fra kryss, avkjørsler og mellom kjøreveg og gangfelt er ivaretatt. Gs-vegen langs fv.44 er noe

justert, men dens funksjon som gjennomgående og overordnet gs-veg nett er ivaretatt.

Gangveger og promenade mot sjø bidrar også til økt ferdsel langs sjølinjen. Tilkomster er godt

ivaretatt gjennom opphevet gangfelt og universelt utformede løsninger.

Økende trafikk til og fra området ivaretas gjennom lave fartsgrenser internt i området med 30km

soner samt opphøyde gangfelt.

Konsekvens:

Tiltakets konsekvens i forhold til trafikksikkerhet: Liten positiv konsekvens.
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7.t4 Støy

Ifølge forskriftene er hotellvirksornhet ikke støyfølsomme bygg.
Det finnes derfor ingen øvre grenser for hotell når det gjelder
trafikkstøy utenfor vindu /balkong. Området som hotellet er
okalisert til ligger i støyutsatt område >55 dBA.

For hotell bygd etter lydklasse C (i praksis alle nybygg) er øvre
krav til innendørs støy fra utendørs støykilder LpftQkV2sh = 35 dB.
Det indikerer at støynivået er midlet over døgnet. Med riktig
materiale og byggemåte og riktig utført og balansert ventilasjon
vil en relativt greit kunne tilfredsstille kravet til innendørs
støynivå fra utendørs kilde. Statens vegvesens støykart
(prognostisert) ligger til grunn for disse vurderingene. De målte
dataene må legges til for hele fasadehøyden. Før videre
prosjektering bør det utføres støymålinger som grunnlag for valg
av løsninger. Viser ellers til støykrav NS 8175 og andre nasjonale
standarder for akustikk.

Konsekvenser

Konsekvenser for tiltaket: Liten eller ingen konsekvens for hotellets etablering

7.15 Strandsone

Innledning

Planområdet berører 330 m strandsone, av dette er 40 m langs Lundeåna (ovenfor brua), og 290 m
langs sjø i Vågen. Strandsonen består av utfylte masser og opparbeidet betongkai mot sørøst (på
begge sider av brua). Fra denne er det videre nordover mot sjøen anlagt skråninger, som dels er
tilplantet. Denne del av strandkanten har i dag et noe uferdig preg.

På deler av strandsonen (langs eksisterende parkeringsplass) er det opparbeidet gangveg, som er
en del av strandpromenaden mellom Gruset og sentrum. Strandkanten og sjøarealet utenfor er pr.
i dag også benyttet til båtfeste. Arealet der hotellet er tenkt lagt er grunt, og blir kun benyttet av
mindre båter.

Tiltakets omfang i forhold til strandsonen

Tiltaket berører strandsonen kun i nordlig del av
planområdet. Kaiarealet langs Lundeåna vil forbli
uendret. Strandkanten videre inn mot hotellet er
berørt av tiltaket ved at promenade inn mot hotellet
er foreslått anlagt. Det forutsettes at strand -

prornenaden videreføres forbi hotellet og opp langs
elveløpet Eieåna. Arealene ut mot småbåthavna er i

planen gitt en parkmessig opparbeiding.

Hensynet til allmennheten:

Det forutsettes ingen videre utredning av dette temaet i KU, Derimot vises det til planlagte tiltak,
hvordan hensynet til oppholdssoner og møteplasser langs strandkanten er innarbeidet i
planforslaget. Lekeområder kan ev. innpasses.

Figur 24 Stø ykart kilde: Database
statens vegvesen

Figur 25 Eksisterende fyllingskant ved Gruset
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Vurdering

I Kommuneplanens arealdel er det vist gangvei (strandpromenade) langs Gruset. Det er også lagt
til rette for havnepromenade fra kirken og sØrover mot politistasjonen. Dette viser en intensjon fra
kommunen om å legge til rette for offentlig tilgjengelig strandareal i sentrum, Utbygging av hotellet
kan endre strandlinjens karakter, men ikke hindre eller umuliggjøre ferdsel og opphold i
strandsonen. Som vist i tiltakene er det lagt vekt på gode felles uterom og alminnelig ferdsel ved og
langs hotellet. Se vedlagt illustrasjon og planer.

Arealmessig vil bruk av sjøarealet som båthavn ikke bli vesentlig endret som følge av utbyggingen,
men bryggefeste må tilpasse seg de nye løsningene og irinseilingen til bryggeplass nærmest hotellet
er gjort noe trangere.

Konsekvenserfor strandsonen

Konsekvenser for natur og miljø — berøring strandsone: Middels negativ konsekvens

Med avbøtende tiltak: Utforming som vist i vedlegg til plandokumentet: Over middels stor positiv

samfunnsmessig konsekvens.

7.16 Barn og unge! oppholdsareal

Viser til kapitel 7.15 om strandsonen og oppholdsarealer

7.17 Universell utforming

Innledning

Universell utforming må varetas i planleggingen, både Prinsippet om universell utforming
når det gjelder hotelibygg, trafikkarealer og andre skal ivaretas ipksnleggingen og

utearealer for allmenn tilgjengelighet. TEK 10 må kravene til det enkelte byggetiltak.
Det samme gjelder hensynet til barnivaretas. Alle bygg for publikum og utearealer for

- og unges oppvekstv;lkar og estetisk
allmennheten skal ha særlige krav til universell utforming. utforming av omgivelsene. (PbL41)
Sikkerhet og tilfredsstillende belysning med
ledemarkering må også vurderes som del av utformingen.

Tiltakets utforming i forhold til universell utforming

Forhold som er vurdert:
Universelt utformet løsning i medhold avforskriftskravforutsettes for disse tiltakene:

• Parkeringsordninger ved tilrettelegging HC, ledelinjer og lys og ramper ev. heis fra
parkeringshus.

• Tilkomst til, — og arrangement ifb. med bruk av kollektivmiddel i form av riktig
dimensjonering, krav til videre utforming av ledelinjer og detaljer mv.

• Tilkomst til hotell ved trappeløst inn gongsporti og romper mellom de ulike utvendige nivåer.
• Tilkomst til andre utearealer ved trappefrie løsninger som alternativ.

Konsekvenser

Konsekvenser for samfunnet — universell utforming: Forutsatt at tiltakene følges opp i medhold av

nedfelte krav i plan med bestemmelser gir tiltaket; over middels stor positiv konsekvens
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7.18 Enøk/ energiløsninger

Innledning
Kommunen har gjennom arealpianleggingen ulike virkemidler som kan påvirke energibruk i
bygninger. Under planlegging av nye utbyggingsområder kan kommunen blant annet beskrive
hvordan energiforsyningen forventes løst.
Den nye plan- og bygningsloven fra 2008 gir kommunene lov til å stille krav om miljøvennlige
energiløsninger. I plandelen slås det fast at kommunene kan stille krav til vannbåren varme i nye
bygg og anlegg. Kommunene kan pålegge tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg, men dette
forutsetter at fjernvarmekonsesjon først er tildelt for det aktuelle området. I § 29-5 stilles det
tekniske krav til nye bygg, de må blant annet tilfredsstille krav til energi.

Tiltakets utforming i forhold til energiøkonomisering

I dette prosjektet blir energiløsningene gitt preferanse, Det er i utbyggers interesse å gjøre bygget
så kostnadseffektivt som råd er og det søkes energiøkonomiske og miljøriktige løsninger. Det er på
grunn av nærhet til sjø nærliggende å tenke seg løsning knyttet til bruk av sjØvann som medium for
varmepumpe. Det er i TEK1O stilt krav til energiforsyningen jfr. § 14-7. « Bygning med over 500 m2
oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes
med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brens!er hos sluttbruker.»

Dette forteller oss at elkraft og/eller gassløsninger ikke er tilfredsstillende til romoppvarming i
hotell bI. annet. Energi til ventilasjonsvarme og varmtvann må også sees i sammenheng med valgte
løsninger. Varmtvann må utstyres med ettervarme når VP benyttes.
Når vi ikke har en fjernvarmeleverandør i området er som nevnt en varmepumpeløsning et aktuelt
alternativ men da som luft eller vann som “medie”.

Alternativ luft til vann
I det typiske vestlandsklima er uteluft en god løsning. Med riktig VP kan disse være effektive ned til
-20 gr. C, og installasjonen her er prisgunstig i forhold til andre “medier”. Men dette krever da en
løsning for spisslast, gjerne en gassløsning som supplerende bærer.

Andre alternativ.
En løsning med energibrønner og varmepumpe er en grei løsning men forholdsvis kostbart, da
spesielt med grunnboringen. Det er svært viktig at brønnenes kapasitet her blir dokumentert.
Sjøvann er en god løsning, men det krever at installasjonene blir riktig prosjektert og at
materialbruk èr for sjøvann eller det benyttes kollektor. Viktig med dybde for mest mulig stabil
temperatur/groing og at trafikk i fjorden ikke hindres. Det må også søkes kommune/havnevesen for
aksept.

Anbefalt løsning
Som en foreløpig betraktning foretrekkes benyttet varmepumpeløsning luft til vann, gjerne da med
gasskjel til spisslast med felles gasstank for kjøkken/peis.

Under videre prosjektering anbefales å gjennomføre en energiberegning (SIMIEN) hvor det kan
simuleres energikarakter ved de alternative løsninger.

Konsekvenser
Konsekvenser for samfunnet — energiøkonomisering: Forutsatt at tiltak i medhold av intensjoner og
forutsetninger i plan med bestemmelser gir tiltaket: Over middels stor positiv konsekvens
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7.19 økonomiske konsekvenser — utbyggingsavtale

(Jtbyggingskostnader
De samfunnsmessige økonomiske konsekvenser er fundamentale i forhold til å realisere de tiltak
som planområdet inneholder. Tiltakene er delt på 5 områder mellom flere tiltakshavere + 1
refusjonsområde dvs, at tiltakene hver for seg må bære kostnader som skyldes tiltakenes
innpassing med istandsetting, for eks. berørte kommunaltekniske anlegg.

Parter:
1. Tiltakshaver for hotell med nært uteområde
2. Tiltakshaver for endret tilkomstvei gjennom Gruset med tilpasset kryssløsning
3. Tiltakshaver for parkeringsgarasje
4. Tiltakshaver for kollektivanlegg/terminal ev. med nytt bygg
5. Tiltakshaver for strandpromenade/bryggekant
6. Tiltakshaver for omlegging av ledningsnett VA
7. Tiltakshaver for midlertidige anlegg i byggefase parkeringsanlegg.

Kostnader mellom ulike tiltakshavere fordeler seg kalkulatorisk slik! enh.:

Tiltakselement Tiltakshaver Investering kr./enh. Enhet Sum Drifts
ansvar

1 . . Bygning m/uterom kr. 1.2-1.5 150 rom I 230 mill I
Hotell med næromrade Privat

. I I Privat
mil/ rom

2 EndrettilkomstGruset Privat/off. Veianlegg: Kr1200/m2 — 920rn2 j iii 0ffentg
3 . . Alt.2A. 2 plan 285 p.pl; 285 p.pl 71 mill

Parkeringsgarasje med
. . . kr 250 000/p.pl Prwat/uff.tilkomst og parkering Privat/off.

bakkeplant
. Alt.2B. 3 plan 377 p.pl; . (p.selskap}

kr 270000/p.pl 377 p.pl 102 mill

. . . . Plass: Kr6 000 /m2 2100m2 12,6 mill
4 Kollektivanlegg/terminal Offentlig

Bygning: kr. 20—30 000/m2 200m2 6,6 mill
. Offentlig

Lav standard** 4-5 000 kr/m2 155Om2 (1) 7.8 mill
5 Promenade/bryggekant Offentlig Mid. standard 6-8 000 kr/m2 1550m2 . (2) 12.4 mill Offentlig

Høy standard 8-10 000 kr/m2 155Om2 (3) 15.5 mill
6 Ledningsnett VAomlegg. Privat/off. Snitt Im VA: kr 2000/lm 100 Im 0.2 miii . Offentlig

Midlertidig parkering og f I
ol::vms:c;rt Privat/off. Veianlegg/kollektiv: kr l000/m2

264Om2 2,6 mill
Off/privat

skiltanvisning mv.

*lnkl, kr2 mill, for deponering av letter forurenset (inert) masse **Levetid konstruksjon sett til maks 50 år

Kommentar til økonomisk fordeling.

Her er det gjort et forsøk på å synliggjøre kostnadene for utbygging av Gruset slik dette er vist i
detaljreguleringen. Det sier seg selv av dette er grove kalkulasjoner, likevel sier det noe om
inVesteringsnivået og hvilke både private og politiske initiativ og motivasjoner som skal til for å
realisere løsningene.

For Eigersund kommune vil realiseringen av Gruset, slik reguleringsplanen viser, medføre kostnader
både til investering og drift. På investeringssiden gjelder dette tre forhold mer eller mindre.

1. Parkeringsanlegg
2. Kollektivanlegg
3. Promenade/ byrom
4. Midlertidig tilkomst og parkeringsløsning under bygging av parkeringshus.

For kostnadselementene 1—3 finnes det andre privatiserte løsninger. Et utbyggingsselskap kan
realisere parkeringshuset og drive dette. Kollektivanlegget deles mellom flere offentlige nivå, fylke,
stat. Promenade/byrom kan næringslivet i Egersund være med å realisere. Dette kan løses via egne
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utbyggingsavtaler. Kostnadselernent nr.4 må finansieres av de parter som realiserer
parkeringshuset og kollektivterminal. Jfr. Midlertidig anleggsbelte i detaljreguleringsplan/
bestemmelsesområde.

Utbyggingsavtale
I utbyggingsavtalen drøfter offentlige myndigheter og utbyggere på forhånd og blir enige om

hvordan et utbyggingsprosjekt skal gjennomføres, hvordan kostnader skal deles og hvilke ordninger

som skal gjelde. Dette kan gå på juridiske og økonomiske forhold, på gjennomføringsmåte og på

driftsmessige forhold.

Før utbygging av området bør det utformes en utbyggingsavtale der deltakende parter avklarer

hvordan området bygges ut og hvem som deltar i kostnadsfordelingen, samt hvilke løsninger en blir

enig om, eksempelvis når det gjelder utbygging av parkeringshus, strandpromenade med videre.

Utbyggingsavtalen bør videre inneholde kapasitetsmessige og økonomiske løsninger for hotellets

parkeringsbehov. Videre bør avklares felles grensesnitt for løsninger mellom andre offentlige og

private arealer/tiltak.

Bygging av parkeringshus er en forutsetning for lokalisering av hotell. Men det offentlige har selv et
behov for å realisere flere parkeringsplasser inn mot Egersund sentrum, bI. annet på Gruset. Dette
er en uttalt målsetting, se bl.a. kap. 6.4. Ved utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og
hotelleier fastsettes hvordan dette deles og arrangeres i eierforhold med driftsansvar, hvilke
kapasitet anlegget skal ha mv. Detaljreguleringen fastsetter bare rammer for et slikt anlegg.
Innenfor disse rammene kan anlegget godkjennes og realiseres.

Det må også sørges for å opprette andre privatrettslige avtaler mellom utbygger og Eigersund
kommune blant anna fordi Eigersund kommune eier deler av området.

7.20 Rekkefølge for utbygging

Reguleringsbestemmelsene regulerer dette.
Det er en forutsetning at parkeringsløsninger må finnes i det mon hotellet behøver før hotellet kan
tas i bruk. Det betyr bygging av parkeringshus i et bestemt omfang. Hvordan dette skal gjøres og
hvilke deler av utbyggingen som kommer først og sist er avhengig av hvilket utbyggingsalternativ
for parkeringshus som velges. Dersom alt. i velges (i KU kalt alt.2) med et utvidet nedre p.plan på
kt.-1,9 må først kai-planet for hotellet bygges. Dette må så benyttes som parkeringsplass sammen
med nåværende p.plass ved Perrongen. Oppstilling av busser og parkering blir som dagens løsning
men tilpasset.

Dersom alt. 2 velges (i KU kalt alt.3) med laveste plan på kt. 0,8 er den beste løsningen å stenge
Gruset for gjennomgangstrafikk og sørge for parkering midlertidig andre steder. Kap. 7.22 under
sier mer om dette.

Rekkefølge for utbygging kan da bli som dette:

1. Omlegging av midlertidig veg og kollektivplass, bygging av midlertidig parkeringsplass etter

alternativ i eller 2 som omtalt ovenfor.

2. Bygging av parkeringsanlegg/garasje og nye tilkomstveier ved hotellet

3. Bygging av hotell

4. Bygging av ny kollektivplass for busser og taxi

5. Bygging av strandpromenade/ byrom
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7.22 Mkilertidig adkomst og parkering

En av konsekvensene ved etablering av nye tiltak ved Gruset er at
flere av de nåværende ordninger opphører for en periode og må
erstattes midlertidig.

Under byggefasen av planområdets ulike tiltak er det først og
fremst bygging av parkeringsanlegg som krever ny logistikk/ sikring
og det må bygges midlertidig løsninger for adkomst og
oppstillingsmåte for kollektiv og parkering. Hotellet bygges ut uten
at dette i vesentlig grad vil forstyrre normal trafikk langs internt
veinett og vil når det står ferdig kunne benytte ny tilrettelagt
permanent infrastruktur.

Den midlertidige løsningen er ulik for de to alternativene til
parkeringsløsning som fremmes. Uavhengig av alternativer så er det
en betydelig utfordring blir å løse midlertidig tilkomst og parkering.
Dette kan løses på følgende to måter.27

Alternativ 1. (I KU nevnt som alt.2

1. Kai for hotellet bygges og den landfaste delen benyttes til
midlertidig parkering sammen med området vest av Perrongen.
Eier av dette arealet er villig til å inngå avtale om dette. Til
sammen gir dette ca. 160 parkeringsplasser.

2. Det bygges midlertidig vei over Gruset med oppstillingsplass
for 4 busser og 3 til 4 taxi ved nåværende terminal. Dette
forutsetter at nytt kjøremønster etableres i samsvar med
detaljreguleringen og at hals ved utkjørsel fra søndre
rundkjøring utvides.

3. Det etableres midlertidige gangveisystem og anleggsområdet
sikres. Se skisse alt.1

Alternativ 2(1 KU nevnt som alt.3).

1. Det etableres en midlertidig avkjørsel fra fv.44 til
oppstillingsplass for buss med i alt 4-5 stk. Videre oppstilling for
taxi, 3 -4 stk. Dette forutsetter at nytt kjøremønster etableres
gjennom søndre rundkjøring i samsvar med detaljreguleringen
og at hals ved utkjørsel utvides.

2. Det tilrettelegges 90 til 100 midlertidige parkeringsplasser
plassert som skissen viser. Søndre del av Gruset ved
bussoppstillingsplassen tas i bruk. Videre blir deler av
parkeringsarealet vest for Perrongen benyttet. Eier av dette
arealet er villig til å inngå avtale om dette.

3. Det etableres midlertidige gangveisystem og anleggsområdet
sikres. Se skisse alt.2

fi / -
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/

I
— I,

Figur 26 Midlertidig løsning alt. I

i[

27
Plan for midlertidig tiltak vedlegg SA og 98

I

Figur 27 Midlertidig løsning alt.2.
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Anleggsområdet stenges i byggeperioden som er ventet å ta ca. 6 mnd. Etter alt. i vil søndre
utkjørsel bare benyttes av kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy. All annen trafikk benytter nordre
avkjørsel også anleggstrafikk fra området,
Når parkeringsanlegget er utbygget, blir dette benyttet til parkering og området for ny
kollektivplass kan bygges ut sammen med permanent internt veinett.

Etter alt. 2 stenges det interne veisystemet og rundkjøringene må benyttes hver for seg til
midlertidig parkering og til kollektivanlegg i sør og til Øvrig trafikk i nord, inkl. anleggstrafikk.

Reguleringsbestemmelsene § 7 om områdebestemmelser angir midlertidig anleggsbelte med krav
om tilbakeføring for hele det midlertidige området med parkering, kollektivfelt og avkjørsel fra
fv.44. Det er videre sett krav om prosjektering av hele området med skilt og varslingspian.

7.21 ROS (Sikkerhet og beredskap)

Under dette avsnittet berøres flere tema. Det blir gitt en egen vurdering av ROS som del av KU,
Dette gjelder både naturgitte temaer med konsekvens for tiltak i planområdet og eventuell
konsekvens som skyldes selve tiftaket. Både alvorlighet ved selve faren og en vurdering av grad av
forekomst/ hyppighet blir vurdert. Fare kan resultere i tiltak som pålegges gjennom
pla nbestem melsene.

Forhold som må vurderes i KU:
ROS-analysen danner grunnlaget for vurderinger av risiko og sårbarhet i planområdet.

Det er ikke forbundet med vesentlig fare ut over det normale for allmennheten å realisere tiltakene
i planområdet. Dette sier analysen. Det er heller ikke sider ved naturmiljøet som tilsier potensiell
fare utover det normale. Det settes fokus på følgende:

1. Lettere forurenset inerte materiale i grunnen. Dette representerer ikke vesentlig helsefare
men bør ikke eksponeres unødig for mennesker eller natur.

2. Midlertidig trafikkordning mens parkeringshuset bygges kan være en utfordring. Her må det

legges vekt på god informasjon og best mulig kvalitet på midlertidige anlegg for

fotgjengere, bilister og for kollektivtransport.

3. Omgivelsen må skjermes mest mulig for støv og støy fra anleggsområdene i byggefasen.

4. Faremomenter ved tiltak i plan er ivaretatt.

Identifikasjon av manglende sikkerhet
Det er foretatt en analyse av grad av manglende sikkerhet ved planområdet. Dette fremgår av

tabell under og er gradert etter vedlagte matrise:

Sannsynlighet for de uønskte hendingene blir rangert etter antatt frekvens.

53
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Sannsyn Vekting Definisjon

Svært Ute sannsynlig i Ei eller færre hendinger pr. 1000 år.

Lite sannsynlig 2 Ei eller flere hendinger pr. 100- 1000 år.

Mindre sannsynlig 3 Ei hending pr. 10— 100 år.

Sannsynlig 4 Mer enn en hending pr. 1 - 10 år

Svært sannsynlig 5 Mer enn en hending pr. år

Konsekvens av de uønskede hendingene blir rangert som følger:

Konsekvens Vekt Menneske Miljø Materielle verdier

Ubetydelig i Ingen eller små Ingen eller ubetydelig Skader for inntil 50. 000

personskader. skade på miljø kroner.

.
. Mindre skader som Mindre skader på miljø, Skader for mellom 50.000

Mindre alvorlig 2
trenger medisinsk men som naturen selv

— so ooo kroner.

behandling. utbedrer på kort tid.

Inntil 1 død eller fare for Moderate skader på
.

.. Skader mellom 500.000—
Alvorlig 3 alvorlig personskade, miljø, eller skader som

. .
. 5.000.000 kroner.

flere mindre krever mindre tiltak.

personskader.
Inntil 5 døde, eller fare Omfattende og

. . . . . . .
. Skader mellom 5.000.000

Kritisk 4 for inntil 15 alvorlig langvarige miljøskade
— 50.000.000 kroner.

skadde personer. som krever større

tiltak.

Katastrofalt 5 Mer enn 5 døde eller 15 Varig skade på miljø. Skader for mer enn

alvorlig skadde/ syke. 50.000.000

ut fra gradering av sannsynlighet og konsekvens, er den enkelte hendelse plassert risikomatrise:

1.5 2.

14 24 34 44 54

1.3 2.3 3.3
. 4.3 i1r

1.2 2.2 3.2 4.2 5.2

1.1 2.1 3.1 4.1 i_i

1 27 \L
f \, Konsekvens 4 S’

Plasseringen hendingen får i risikomatrisen bestemmer om tiltak er nødvendig eller ikke:

Enkle tiltak skal vurderes gjennomført

Tiltak skal vurderes ut fra kostnad forhold til nytte

Tiltak nødvendig og inngår i plan med bestemmelser

Tabell 4: Bruttoliste for potensial for uønskede hendelser.

r Hendelser / situasjon Ahtsaeft Sann,. Kons. Riciko

Natur og miljøforhold
toifsired//Iom/grunnforhold. rr området utseit for, el/er kon planen/titt aker mrdføre rvsiko for._______________________________________________________
1. Masrrsi/.skred Sle’

2. Steinsprang Nei

3 Masseras vegfyli,ngsr Nei

a. sne/-’sras Nei

5. Fiomra, Nei/Ja 3 i I 3 Kan forekomme i mindre grad ved’s transport i elvetøpei tiiina
. Flåm som skyldes elvevann, -området ligger urenfor elvenes

6. fiom Lite sannsynlig i i 1.1 - . -

innvirkning

Ja ved havstigning. Viser til uttalelse fra iVVE. Jfr. Krav i
I. økt vannstand Ja 4 i 1.4

kommuneplanen
Ved uvær kan vannstuing inn fjorden kombinert med høyf to gi

8. Tidevannsflom Ja 4 i i 4 økt vonnstanden ifjordsystemet med havstigning på 1- 1,5 m
over normal vonnstond
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Saksutredning:

EIGERSUND KOMMUNE - HOTELL - GRUSET - REGULERINGSENDRING

Trykte vedlegg:
1: Planbeskrivelse: Gruset — detaljregulering
2: Konseptskisse hotell og byrom ved Gruset
3: Plankart
4: Reguleringsbestemmelser
5: Illustrasjoner
Utrykte vedlegg:

Sett inn saksutredningen under denne linja 4-

1. Bakgrunn:
Vi har mottatt på høring sak om detaljregulering for Gruset i Eigersund kommune.
Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for bygging av hotell og
parkeringsanlegg på tomten.

Til planens oppstartsvarsel var de viktigste innspill fra fylkesrådmannens side:
- at man bør vurdere alternativ lokalisering for hotellet.
-at allmenheten skal ha tilgang til strandsonen, også i området rundt hotellet
-at reguleringsplanen skal ta tilbørlig hensyn til den vernede trehusbebyggelsen,
inklusiv Egersund kirke, sjøhusrekka og vågen, ved å sikre utsikt for de som
ankommer byen med bil, sykkel eller til fots.

2. Problemstilling:
Planen, slik den nå foreligger, har i de fleste henseender tatt inn de innspill som er
gift fra fylkeskommunen ved oppstartsvarsel. Ny plassering av hotellet helt nord i
planområdet gir gode muligheter for å beholde dagens utsikt ut sundet og sikt til
kirken og den vernede trehusbebyggelsen, som var et av de mest tungtveiende
innspillene gift fra fylkesrådmannen til oppstartsvarselet. Det foreligger to
alternativer til parkeringshus, der det ene alternativet (alternativ 2) vil skjule denne
samme utsikten som hotellet nå er flyttet til fordel for. Fylkesutvalget skal ta stilling
til om det skal fremmes innsigelse til alternativ 2 for parkeringsanlegg.

Det er fremmet forslag fra kommunen om en formulering knyttet til HC-parkering
som gjør at HC-parkering kan benyttes som vanlig parkering når det er lite behov
for HC-plasser. Det er flere problemstillinger knyttet til en slik formulering, og
fylkesrådmannen foreslår at det fremmes innsigelse mot denne.

3. Saksopplysninger
Planområdet omfatter en av de mest sentrale tomtene i Egersund by. Området
avgrenses av Rv 44 i øst, og av elven i vest, mot avkjørsel fra rundkjøring i nord og
broen i sør. Området er på 31 daa.

Arkivsaksnr:10/11528-11 Løpenr: 30699/13
Reg.dato: 14.05.2013 Arkivnr: FR-RB ElG Gruset-reguleringsendringSaksbeh: KnutTorkildsen Slettebak
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Reguleringsplan for Gruset legger opp til å etablere et hotell på inntil 10 000 m2 og
med en maksimal byggehøyde tilsvarende 5 etg. på det høyeste. Hotellet er vist
plassert på påler ute i sjøen i den nordlige delen av planområdet. Plasseringen er
valgt for å ivareta to viktige siktakser/soner i bylandskapet fastsatt av kommunen.
Den ene viktige siktlinjen er fra rundkjøring ved nordre avkjørsel til Gruset og ut
Vågen, den andre er fra broen ved Jernbanestasjonen mot kirken. Hotellet består
av tre bygningsvolum utformet som lamellstruktur, der den lengst mot sør kan ha
maks fire etasjer (kote 18,5) og den midterste og den nordligste lamellen maks fem
etasjer (kote 22,0).

Det er planlagt strandpromenade langs sjøen, som er sikret offentlig tilgjengelighet.
Videre skisserer planen at det kan etableres et nytt parkeringshus delvis under
eksisterende parkeringsplass på Gruset. Det foreligger tre alternativer for etablering
av parkeringshus.

Det legges også opp til store endringer i tilknytning til kollektivterminal,
kjøremønster m.m. innenfor planområdet, samt etablering av småbåthavn.

Det har tidligere blitt behandlet et reguleringsforslag for hotell på Gruset, der
hotellet var foreslått med opptil åtte etasjer og med annen plassering, men
forslaget ble avslått av Miljøutvalget i Eigersund kommune.

Ku Itu rm inn everd ler
Store deler av Egersund sentrum er regulert til spesialområde bevaring, jfr. Pbl §
25.6. ledd, fra 1985, i reguleringsplan for Egersund sentrum, og omfatter flere
vedtaksfredete bygninger. Egersund sentrum inngår som delområde i
Riksantikvarens NB!-register, som er en oversikt over nasjonale verneinteresser i
norske byer. Egersund kirke er automatisk fredet etter Lov om kulturminner, oppført
før 1607.

4. Fylkesrådmannens vurderinger:

Hotellet
Å bygge et stort hotell i en by preget av små verneverdige trehus og fredet kirke
med nasjonal verneverdi har potensiale for å bli svært konfliktfylt. Tegningene i
planbeskrivelsen viser et svært dominerende bygg, plassert veldig synlig i
landskapet, på byens mest sentrale og eksponerte tomt. Det er imidlertid gjort
vesentlige forbedringer i planen siden oppstartsvarselet.

Planlagt hotellbebyggelse er rettet mot sjøen, utformet som lamellbebyggelse i
inntil fire og fem etasjer, og er tenkt å ha et moderne formspråkluttrykk. Det er viktig
at det stilles krav om høy arkitektonisk og estetisk kvalitet på ny bebyggelse på en
så sentral og eksponert tomt og at dette presiseres i reguleringsbestemmelsene.
Videre er det viktig at det stilles krav om materialbruk av høy kvalitet i
bestemmelsene. Ifølge kommuneplanen skal ny bebyggelse i dette området
utformes med tre som viktig element i kombinasjon med andre moderne
materialer, jfr. videreutvikling av trehusbyen Egersund. Dette bør også inngå i
reguleringsbestemmelsene. Hotellet vil med de planlagte fem etasjene, på den
aktuelle tomta, fremdeles fremstå som noe høyt og dominerende i bylandskapet i
Egersund. Det vil også kunne oppleves som dominerende sett fra torget og kirka,

Arkivsaksnr.:10/11528-11 Løpenr: 30699/13
Reg.dato; 14.05.2013 Arkivnr: FR-RB ElG Gruset -reguleringsendringSaksbeh: Knut Torkildsen Slettebak
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vel 200 meter ifra. Fylkesrådmannen vil derfor anmode om at hotellet reduseres
med én etasje, for å gjøre det mindre dominerende i forhold til den vernede
trehusbyen, med sjøhusrekken og Egersund kirke. Det anses som positivt at
bebyggelsen er planlagt nedtrappet i høyde med én etasje mot sentrum og kirken.
Hotellbebyggelsen er plassert slik at det ivaretar de viktige siktlinjene/sonene.

Planen, slik den foreligger, sikrer allmenhetens tilgang til kai/strandsonen, noe som
var et krav i fylkesrådmannens uttalelse til varsel om oppstart av planarbeidet. Den
utgjør dermed en verdifull tilførsel til planlagt havnepromenade i Egersund sentrum.

Eigersund kommune har gjort svært gode grep ved å legge inn siktakser som skal
ivareta utsikten ut vågen og til Egersunds karakteristiske trehusbebyggelse og
kirke. Når det først planlegges så dominerende bebyggelse som et stort hotell, vil
disse siktlinjene være avgjørende for å ivareta den visuelle opplevelsen av viktige
elementer i bylandskapet ved ankomst til byen. Siktlinjene fungerer imidlertid ikke
etter intensjonen når det nå foreslås plassering av et parkeringshus som dekker det
meste av utsikten.

Parkering
Parkering på, eller over, bakkeplan er problematisk i bymiljø da det opptar store
arealer med lav arealeffektivitet som i liten grad bidrar til å skape gode byrom. Det
vises blant annet til Fylkesutvalgets vedtak i sak 30/12 hvor det ble fremmet
innsigelse mot bestemmelser som ikke tydelig nok krevde parkering i anlegg under
bakken i Randaberg sentrum. Flere og flere kommuner begynner å bli tydelige på
at de ønsker å legge parkering under bakken for å ivareta attraktive,
publikumsvennlige sentrumsområder, og å ha en effektiv bruk av arealer.

Da denne saken ble varslet, var det gitt to alternativer til parkering. Det ene
innlemmet parkering helt eller delvis i hotellet, det andre beholdt dagens løsning
med overflateparkering utenfor hotellet.

I høringsforslaget fremmes to varianter av parkeringshus i samme område som
dagens parkeringsplass. Begge alternativene har tre plan, det ene med
overflateparkering og to plan under bakken (alternativ 1), det andre med et plan
under og et plan over bakkenivå (alternativ 2).

I denne saken erfylkesrådmannen i utgangspunktet innstilt på å akseptere en viss
overflateparkering, da den vil etableres i et område hvor dette allerede finnes, og
det foreligger et godt alternativ for parkeringshus som legger to parkeringsetasjer
under bakken. Videre vil dette alternativet i stor grad ivareta utsikten som finnes for
gående og kjørende langs Jernbaneveien inn mot Egersund sentrum i dag. Dette
var et av de viktige premissene for(Iankepunktene mot) planen da den ble varslet.
Utsikten er viktig å ivareta for Egersunds identitet som sjørettet trehusby,
fylkesrådmannen kan derfor ikke tilrå å bebygge det aktuelle området i vesentlig
grad med annet enn parkeringsplass på bakkeplan.

Én etasje parkering over bakkeplan vil gi et stort område med inaktive fasader. Det
vil, for tilreisende som ankommer Egersund sentrum, stenge utsikten til det som
gjør Egersund attraktiv med trehusbebyggelsen, den fredete kirken, sjøhusrekka og
vågen, som gir byen identitet, og som hotellet ble flyttet for å ivareta. En slik løsning

Mdvsaksnr.:10/11528-11 Løpenr: 30699113
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tar heller ikke tilbørlig hensyn til de viktige kulturminneverdiene i sentrum.
Plassering av et parkeringshus med en parkeringsetasje over bakkeplan i
inngangspartiet til Egersund sentrum vil også kunne oppleves som skjemmende.
Som et grep for å utvikle et attraktivt sentrum vil denne løsningen være svært mye
dårligere enn alternativet.

Alternativet med to etasjer under bakken vil gi vesentlig flere parkeringsplasser
(331 mot 282 plasser i henhold til plantegningene), noe som begrenser behovet for
annen overfiateparkering i Egersund sentrum. Planbeskrivelsen viser at det ikke vil
være vesentlige forskjeller i kostnad for de to alternativene, når en fordeler
kostnadene på antall p-plasser.

Heisbygg
I alternativ for parkeringshus med to plan under bakken og overfiateparkering på
bakkenivå (alternativ 1), er det i illustrasjonene vist et mindre bygg for heis for
parkeringsanlegg, som er plassert slik at det skjuler sikten til den vernede
sjøhusrekka sett fra siktlinje ved rundkjøring ved nordre avkjørsel til Gruset og ut
Vågen. Vi vil anmode om at heisbygget vurderes flyttet, slik at det ikke skjuler
sjøhusrekka sett fra den gitte siktaksen.

HC-parkeringsplasser
I forslag til bestemmelser er følgende formulering brukt:
«Det skal anordnes HC plasser tilsvarende 5% av p plassene i nytt parker/flgshus.
Plassene skal opparbeides slik at de kan nyttes som 2 — to vanlige p plasser når det ikke
er behov for så mange MC plasser i anlegget.»

Fylkesrådmannen mener andre ledd i bestemmelsen vil uthule intensjonen om å
tilby KG-parkeringsplasser. Hvem skal definere <(behovet)> for HC-plasser? Det er
normalt at KG-plasser står ledig i større grad enn andre parkeringsplasser. Det
betyr ikke at behovet mangler. Personer med funksjonsnedsettelser vil i mye større
grad være avhengig av at plassene ikke er opptatt av andre, fordi de ikke har
mulighet til å benytte seg av andre plasser. HC-plasser bør alltid lokaliseres nær
inn/utganger. Også dette vil være utfordrende å sikre med et slikt forslag.

Marine kulturminner
Da det er potensiale for marine kulturminner i sjø innenfor planområdet, (som det
ble opplyst om ved varsel om oppstart) må det gjennomføres en marinarkeologisk
undersøkelse, jfr. § 9 og 3 i kulturminneloven, dersom det skal foretas utfylling i
sjø. Dette gjelder også for pæling i sjø, for fundamentering på søyler mot fast
grunn, som er det som er aktuelt i planforslaget.
Det må foretas marinarkeologiske undersøkelser av planområdet i sjø, før planen
kan vedtas/egengodkjennes. Det er Stavanger museum som vil foreta
undersøkelsen.

Det fremmes administrativ innsigelse, etter delegasjon, til planen på dette punkt.

5. Konklusjon:
Fylkesrådmannen tilrår at at det fremmes innsigelse til reguleringsplanen når det
gjelder alternativt parkeringsanlegg som har én etasje over bakkeplan (alternativ 2),
da dette vil skjule for utsikten til den vernede trehusbebyggelsen med sjøhusrekka

Arkivsaksnr.:10111528-11 Løpenr: 30699/13
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og Egersund kirke, som er av regional og nasjonal verneverdi og —interesse, samt
fremstå som skjemmende, ved ankomst til Egersund sentrum.
Fylkesrådmannen anbefaler at kommunen går videre med et parkeringsanlegg med
to etasjer under bakkenivå (alternativ 1).

Dersom det ikke fremmes innsigelse til planforslagets alternativ 2 for
parkeringsanlegg, må saken oversendes til Riksantikvaren for vurdering, jfr.
Miljøverndepartementets rundskriv T-6189 og Forskrift om faglig ansvarsfordeling
mv. etter kulturminneloven, av 09.02.1979, § 3,2. ledd, da nasjonale
kulturminneverdier og —interesser er truet.

Det bør ikke aksepteres en formulering knyttet til HC-parkering som tillater bruk av
HC-plasser av andre bilister.

Sett inn saksutredningen over denne linja t

Forslag til vedtak:
::: Sett inn innstillingen under denne linja 1-

1. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til reguleringsplan for hotell,
parkeringsanlegg mm. på Gruset i Egersund sentrum, når det gjelder
alternativt parkeringsanlegg som har én etasje over bakkeplan (alternativ 2).
Planlagt lokalisering av hotellet ble endret for å ivareta viktige siktlinjer. Nå vil
parkeringsanlegg hindre samme sikt. Alternativet tar ikke tilbørlig hensyn til
og vil hindre utsikt til den vernede trehusbyen med sjøhusrekka, Egersund
kirke og vågen, som er av regional og nasjonal verneverdi og —interesse, og
samtidig kunne fremstå som skjemmende, ved ankomst til Egersund
sentrum.

2. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til formulering i
reguleringsbestemmelsene knyttet til HC-parkering, hvor HC-plasser kan
benyttes av andre bilister.

3. Rogaland fylkeskommune anmoder om at det blir presisert i
reguleringsbetemmelsene at det må stilles krav om høy arkitektonisk og
estetisk kvalitet, samt materialbruk av høy kvalitet, på ny hotellbebyggelse
på Gruset.

::: Sett inn innstillingen over denne linja 4’

Trond Nerdal
fylkesrådmann

Christine Haver
regionalplansjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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Saksprotokoll
ROGALAND

FYLKESKOMMUNE

Utvalg: Fylkesutvalget
Møtedato: 04.06.2013
Sak: 77/13

Resultat: Innstilling enst. vedtatt

Arkivsak: 10/11528
Tittel: SAKSPROTOKOLL: EIGERSUND KOMMUNE - HOTELL - GRUSET

- REGULERINGSENDRING

Behandling:

Votering:

Innstillingen tiltres enstemmig.

Vedtak:

1. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til reguleringsplan for hotell,
parkeringsanlegg m.m. på Gruset i Egersund sentrum, når det gjelder
alternativt parkeringsanlegg som har én etasje over bakkeplan (alternativ 2).
Planlagt lokalisering av hotellet ble endret for å ivareta viktige siktlinjer. Nå vil
parkeringsanlegg hindre samme sikt. Alternativet tar ikke tilbørlig hensyn til og
vil hindre utsikt til den vernede trehusbyen med sjøhusrekka, Egersund kirke
og vågen, som er av regional og nasjonal verneverdi og —interesse, og
samtidig kunne fremstå som skjemmende, ved ankomst til Egersund
sentrum.

2. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til formulering i
reguleringsbestemmelsene knyttet til l-IC-parkering, hvor HC-plasser kan
benyttes av andre bilister.

3. Rogaland fylkeskommune anmoder om at det blir presisert i
reguleringsbetemmelsene at det må stilles krav om høy arkitektonisk og
estetisk kvalitet, samt materialbruk av høy kvalitet, på ny hotellbebyggelse på
Gruset.

Postadresse: Besøksadresse:
Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: 51 51 6683
4001 Stavanger Stavanger Telefaks: 51 51 6674
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Eigersund kommune iPostboks 580 /
4379 EGERSUND )

L

-

Dato:
28.052013

Uttale til forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for hotell
m.m på Gruset gnr. 46 bnr. 372 mil - Egersund kommune - Rogaland fylke

Vi viser til deres brev av 19.03.2013 vedrørende ovennevnte planarbeid, samt våre uttaler
til oppstart av planarbeidet.

Fremlagt forslag til plan inneholder blant annet areal for hotell, kollektivtransport, parkering
og sentrumsområdel midlertidig smàbàthavn m.v.

Vi har tidligere uttalt: “Dersom det skal planlegges utfylling i sjø forutsetter vi at
konsekvensene for sjø/elv utredes nàr det gjelder innvirkning på bunnforhold,
masseforskyvning og eventuell endring av strømforhold i området. Kyst verket har mudret i
havnebassenget lenger ut i indre havn. Det mâ sikres at det ikke planlegges tiltak innenfor
pianområdet som kan forringe dybde- eller strømforholdene i indre havn”.
I fremlagt forslag til plan opplyses det at det ikke skal fylles i sjø/elv, men at fundament ved
hotellområdet vil bli etablert over en kaikonstruksjon med ca. 70 peler med en diameter pà
ca 80 cm og at “dette gir minimal påvirkning av strømningsforholdene”.
Vi forutsetter at utbyggingen gjennomføres på en måte som ikke medfører negative
konsekvenser for det øvrige havnebassenget.
Det må tas med i reguleringsbestemmelsene at tiltak i sjø som faller inn under havne- og
farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av havnemyndighet.

Anne Britt Ottøy
senioringeniør

Kopi til:
Eigersund havnevesen Postboks 117 4379 EGERSUND

Vest-Plan- og kystfoivaltninqen

KYSTVE RKET
Vest

—

Ailçiv nr: Saksbehandler:
Anne Britt Ottøy

Deres re!: Vår re!:
13/852 110713208 / 2011/6590-5
PL-199l0001, FA
L12, GBR-461372

Med hilsen

avdelingssjef

Dakumentet er elektronisk godkjent

Sentral postadresse. Kystverket, postboks 1502, Telefon: +47 07847 Inteinett www.kystverket.no
6025 ALESUNE) Telefaks: +47 7023 1008 E-post: post@kystverket.na

Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr: NO 970 237 372

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeitperson
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Eincsund kommune

21 MAI 2013
ARkh .•‘I%j

O1131C3S’

Hering og offentlig ettersyn — detaljreguleringsplan med konsekvensutredning
for hotell mm. på Gruset gnr. 46, bnr. 372 m.fl. Egersund

Viser til tidligere protester i brev av 13.10.2010 og til senere skriv og protest fra
Naboer og Gjenboere i Humlestad- / Havsøyområdet.

Hvorfor fremkommer det ikke reelle dimensjoneringer, med tanke på høyde, dybde og lengde
av hotellplanene, slik at Egersunds befolkning virkelig kan se hvor enormt stort og
odeleggende denne kolossen blir, når de spaserer eller kjører nedover Jembaneveien.

Hotellet hvor det fremgår en kote høyde på + 22,0 meter som er på nivå med topp tak på
Feyerbakken Panorama, men som tross alt er inn mot bakken, mens denne kolossen er et
frittstående bygg midt i utsikten mot havnen og byen.

I tillegg vurderes det å bygge et parkeringshus lenger nede på Gruset, også delte med den
samme odeleggende effekt ihht samme utsikten, med en kotehøyde på + 6,2

Det betyr i virkeligheten at sikt mot havnen og sjøfronten samt sikt mot sentrum og kirken
ikke vil være synbar før en kommer til den nedre Jernbanebroen.

Den fastlagte siktelinjen og hensikten med å synliggjøre Egersund By sitt nære forhold
til Vågen og dels for å vise de kulturhistoriske sammenhenger byen slår i,
er dermed helt forkastet.

Garasje/Parkeringsanlegg under bakken eller inn i Ijell bor være
Hotell med beliggenhet på andres siden av Eieåne og med utsyn
ville vært til glede for så vel byens gjester som dets innbyggere.

Både Hotellet og Parkeringsanleggets volum og størrelse gir oss
tilbakeslag av støy og enda større trafikk.

Dette gjør at vi opprettholder vår protest på
reguleringsplaner for Gruset i Egersund.

Humlestad 10.05.2013

en mulighet i Egersund.
mot kirken og sentrum,

(av erfaring) bekymring for

t$fØ

Eigersund Kommune
Plankontoret
Postboks 580
4379 Egersund

Naboer og Gjenboere Liestad

4,

“(alt /aS/ac__
W ctrt Svc.svea SrC.n5c
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fl EIGERSUND
iii HAVNEVESEN

Eigersund havnevesen Kl
Postboks 117

EIGERSUND KOMMUNEIPLANKONTORET 4379 EGERSUND
P8580

____

4370 EGERSUND ËgersunWkinr111jjjjj
Telefon 51463280

Telefax: 31463281

i 4 MAI 2013 j Fmail:postegersund.havn.no

Bankgiro: 816007.00049

Foreiaksnr.: 875 265 172

Vår Ref.: 05t13’XS Dcrs Rei: I3/852Ii07i3208)PL-l99lI Egersund 10.05.2013

UTTALELSE- DETALJI{EGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FOR
HOTELLSM.M Å GRUSET GNR 46 BRNR 372 M.FL.,EGERSUND.

Eigersund havnevesenet har følgende kommentarer til planen.

I. På side 31 pkt 9.9 Grunnforhold står det at det ikke skal fS’lles i området. Det bygges
en ordinær kai konstruksjon på ca 70-80 peler, deretter bygges hotellet på denne
flaten.
Dersom det ikke skal fylles, må pelingen foretas fra lekter i det området som går ut i
sjø. Det er ikke mulig å komme til med en pelelekter med dybdene i dette farvannet
har. For at en slik peling skal kunne gjennomføres, vil man måtte mudre i sterkt
forureusede masser. Denne prossesen er ikke beskrevet eller vurdert.

2. Kystverket gjennomførte i 1997 etter tillatelse fra SF1’, en mudring av indrehavn i
område som er tilstøtene område som reguleringsplanen gjelder.(se vedlegg). Som det
fremkommer av den forurensing som da ble lokalisert, tilsier det at dette er avrenning
som stammer fra området reguleringspianen beskriver. Dette kan begrunnes med den
vannstrøm som er i området fra elv ut og i havnebassenget. Ved en mudring vil det
derfor igjen bli tilført ny forurensing til området som er rensket. I pkt 9.9 konkluderes
det med at tilrådd løsning ikke har negative konsekvenser. Den spredning av
forurensing, som vil finne sted ved gjennomføringen av pelingen vil ha negative
konsekvenser og. det er stor fare for at områder i indrehavn igjen vil bli forurenset.

3. Pkt 10 Forurensing. Heller ikke i dette punkt er en nødvendig mudring vurdert.
Som avbøtende tiltak ifin graving på land vurderes det silsskjørt utenfor
anleggsområdet ifiït peling. Erfaringen som ble gjort med silsskjørt under mudringen i
1997 av indrehavn var at det hadde meget begrenset effekt da vannstrømmen var for
sterk slik at det ikke var effektivt i dybden. Vannstrømmen må antas å være enda
sterkere i reguleringsområdet. Planen mangler konsekvensutredning og mulig
forurensing og spredning ved mudring i sjø. Da dette må være en forutsetning for den
konstruksjons løsning som er beskrevet.

i
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Vedlegg.1 Kopi av Tillatelse til Mudring i indre havn til Kystverket fra SFT.
2 Proverapport fra Rogalands forskning til Kystverket.

Med venqlig hilsen
Ei d vnevesen KF

‘Sf
Havnefogd.

Kopi: Kystverket Vest
Postboks 1502
6025 Ålesund

Fylkesmannen i Rogaland
Postboks 59
4001 Stavanger.

2
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Tillatelse til mudring i indre Eigersund havn og dumping av massene i
Rekevik, Eigersund kommune

SF1 gir kystverket tillatelse til mudring i Porbindelse med utdyping av
innseglingsrenna i indre Ligersund havn og etterfølgende dumping i Rekevik. Det er i
tillatelsen stilt særskilte vilkår for utførelse og omfang, for å begrense de miljømessige
ulempene slikt arbeid kan medføre. SF1’ stiller også krav til overvåking av effekter på
marine organismer i dumpeområdet.

Det vises dl søknad fra Kysrverket 2. distikt ti] Statens forurensningsdlsyn (SF!) av 20. mars
1996 om dilarelse dl mudring i indre Eigersund havn mellom Lindøy og Fonn Egersund A/S,
samt dumping av massene i Rekevik. Det vises for øvrig til høringsuttalelser og annen
korrespondanse i saken.

Bakgrunn og miljøforhold

Det ønskes å utdype seilingsleden i ei renne inn mot Eigersunds indre havn mellom Lindøy og
Form Egersund AJS. Renna skal bli ca. 40 meter bred og 610 ru lang med dybde ned dl - 8m.
Det er i denne forbindelse funnet nødvendig i mudre ca. 44.610 ru3 sedimentnasset

Analyser av sedinentorover er foretatt. og disse viser at omràdet er sterkt forurenset av
organiske miljø gifter og moderat dl marken forurenset av wngmetaUer. Det er i ett punkt
påvist verdier i klasse V (ItIL SFTs klassifisering av rniljøkvalitet i fiorder og kysrfarvann) for
PAR (tjærestoffen. men nivåene ligger vesendi2 i klasse [V. For PCB tilsier konsentasonene
i ert ounkt klasse [V nivl Niviene av de undersøkte rungmetallene i msåde iger i klasse
dl EJ med kadmium jg kvj]cksoiv som de ajvorLjge. Lndersokelser av effekter (giffighet og
D[oaKicumulerlngspotcnsiale, pd marine organ1smer er utført med sedimeriter fra tndre
navn.Resuitarene viser ingen effekter.
\ve undersøkelser fra dumpeomrddet Rekevik viser at aivåene a ade tungmetaller og
rnniske mii ogiher ligger vil et lavt nivå i dette området.

IL

Kystverket 2. disnikt
Havne- og farvannsavdelingen
Poscboks 466
5501 HAUGESUND

Dert. rtL

666/96 RS P1.h. nr. 177

Statens SF1’
forurensningstilsyn
Postadresse: Pb. 8100 Dep, 0032 Oslo
Kontaradresse: Strømsveien 96
Telefon: 22 57 34 00 Telefax: 22 67 67 06
Organisasjonsnr.: 970 935 657

4:RKS) yC/C6.ID/MtYfl5i.r cj
il .

‘1

Dazo

3 0 AU6. 1996

Kopi av brev fra
S1TENS voavaEN3NlNcTz:I

Vårref. (Res oççgiu ved svar)

96/4970 -IIPEI
483

.fl&’wflç’flrlJ. ‘umut1nc
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Saksgang

Saken ble 12.04.1996 oversendt på ekstern høring til involverte parter. Det er kommet inn
høringsuttalelser fra følgende hold: Fyllcesmannen i Rogaland. Rogaland fylkeskommune,
Rogaland Fiskarlag og Egersund kommune. [tillegg har SFT fått en kopi av en protest fra
Edvin øglend samt protester etter høringsfristens udøp fra Eigersund Natur og Ungdom og
Tor E-Ienning Pedersen.

Deres kommentarer er kort sumrnert som følger:

- Fylkesmannen i Rogaland påpeker faren for frigjøring og spredning av miljøgifter og
fonitseuer at at det settes klare vilkår ved både mudring og dumping.

- Rogaland Fylkeskommune ved iculturavdelingen ber om at eventuelle kulturminner som
oppdages under arbeidet meldes , men har ellers ingen merknader.

- Rogaland Fiskarlag har ingen innvending mot planene, men påpeker at arbeidet må gjøres
i angitt tidsrom og dumpingen foretas til angin dybde, til kote - 8 meter.

- Egersund kommune har ingen særskilte merknader til planene, men forutsetter at
Kystverket tar kontakt med kommunen angående rørledningsnettet i området før arbeidet
starter.

- De tre protestene gjelder dumpingen i Rekevilc utfra at området brukes som
rekreasjonsområde og til hobbyfiske. To av brevskriverne ønsker landeponi.

Kystverket 2. disirikt ble i brev fra SFT av 15.04.96 bedt om rilleggsinfonnasjon vedrørende
forholdene på omsøkte dumpested samt anmodning om å foreta en effektsnidie av
sedimentene fra Eigersund havn. Denne informasjonen ble oversendt SFT den 13.08.1996.

SFTs vurdering

Av de innkomne høringsutralelsene før fristens utløp hadde ingen innvendinger som hindrer at
mudre og dumpeplanene gjennomføres. De nevnte protester fra oppsittere rundt Rekevika
samt Natur og Ungdom unykker bekymring for dumpeområders verdi som
rekreasjonsområde etter en dumpeoperasjon. Til det sistnevte kan det sies at Rekevik er
tidligere brukt som durnpeområde for forurensede masser og nye analyser viser at svært lave
miljøgiftkonsentrasjone er målt i sedimentene på dumpeseredet.
Alternative dunipeområder og deponeringsmuligheter som landdeporii er ikke vurdert i dette
tilfelle da Rekevik er satt av i kommuneplanen til dumpeområde. Vår vurdering er likevel at
søker bør pålegges et overvåkingsprogram for å kartlegge mulige konsekvenser og
akkumulering av miljøgifter i marine organismer som følge av dumpeaktiviteten.
De gjennomførte undersøkelsene av giffighet og bioakkumuleringspotensiale for miljøgifter
fra sedirnentene i indre Eigersund havn har ikke gitt negative resultater. men SF7 ønsker
likevel en overvåking i dumpeområdet for å sjekke eventuell akkumulering av miljøgifter i
blåskjeli.

Vedtak og begrunnelse

I medhold av Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall
(Forurensningsloven) § li gir SET herved Kystverkets 2. distrikt tillatelse til mudring i
omsøkt område i indre Eiaersund havn etter særskilte vilkår.

go - h:\çcn\wnnorn,edyr\’Iamudcfnc
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I medhold av forskriiter av 8. juli 1980 om dumping og forbrenning av stoffer og gjenstander
til sjøs § 4 gis det tilsvarende tillatelse til dumping av mudringsrnassene i Rekevik, Eigersund
kommune

Hovedbegrunnelsen for vedtaket er at massenes innhold av miljøgifter er av en slik tilstand at
en kontrollen dumping ener gitte vilkår kan aksepteres ut fra miljøhensyn. Dette antas videre
ikke å medføre nevneverdige negative konsekvenser for andre legitime brukerinteresser.

Mudre og dumpeaktivitetene skal starte opp medio september 1996 og arbeidet forventes å
vare i ca. 8 måneder.

Vilkår

I medhold av forurensningslovens § 16 stilles følgende vilkår til tillatelsen, for å motvirke at
eventuell forurensning skal medføre skader eller ulemper:

Generelt;

- Arbeidet skal kunngjøres offentlig iht. Forskrifter om saksbehandling etter
forurensningsloven, §5.

- Fylkesmannen eller SF1’ skal ha anledning til å ha en representant tilstede under
arbeidet dersom de ønsker det.

- Etter endt utførelse skal Kystverket 2. distrikt utarbeide en kort rapport hvor
erfaringer med utstyret beskrives og gi et estimat i tonn på mengde dumpet masse. I
tillegg skal evennaelle avvik fra vilkårene begrunnes. Rapporten skal være SFT i hende
senest 6 uker etter utført arbeid.

- Mudring er ikke tillatt i perioden 15. mai til 15. september, da dette kan medføre
ulemper for andre lokale brukerinteresser.

Mudrin:

- Mudringen skal utføres på en så skånsom måte som mulig, og slik at minst mulig
finpanikulært sediment virvies opp og spres i vannmassene.

- Siltskjørr, eller tilsvarende utstyr, skal benyttes for å hindre spredning av finparukulært
materiale i forbindelse med mudringen. Utstyret skal omkranse mudringsområdet, og
skal vertikalt gå fra vannfiaten og til sjøbunnen.

- Totalmengden som mudres skal ikke overstige 45.000 m3 masser.

Dumpin

- Dunipeområdet som skal benyttes ligger på ca. 20 meters dyp i Rekevik. Eigersund
kommune - jfr. sjøkart vedlagt søknaden.

- Muddermassene skal dumpes på en slik måte at minst mulig partikler spres i
vannmassene. og slik at en hurtig sedimentering finner sted innen det angitte området.

- Dumpingen skal kun foregå under gunstige vindforhold, slik at Ecaftig rniksing i de øvre
vannmasser unngås.

sin - b:stn\word’prosedv?%sfxnud.doc
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Overvålcing i forbindelse med dumpeaktiviteten og etterpå skal gjøres ved at det tas ut
blåskjeliprøver/eventuelt utsettes blåskjell i dumpeområdet for å kontrollere
effekdviteten av vilkårene/mulig påvirkning både under og etter gjennomført dumping.
Program for en slik undersØlelse med parametervalg, omfang for prøvetaking I
analysering og rapporteringsrutiner oversendes 5Ff for vurdering innen 15september
1996.
Som et minimum kan SF1’ tenke seg målinger av PAH i blåskjell på to stasjoner i
området to ganger under dumpingen og to ganger etter avsluttet dumping.

Erstatningsansvar og klageadgang

Tillatelsen fritar ikke fra erstatningsansvar etter de alwinnellge erstatningsreglene,
Fonliensningslovens § 10, 2. ledd.

Tillatelsen kan påklages av sakens parter til Mlljøverndepartementet (MD) innen 3 uker fra
meldingen om avgjørelsen er mottatt. En eventuell klage skal begrunnes og sendes til Statens
forurensningstilsyn.

Dersom tillatelsen blir påklaget, ner den ikke i kraft før saken er endelig avgjort av MD. SF1’
eller MD kan dispensere fra denne bestemmelsen.

Med hilsen

er’.ç_—
Ingunntvatne (e.f.)

Per Erik Iversen

sin - hstn\wont’prnsdystanud.doc
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Kopi til:

Fylkesmannen i Rogaland Rogaland fylkeskommune
Miljøvernavdelingen FylkeskultursjefenlFriluftsnemda
Postboks 59 Postboks 130
4001 STAVANGER 4001 STAVANGER

Miljøverndepartementet Rogaland fiskarlag
Postboks 8013 Dep Postboks 131
0030 OSLO 4001 STAVANGER

Egersund kommune Edvin øglend
4370 EGERSUND øglend

4370 EGERSUND

Dalane Natur og Ungdom avd. Egersund Tor Henning Pedersen
Maria Mong Kløverveien 27
Soknadalsveien 40 4370 EGERSUND
4370 EGERSUND

Fiskerisj efen i Rogaland Naturvernforbundet i Rogaland
Havnegt.4 Postboks 441
4250 KOPERVIK 4001 STAVANGER

- hsln\woatjrncdyrstamod.doc
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Kystverket

Havne- og larvann.savdenger.

Postboks 466

5501 Haugesund

Henv: Rita Svendsbøe

Kopi:

Prøver tatt data:

Prøver mottatt dato:

Ana yseueriode:

Analyserapport sendt:

qa

_

ARKii (à.Lkfl

[4_K5BEH.:

NOflS
AKKRED[TER1NG ROGALAND

w,poie RESEARCH

96022

Egersund indre havr

SedimeM

Prøver: 96022-1

hÀiaiyse..
— staston i

metode:

- fl96022-2 J 96c22396c22

Stasjon 2 Stasjon 3 Stasjon 4

i HzzzH

er aek.-eoi:ef! FJo,c Akkreaer;n .A) i nerr.D:J i’ kavene E ‘J-\S eDO q1SCeEC Gjoe 25

A’rsrrresuiarene ote!ner ulEr.fler’de pa De ana-jse’ie ‘rvee.

‘rC mm-. anrei er sk- Ita avlal mcc o’ kcpw’rc av denne a-ayse-acpori r.n :‘‘?ii Cesor apndlen kocie’es - er Ie!iel

l{u4 S1

Kvalifetsansvarlig

Med vennhc hilsen

- V.do!ab

L<c¼r
lncer-is Arcrsen

Analyliker

Vedlegg 1: Kornlordetrng sedimentel (4 sider)

Vedlegg 2: PCB- og PAH-resultater Pravingsrapporl fra SINTEF 4 sider)

Side. i av i

07.02.96

07.02.96

07.02-08.03%
14.03.96

Re’.r’r.:

Provested:

Provetype:

Analyse:

LIoi!t !!!2! g’Q
Ttalgk&tip(organisk stoff) NS 4784.1/80 2221 f[21

23i 287

Ezzz______ L

-- —f

STAVANGER ProfeeorOlc.i, Hon,eensv& 15, tO Bys 2503 Ullondhoug. 4004 Slovonger. Norway. Tel. +4751875000 For 44751875200 Foetokeir C5Q848QO
BERGEN Fontoferegen 38 5036 Fonofi Non..oy Tet .4755574007. For +47 55 288489
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Konifordeling i sediinent
SkteanaIyse

Prøvens identitet: Egersund. indre havn, stasjon I
Ref. nr.:

Analyse dato:

Analytiker:

96022-I

l/3.8f3 1996

Inger-Lisa Andersen/RE-Miljølab

Vedlegg I
side i aw4

POGA LAND
RESEARCH

ER____ fl
I LII

Kornstørrelse > 0,OG3mm:
Kornstorrelse < O,063mm:

Prisnærdata:

53 vektprosent av totalpreve
47 vektproaent av totnlprøve

Kornstørrelse (mm)

sum

4
2

0,5
0.25

0.125
0,063

<00625
<0,03 12
<0.0156
<0,0078
<0.0039
<aof;2c
<0.0034

(4 til 0,063)
(<0,0312 til <00014)

vekt (g) Utg.vekt (g): 23,99

0.49 36
0.0182
0.0308
0.4736
2. 1083
5.0 193
4.47 13

12.6131
0

sum 12,6131

Leire Slit Sand
300

90

80 r

70 1

60

50

40

30

20

l0

Grus

/

_

i

0 4——--——
0.00 I

I

--i

Liii
0.004 0,016 0,063 0.25

Kornstørrelse (mm)

Ezz

_____

i

____i

36

mm
0,0312
0.0156
0.007 8
0,0039

(1.0034

vekt g
11.3769

0
0
0
fl

0

Størrelse vekt kumulativ % -Log2(phi)
(mm) (g)

6 -4.000
8 0,4936 100 -3000
4 0,0 182 98 -2,000
2 0,0308 98 -3.000

I 0A716 98 0000
0,5 2.1083 96 1.000

0.25 5.0393 87 2.000
0.325 4,4713 66 3.000
0.063 11,3769 47 3.989

0.0332 (I 5.002
0,0356 0 6,002
0.007? fl 7,002
0.003’) 0 8,002

0,(X)2 0 8.966

0.0014 0 9,480

ml. vekt 23.990

STAVANGÆR Proleiw, CIo. Hanssenwel IS, P0 Boz 2503 Uilondhoug, 4004 SIavwiger, Norway Te. .4753875000 Fo, .4753 875200 Enlerpine numbe, 950884800
8ERGN Thoqmehien.gi 55, SOOSBerg.n, Norway Tel .475554 3850 Fox .4755543860

 

Side 202 av 670



Sikteanalyse

Prevenç idenlitel:
Ref. nr.:

Anelytiker:

Prlrnærdnta:

Egersund, Indre havn. Stasjon 2
96022-2

Inger-Liss Andersen!RF-Mlljdab

Vedlegg I
Side 2 n’3

Kornfordeling i sediment

Analyse dato: 113-8/3 1996

ROGALAND
R€SEARCH

5111Leire Sand Onis

i
90

80

70

60

50

40 -- -

30

20

‘°

oc&ii

/1 I
—

I I-
-

—

--I
o,öo4

-

- -----t

-

0,0 16 0M63 0.25
IConutørrelse (mm)

-

-

-r

Kornstorrelse > 0,063mm: 49 vektprosenl av totaiprave
Kornatørrelse < O,063mm: 51 vektprosent av toteipreve

‘I - 4 16

Utg.vck (g): 20.71vekt (g)

0
0

0.040)
0,3454
1.4081
3.7276
4.725)

Kornstørrelse (mm)

4
2

0.5
0,25

0.125
0063

<0.0625
<0.03 12
<0.0)56
<0.0078
<0.0039

<0.00)4

Størrelse vekt
mm) (g)

kumulallv % -Log2(phi)

mm
0.03 12
0.0156
0.0078
0 .003 9

031114

vtkt g
0.4637

II

0
0
I,

I)

16 -4000
8 0 100 -3.000
4 0 100 -2.000
2 0.0401 100 -1,000
I 0.3454 100 0.000

0.5 1.4081 91 1.000
0,25 3.7276 91 2,000

0,125 4.725! 73 3.000
0.063 10.4637 SI 3,989

0.0312 0 5.002
0,1)156 0 6.002
3 fWT7R 0 7.0(12
0.0039 0 )S.IÅ)2
0.002 0 8.960

t).Ifl)I 4 0 ‘3,481)5 UIfl

(4(110.063) 10.2463
‘c0A1312 til <0.0014) 0

sum 10,2463 lot. ‘ekt 20,710

STAVANGER Prolrnoe OIa# Honssenwe. 15. P0 Bog 2503 tAIwoug, 4004 Stonnoe, Norway k[ • £ 5! 675000 fot .415) 815200 Enerpnie numbe, 9508848L0
BERGEN Jborrnohlengi 55,5008 Bcrg.-i’ No,wn Td .47 55 5438 50 fat .47 5554 3860
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Kornfordeling i sediment
Sikteanalyse

Provens identitet: Egersund. indre havn. Stasjon 3
Ref. nr.:

Analyse dato:

Analytlker:

96022-3
113313 1996

Inger-LIsa Andersen/RY-MIljelab

Kornsterrelse > 0,063mm: 52
Kornetorrelse < OM63mm: 48

Primærdata:

Vedlegg I
Sidt 3 av4

vektprosent av totalpreve
vektprosent av totalpreve

ROGALAND
RESEARCH

100

96

Leire SjU Sand Grus

‘4•:’ .j

80 /
(I,i

/
/

:—— i—- -. ..— —-

--.-—.-,— ---—--—-- 1

20 r” —__________ -

i

-H---±Ht
0J_.±_ L,_i__

0.001 0.004 0,016 0,b63 0.25
Kcrnstarrelse (mm)

H
4 16

Ulg.vekt (g): 21.25vekt (g)

0
0,1213
0.084!

0,102
1,6884
3.905

5,0921

Kornstørrelse (mm)

4

0,5
0.25

0.125
0.063

<0,0625
<0.03;?
<0.0156
<0.0078
c0.(X)39

<0.0014

mm
0,03 12
0.0 156
0,0078
0.0039

0.002
0,0014

vekt g
10.2571

0
0
0
0
0

Størrelse vekt kumulativ % -Log2(phl)
(mm) (g)

-4,000
8 0 100 -3.000
4 0,1213 100 -2.000
2 (1.0841 99 -1.000
I 0.102 99 0,000

0.5 3.6884 99 1.0(X)
0,25 3.905 91 2.000

0,125 5,0921 72 3,000
0(163 10.2571 48 3.989

0.0312 1) 5.002
0.0156 0 6,002
0007K 0 7.002
0,0039 (i 8002

OSX)2 0 8.966

0.0014 0 9.48(3

lot, vekt 21.250

sum
(4 til 0.063) 10.9929
(<0.0312 til c0,0014t 0

SUm 10.9929

STAVANGER Pro(ei,soq Olav [tonsc,n-?ee IS, P0 Box 2503 LJlIcn&oug 4004 Stovvngw, Non’voy Tel .47 SI 875000 Fax .4751875200. tnlrp.ise number 95088t8X
B’RLSEN Tho,nohIengt 55, 500P Bergen. Narwuy lei .47 S 543850 Fa,. .4755543860
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Prevens Identitet:
Ref. nr.: 96022-4
Analyse dato: 1)3-8/3 1996
Analytlker:

VMkgg I
Side 4 av 4

Kornstzrrelse > 0,063mm: 44
Kornstsrrelse < 0,063mm: 56

Prknardata:

vektprosent av totaiprøve
vektprosent av totsiprove

Korufordeling i sediment
Sikteanalyse

Egersund, indre havn. Stasjon 4

Inger-Lisa Andersen!RE-MiljaIab

Sju

nr
ROGALAND
RESEARCH

Sand GrusLeire
100 -

SOL

70

60

50 4--

40

30 i

201

°åooi 04 —-

0
I
0.

=

E

0.063
Kornstørrelse (mm)

vekt (g)

0
0.0064
0.065 I
0.1465

.4292
2 .4 163
2.9007

Konstprrdse (mm)

4
2

0.5
0,25

0.125
0.063

<0.0625
<0.0312
<0.0156
<0.007)
<0.0039

<0,0013

sum
(4 til 0,063)
(<0,0312 Lii <0,0014)

kumulativ Tr -LogZ(phi)
Utg.nkt (g);

mm
0.03)2
0.0 156
0.0078
0.0039

‘I.0(’2
0.0014

‘5.93

vekt g
8.9658

0
0
0
(3
0

16
8
4
2

0,5
0.25

0,125
0,063

0 .03 12
0.0156
(1.0! )7.S
0,0039
0.002

0,0014

0
0.0064
0.0651
0.1465

.4292
2.4)63
2.9007

R,9658

0
0
0
0
0

0

Slørrelse vekt
(mm) (g)

lot, vekt 15.930

40’J0
tOG -1000
100 -2,000
100 -1,000
100 0.000
99 1.000
90 2.000
74 3.000
56 3.989

5.002

6.002
7,00?
8.002
8.966

9.480
6.9642

0
sum 6.9642

STAVAI4G€R Pi’oI.o, Olov Hons,ai,vn IS G Bc. 502 ttio*oug 400d Sio.onge, Nor.*oy t .47 SI 875000 Faa .7 SI 875200 EnI.vdse nwrå,e, 950984800
BERGEN fl’o.n’o4”t.ngi SS. 5006 Bergen Nonoy Tel .475554DB 50 Vcn ,47 55 3660
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Ved

U[1Tfti
SR’ITEF ICjemi

Ça MressefAd&ess:
Positoks 124 Blindern
N41314 Oslo 3, NORWAY

RF-Miljølab. Besøksadresse/Locatjon

P0. Box 2503 Ullandhaug Forskningsveien I

4004 Stavanger Telefonrreleçhone:
4-47 2206 73 00

Att.: Hege Eggesbø Tetefax:
+47 22 06 73 50

Telex:
71 536 SI N

Enterprise nr.: 94*007029

Prøvingsrapport

Deres ref.: Vår ref.: Direkte innvalg: Oslo,

HE/676203 A.KringstadlJ.nr.94-7 22067705 1996-02-27

Oppdrag m:

270310.56
Prøveserie.;

Oppdragets tittel: 1996-067

ANALYSE AV PCB OG PAFI I SEDIMENTER.

Sammendrag
Innholdet av sum PAH i prøvene varierte fra 9-22 mglkg. PCB ble ikke påvist i prøven
mrk. “RF.NR.96022-l ST.1”. Ide øvrige prøvene varierte innholdet av sum PCB fra
0,05-0,11 mglkg.

Innledning
Prøvene ble mottatt 9/2-96 for analyse av sum polyklorerte bifenyler (PCB) og polysykliske
aromatiske hydrokarboner (PAH, 16 EPA”).

Beskrivelse og identifikasjon av provingsobj ekter

L.nr. Prøve

1996-067 tørrstoff

I RF.NR,96022-1 ST] 23,0
2 RF.NR.96022-2 ST.2 26,0
5 RF.NR.96022-3 ST,3 27,5

RF.NR.96022-4 ST.4 28.3

I av 3

 

Side 206 av 670



Eksperimentelt
Analysen ble foretatt i tidsrommet fra 13/2 til 23/2-96.
Følgende akkrediterte analyseforskrifter ble benyttet:
2740-AF4, Polvsykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i sedimenter og jord.
2740-AF!, Polyklorerte bifenyler (PCB) i sedimenter, slam og jord.

Prøvene ble ekstraher-t med en blanding av diklormetan og metanol. Diklormetanekstraktet ble
isolert ved tilsetting av vann og deretter overført til sykloheksan. Ekstraktet ble delt i to for
analyse av h.h.v. PAH og P0.

PAH
Ekstraktene ble DMF-behandlet før GC,MS-analysen. Til identifisering av de forskjellige PAH
komponentene ble den enkelte forbindelsens spesifikke ion innenfor et bestemt tidsintervall
registrert. De enkelte PAR-komponentene ble kvantifisert ved bruk av ekstern og intern
standard.

PCB
Sykloheksan-ekstraktene ble behandlet med konsentrert svovelsyre, etanolllut og TBA før den
gasskromatograflske analysen (GC/ECD). Identifiseringen ble basert på sammenlikning av
retensjonstider samt mønstergjenkjenning ved å sammenlikne kromatogrammet av prøven med
kromatogrammet av kommersielle PCB-oljer med ulik kloreringsgrad. Følgende PCB
kongenere ble benyttet til kvantifiseringen: IUPAC nr. 101, 77/110, 118, 153, 138, 187, 174
og 180.

Kvantifiseringen ble utført ved bruk av både intern og ekstern standard.

Avvik fra akkreditert metode:
Prevene ble ekstrahert med en blanding av dikjormetan og metanol.

Resultat
Resultatene er gitt i Tabell 1 og i vedlegg.
Det kroniatografiske mønsteret i prøvene stemte best overens med en kommersiell PCB-olje
med 60 % kloreringsgrad,
Ved kvantifisering av PCB ved bruk av kommersielle PCB-oljer, må de oppgitte verdiene
betraktes som nivåer og ikke eksakte konsentrasjoner. Delte skyldes at PCB som enfinnes i
resipienter sjelden vil ha et kromatografisk mønster som er helt identisk med de kommersielle
oljene.
Basert på interkalibreringsstudier er usikkerheren for bestemmelse av PCB-kongenere i
naturlig kcntamin.ert sediment ca 20%

Måleusikkerheten forbundet med PAH-analysene er 30%.

2 av 3
Oppdrag nr: 270310.56
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Tabell I
Innhold av sum PCB og sum PAH i sedimenter.
Resultatene er angitt i mglkg tørt materiale.

1. nr. Prøve Sum PCB SUM PAH
1996-067 (I6EPA)

i RF.NR.96022-1 ST.1 ip. 17
2 RF.NR.96022-2 ST.2 0,11 8,7
3 RF.NR.96022-3 ST.3 0,05 22
4 RF.NR96022-4 ST.4 0,07 15

Deteksjonsgrense ( 0,01 f -

i.p. = ikke påvist

Med hilsen
SINTEF-Kjemi

‘Nina Gjøs Al ild Kringstad
Laboratorieleder
Miljøteknologi og analyse

Vedlegg; I stk. resultat-tabell

Spesielle betingelser
Restereitde provematenale oppbevares på S!NTEF 16 nsneder etle at oppdraget er utfuti om ikke asmet a’.lales med oppdragsgtver.
Å,i.alyseresoltater rapportert i dette dokument er frembragt ved analse av de anforie prover i den siand de ble tnoilail SINTEF ‘ar inlel anavar
for oppdragsgivers bruk av resultatene eller for konsekvenser av slik bruk De/v,, kopieting av demw rapport er ikke tillatt uten kstfihtg
samtykke fra SINTEF.

3 av 3

Oppdrag nr.; 270310.56
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Eigersund Kommune --._—--—-—j

Postboks 580 i 3 MAI 2013
4379 Egersund

Høring og offentlig ettersyn — detaljreguleringsplan med konsekvensutredning
for hotell mm. på Gruset gnr. 46, bnr. 372 m.fl. Egersund

Viser til tidligere protester i brev av 13.10.2010 og til senere skriv og protest fra
Naboer og Gjenboere i 1-lumlestad- / Havsøyområdel.

Hvorfor fremkommer det ikke reelle dimensjoneringer, med tanke på høyde, dybde og lengde
av hotellplanene, slik at Egersunds befolkning virkelig kan se hvor enormt stort og
ødeleggende denne kolossen blir, når de spaserer eller kjører nedover Jernbaneveien.

I tillegg vurderes det å bygge et parkeringshus lenger nede på Gruset i en høyde av kote + 6.2

Det betyr i virkeligheten at sikt mot havnen og sjøfronten samt sikt mot sentrum og kirken
ikke vil være synbar før en kommer til den nedre Jernbanebroen.

Den fastlagte siktelinjen og hensikten med å synliggjore Egersund By sitt nære forhold
til Vågen og dels for å vise de kulturhistoriske sammenhenger byen står i.
er dermed helt forkastet.

Dette betyr at noen er i ferd med å drepe Egersund sin sjel
Noe som burde være en forbrytelse
Ja, som for meg, en vanlig Egersundsgutt faktisk er en Forbrytelse

STOPP!!
Dette kan ikke være riktig.
Dette handler ikke om å bevare den idylliske småbyen Egersund,
men tvert om, uopprettelige ødeleggelser av byens sjel og idyll.

Jeg vil med dette protestere, på det sterkeste, i kjærlighet til Egersund og dens sjel.

Egersund 09.05.2013

Sverre Andersen
/ HumLestadgaten 29

4379 Egersund
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10 MAI 2613

i.

_______

Egersd,

Plankontoret
Eigersund Kommune

Jeg har vært på biblioteket og sett på planene for utbygging på Gruset, og jeg er sterkt i mot
bygging av det planlagte hotellet og et to etasjes parkeringshus.
Noe av det unike ved Egersund er utsikten fra Eie og videre nedover Eieveien. Byen ligger
som et amfi med utsyn til sund og småbåthavn.

Jeg er klar over at byen trenger flere parkeringsplasser, men del må finnes andre muligheter
enn å stenge for kontakt med sjøen, og gjøre dette vakre området om til et hus for biler.
A bygge et fem etasjes hotell som vil bli det mest dominerende bygget i byen (den lille trehus
byen ved Nordsjøen), er ingen god ide. Over på Kontrarisiden ville ikke høyden være noe
problem, og med en gangbro over til byen ville det også skaffes mer aktivitet på Kontrarisiden
(byen er i vekst).

Hilsen

Lj
Liv Ihorna
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Til

Eigersund kommune

v/Plan kontoret

Postbcks 580

4379 Egersund

Høringsuttalelse detaljreguleringsplan med konsekvensutredning (KU) for hotell m,m på
Grusetgnr. 46 bnr. 372 m.fl., Egersund.

Viser til annonse på hjemmesidene til Eigersund kommune, der reguleringsplan for nytt

hotell på Gruset med mer er lagt ut til offentlig ettersyn.

I planen skisseres to alternative måter det kan etableres nytt parkeringshus på Gruset.

Jeg vil anbefale alternativ 1: det kan etableres inntil 2 plan under dagens parkeringsplass på
Gruset. Dette for at ikke hele utsikten på gatenivå mot havnen skal forsvinne.

Jeg vil også at dere skal tenke over følgende:

• Hvor skal folk parkere bilene sine i byggeperioden?

• Flytt hele hotellet over til andre siden av Vågen, til Kontrarisiden, og legg inn at
utbygger må bygge bro over elva. Det vil være mye bedre for alle parter.

Hilsen

Tor H. Dversnes

Egersund 10.05.2013
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Statens vegvesen

Egersund kommune
Postboks 580
4379 EGERSUND

Behandlende enhet: Saksb&andIer/innvaIgsnr. ‘flr referanse: Deres referanse: vk dato
Region vest LindaKarsen Longtjeld -51911403 20l0,l80372-9 [38521 06052013

Uttale til høring og offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan med
konsekvensutredning for hotell m.m på Gruset - gnr. 46 bnr. 372 m.fl. -

Eigersund kommune

Viser til sak datert 18.3.2013 angående offentlig ettersyn for detaljreguleringsplan med konsekvens-
utredning for hotell m.m på Gruset i Eigersund kommune. Planforslaget omfatter et hotell på inntil
10000 m2. Det legges også opp til store endringer i tilknytning til kollektivterminal, kjøremønster
mm. Videre skisserer planen to mulige løsninger for etablering av parkeringshus på Gruset. Alternativ
1: inntil 2 plan under dagens parkeringsplass, og alternativ 2: ett plan under bakkenivå og ett plan over
bakkenivå.

Vi har følgende merknader til planforslaget:

Bestemmelser

Besten-imelsenes § 1.1 bør samsvare med plankartets tegnforklaring.

Siste setning i § 4.2 bør presiseres med: ((Der det måtte passe, kan det innen formålet bygges tilkomst
for gående fra parkeringshuset mot tilliggende gang- og sykkelvegers>.

I bestemmelsenes § 2.3 sies det: «Det skal anordnes HC-plasser tilsvarende 5 % av p-plassene i nylt
parkeringshus. Plassene skal opparbeides slik at de kan nyttes som 2 — to vanlige p-plasser når det ikke
er behov for så mange I-IC-plasser i anlegget». Den siste setningen oppfattes som lite heldig og
vanskelig å gjennomføre i praksis, og vi ber om at denne ernes.

§ 5.1 må omformuleres til følgende: «I frisiktsonene skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over de
tilstøtende veiers plan. Faste installasjoner som gjerder etc. tillates ikke innenforfrisiktsonen.»

Frisikt

Plankartet må påtegnes frisiktlinjer mot rundkjøringene. Fri sikt fra planområdet mot fv. 44 skal være
10 x 50 ni Det tillattes ikke faste installasjoner eller parkeringsplasser innen frisiktsonen.

Byggegrense mot fv. 44

Byggegrensen mot fv. 44 skal være 12,5 m. Vi ber om at dette målsettes på plankartet. Byggegrensen
fastsettes i planbestemmelsene, og det må presiseres at byggegrensen også gjelder under bakkenivå.

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse
statens vegvesen Telefaks: 57 65 59 86 Lagårdsveien 80 Statens vegvesen
Region vest firmapost-vest@vegvesen.no 4010 STAVANGER Regnskap
Askedalen 4 Båtsfjordveien 18
6863 Leikanger Org.nr: 971032081 9815 VADSØ

Telefon: 78941550
Telefaks: 7S 95 33 52
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Rundkjøring i sør

Vi stiller oss bak rådmannens vurdering av løsningen i sør angående sporingskurve.

Gang- og sykkelveg

Gang- og sykkelvegen langs fv. 44 må gjøres mer synlig/lesbar i sør. Ved den sørlige rundkjøringen
kan Gsl trekkes nærmere fv. 44 slik at forbindelsen mot Gs2 blir mer hensiktsmessig. Slik det er vist i
planen fremstår ikke gang- og sykkelvegen med en god linjeføring.

Planen viser to formål med Gs2. Ett av disse bør f formål Gs3 for å øke lesbarheten i kartet.

Kollektivterminal

Minimumsavstand fra oppstillingsplasser for buss til kryssende gang- og sykkelveg skal være 5 m.
Dette for å ivareta sikkerheten for myke trafikanter, Dette må rettes opp i plankartet.

Parkering

Planbeskrivelsen sier ikke noe om adkomst for myke trafikanter til parkeringshuset. Vår faglige
anbefaling er at man legger til rette for tilkomst til parkeringshuset fra Gs I, og at dette ses i sammen
heng med det naturlige gangdraget i området.

Mulighetene for frikjøpsordning av parkeringsplasser er omtalt både i planbesknvelse og saks
fremiegg. I saksfremleggets side 21 står det «Det finnes ikke mulighet for frikjøp av parkeringsplasser
ved eller i Egersund sentrum...». I besteminelsenes § 3.10 sies det at «Parkeringsbehovet i område H
kan dekkes ved frikjøp av plasser i Eigersund kommune inntil 40 %.» Dette oppfattes som noe uklart,
og kommunen bør gjøre rede for hvordan parkeringsbehovet tenkes løst/sikret ved en frikjopsordning.
Viser også til planbeskrivelsens side 13, hvor det antydes et underskudd av 3-400 parkeringsplasser i
Egersund sentrum. En innføring av frikjøpsordning kan i verste fall øke underskuddet av parkerings
plasser dersom det ikke foreligger konkrete planer for håndtering av parkeringsplassene.

Planforslaget antyder at hotellet kan inneholde 170 rom ved flull utbygging. I beregningen av behovet
for parkeringsplasser har man tatt utgangspunkt i 150 rom. Vi ber om at man i planfremstillingen er
konsekvent med bruk av tall, slik at beregningsgrunnlaget blir mest mulig realistisk.

I saksfremstillingens § 5.2 vises det til planlagte parkeringsplasser for av- og påstigning langs fv. 44.
Disse er vist i tidligere versjon av planlcartet, men ikke i kartene som er lagt ut til offentlig ettersyn. Vi
vil ikke tillate parkeringsplasser langs fv. 44, da nærheten til rundkjoringen i sør, samt til gangfelt mot
Eikunda vil skape trafikkfarlige situasjoner p.g.a dårlig sikt.

Anleggsperioden

I anleggsperioden må forholdene for myke trafikanter sikres, både rundt byggegrop, for gjennom
gående gang- og sykkeltrafikk, og for kryssing av fv. 44.

Illustrasjoner må påføres frisiktlinjer i rundkjøringen i sør. Krav til fri sikt er 10 x SOm.

For alternativ 2 tillates det kun stopp for av- og påstigning for buss i parkeringslomme langs fv. 44.

Annet

I plankartet (alternativ 1) er Avg5 vist med formålsfarge for aimen veggrunn (Av). Dette må rettes
opp.
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Op ps u mm e ring

Vi har følgende krav til planforslaget frem mot 2. gangsbehandling:
• Plankartet må påtegnes frisiktliner i rundkjøringen i sør. Krav til fri sikt er 10 x 50 in.
• Plankartet må påtegnes en byggelinje på 12,5 m fra fylkesvegens midtiinje. Krav til

byggegrense på 12,5 m skal også sikres i bestemmelsene, og det må fremkomrne at
byggegrensen også gjelder i.mder bakken.

• Linjeforingen for gang- og sykkelvegen ved den sørlige rundkjoringen må utbedres, og gjøres
mer lesbar i plankartet.

• Minimumavstand fra bussoppstillingspiass til gang- og sykkelveg skal være 5,0 m. Dette må
rettes opp i plankartet.

• Bestemtnelsenes § 5.1 formuleres påfølgende måte: «I frisiktsonene skal det være fri sikt i en
hnyde av 0,5 m over de tilstøtende veiers plan. Faste installasjoner som gjerder etc. tillates
ikke innentbr frisiktsonen.»

I saksfremlegget fra rådmannen legges det opp til dialog mellom kommunen og Statens vegvesen, og
vi ser positivt på et videre samarbeid om planen. Rådmannens kommentarer samsvarer med flere av de
merknader som fremkommer i vår vurdering. Men vi må med bakgrunn i ovennevnte tekniske krav
frenune innsigelse til planforslaget slik det foreligger.

Region vest -

Med jsen ‘

Helge Eidsnes
regionvegsjef

Astrid Fide

Kopi: Rogaland f’lkeskommune v/Samferdsel
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Egersund Kommune
Plankontoret
Postboks 580
4379 Egersund

Eit . r’mune
GRAD! i

— 3 MAI 2013
AJijÇJVSAKIO

coop
økonom

Mariero 30.april 2013

Uttalelse/merknad til reguleringsplan angående bygaing av hotel og parkeringsanlegg.

Med bakgrunn i mottatte brev av 18.03.2013 angående høring
detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for hotell m.m
m.fl.. Egersund.

Vi ønsker å formidle følgende bemerkning:
Det bør vurderes et oppmerket gangfelt for kryssing av Riksvei
inngang Amfi handlesenter fra Jernbaneveien.
Slik det er i dag krysser mange veien mellom Gruset og Amfi
dette medfører mange trafikkfarlige situasjoner.

Vennlig hilsen

Steinar Bottenvik
Sjef strategi og utvikling__________
Coop økonom

Telefon 51 825000 Telefax: 51 8250 10
Telefon dlrlçete: 51 82 5004 Mobil; 91 358564
Besøksadregse: Langflåtveien 38,4017 Stavanger
Postadresse Postboks 3144 . Hillevåg, 4095 Stavanger
E-post direkte; steinar botten,køkonom.cooo no

og offentlig ettersyn —

på Gruset gnr. 456 bnr. 372

44 fra hotelll parkeringshus til

utenfor oppmerket gangfelt.
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Vedr: reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, parkering m.m.
på gruset gnr.46 bnr.372 m.fl.

Jeg har ingen kommentarer til plan og konsekvensutredning på Gruset, men
legger da til grunn at trafikksikkerheten er ivaretatt.

m.hv.h.
Åsh ild S.Slettebø
BR-representant.
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Internt notat

Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Hørøingsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan for Gruset gnr.
46 bnr. 372 m.fl.

Vâr ref.: 13/13374 / 07/3208 / PL-19910001, FA-L12, GBR-46/372 Dato: 06.05.2013

Saksbehandler: Randi F-taugslad Telefon: 51 4680 24 Mobiltelefon:

E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no

I sitt møte 08.05.2013 har Felles brukerutvalg behandlet sak 013/13— Reguleringssaker til
Fellles brukerutvalgs møte 08.05.2013:

RS 5 — Høring og offentlig ettersyn — detaljreguleringsplan med konsekvensutredning
for hotell m.m. på Gruset gnr.46 bnr.372 m.fl., Egersund.

LEDER EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) viste til reguleringsbestemmelsene ang.
Detaljregulering Gruset, hvor utvalget er skeptiske til Planteknisk utvalgs vedtak — sak
178/12 av 20.11.2012 — som sier at HC parkering skal brukes til annen parkering.

Planteknisk utvalg vedtok følgende tilføyelse under
§ 2.0 Felles bestemmelser:

Det skal anordnes HC plasser tilsvarende 5% av p-plassene i nytt
parkeringshus. Plassene skal opparbeides slik at de kan nyttes som 2— to
vanlige p-plasser når det ikke er behov for så mange HO-plasser i an/egget.

På bakgrunn av ovenstående ble følgende foreslått:
‘Felles brukerutvalg er skeptiske til at HC parkeringen skal brukes til annen parkering,
og visertil Planteknisk utvalgs vedtak 178/12 av 28.11.2012, ang. tilføyelse til
Reguleringsbestemmelsene § 2.0 Felles bestemmelser, siste setning punkt 2.3:

Det skal anordnes MC plasser tilsvarende 5% av p-plassene i nytt
parkeringshus. Plassene skal opparbeides slik at de kan nyttes som 2— to
vanlige p-plasser når det ikke er behov for så mange HO-plasser i anlegget.”

Votering:
Iversens forslag enstemmig vedtatt.

Felles brukerutvalgs vedtak den 08.05.2013:

Felles brukerutvalg er skeptiske til at HO parkeringen skal brukes til annen parkering,
og viser til Planteknisk utvalgs vedtak 178/12 av 28.11.2012, ang. tilføyelse ti!
Reguleringsbestemmelsene 2.0 Felles bestemmelser, siste setning punkt 2.3:

Det skal anordnes HO plasser tilsvarende 5% av p-plassene i nytt
parkeringshus. Plassene skal opparbeides slik at de kan nyttes som 2— to
vanlige p-plasser når det ikke er behov for så mange HO-plasser i anlegget.

Vedtaket er enstemmig.

Besøksadresse: Bøckmans gate 2.4370 Egersund I Rådhuset, 4. Eta Telefon: 51 468000
Postadresse: Postboks 580,4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 468097
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: vw.eipersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Mottakere:
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Med hilsen

s.
Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær

Beseksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Telefon: 51 468000
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 468097
E-postadresse: posteigersund.kommune.no Internett: ww.egersund.kømmune.no Org.nr.: 944 496 394
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Fra: Sentralbordet
Sendt: 29.04.2013
Til: Til registrering (arkivet)
Kopi:
Emne: VS: Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for
hotell m.m. på Gruset - GBnr 46/372 rnfl - Eigersund kommune

M vennlig hilsen

Resepsjonen på rådhuset.
Eigersund kommune
Direkte telefon: 51 468000 - Telefaks 51 46 8039

E-post: posteigersund.komrnune.no <mailto:posteigersund.kommune.no>

lnterneff: w.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/>

Facebook: Facebook.no/eigersund - Twitter: EigersundK
Postadresse: Postboks 580,4379 Egersund.
Sesøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Beckmans gate 2, 4370 Egersund.

Vær klar over at all e-post hI og fra Egersund kommune i utgangspunktet vi være joumalpliktig eller arkivloven og også vi være
et offenffig saksdoKument som andre vil kunne fà innsyn i etler offentleglovas regler.

Fra: NNE [mallto:NVE@nve.no]
Sendt: 26. april 2013 14:16
Til: Sentralbordet
Kopi: Dag Kjetil Tonheim; ‘Knut Vikestrand’
Emne: Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for
hotell m.m. på Gruset - GBnr 46/372 mfl - Eigersund kommune

Til: Eigersund kommune

Vår ref: 201004552-6
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Deres ref:

Uttalelse til horing og offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning
for hotell m.m. på Gruset - GBnr 46/372 mil - Eigersund kommune

Viser til deres oversendelse av 19.03.2013, høring og offentlig etlersyn Detaljreguleringsplan
med konsekvensutredning for hotell mm. på Gruset - GBnr 46/372 mfl.

I planbeskrivelse med ROS analyse er det vurdert at havnivåstigning kan være en utfordring for
deler av planområdet. Det vises til kommuneplanens bestemmelser. Kommuneplanen har salt
kote 3,0 som nedre gense i forhold til sikkerhet mot stormflo, jfr TEK 10 § 7-2, og det er
videreført i reguleringsbestemmelsene § 2.9. Anbefales flyttet og innarbeidet i bestemmeleser
knyttet til hensynssone flom

I vurdering av planen har vi hatt kontakt med Eigersund kommune og Planvest i forbindelse med
manglende bruk av hensynssoner på fareområder og det er stilt spørsmål ved nivået på
nedkjøringsrampen til parkeringsareal under bakken.

NyE mener hensynssoner for flom må vises på hovedkart og på kartene for parkeringsareal under
bakken, med tilhørende bestemmelser. Innkjøring til parkeringsarealer anbefales også lagt på
denne høyden, og den bør fastsettes i bestemmelsene. Etablering av lokaler under flomnivå
forutsetter at det gjøres byggtekniske tiltak og eventuelt beredskapstiltak som sikrer ivaretakelse
av TEK 10 § 7-i

Det er gjort grunnundersokelser og dybde til fjell er registret. Planbeskrivelsens pkt. om
grunnforhold sier ikke noe om hvilke masser som er i området, og i forhold til områdestabilitet er
spørsmål om kvikkleire eller andre jordarter med sprobruddegenskaper sentralt, I en
tilbakemelding fra Planvest 24.04.2013 opplyses det at ut fra de generelle vurderinger som er
gjort av geolog ikke kom frem at området kunne inneholde farlige leirarter. NVE legger dette til
grunn, men dersom videre grunnundersøkelsene indikerer at det er slike masser i grunnen, må
områdestabilitet utredes i samsvar med NVE sin veileder - Vurdering av områdestabilitet ved
utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper.
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Med bakgrunn i den dialog og avkiaringer, som har vært med kommune og Planvest i
høringsfasen, legger NyE til grunn at de tema som er nevnt innarbeides i planen før neste
behandling.

Svein Arne Jerstad

senioringeniør

Skred- og vassdragsavdelingen

Region Sør

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: 09575 eller direkte: 22959761

E-post: nvenve.no <mailto:nve@nve.no> eller direkte: saj@nve.no <mailto:saknve.no>

Web: www.nve.no <htrn://www.nvenc>
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Egersund:
Siktlinje A: koordinat 1: X325131.12 Y6453249.99 Egersund by eyer hotell

Sll<tI[rije, I byen
koordinat 2: X324458,44 Y64827G4.25

utee og kjende sktIinjer i byen.

koordinat 4: X324948.75 Y6482934.68 Må] =1:4000 S10737 3olJ
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NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A)S

RADG)VENOE INGENIØRER - MRIF
GEOTEKNI 1< K
ING ENIØPGEOLOGI
HYDROGEOLOG I
SEOFYS KR
BETONGTEKNOLOGI
M AT E R lA L KNTROLL

FiEmråde:
Geoteknikk

Stikkord:
Dreiesonderinger Store gytjemektigheter
Fjeilkontrollboringer
Prøveserier

Qppdraqsnr.: 2 7 3 i 6

Rapportnr.: 2

Dppdra;s- EIGERStJND KOMMUNE
giver:

Oppdrag! KAI GRUSET
rapport:

GRUNNUNDERSØKELSER. DATARAPPORT

Dato: 2. mai 1986

Rapporl-utdrag:

Ncteby har utført suppierende grunnundersøkelser for prosjektet.
Borprogrammet er avtalt med siviling. Lindboe A/S, Flekkefjord.

Grunnen består fra sjøbunnen på ca. kote minus 3 - 4 av et 6 - 7m
tykt gytjelag med udrenert skjærstyrke på 10 - 35 kN/m2. Gytje
massene er noe sensitive og meget kompressible.

Derunder er det faste til meget faste leirmasser med økende
steininnhold i dybden.

Fjellets beliggenhet er registrert i fire punkter i kaifront til
kote minus 13,5 - 17,0.

Eksisterende lardarealer er innvunnet ved oppfylling med fyll
masser av dårlig kvalitet på opprinnelig sjøbunn.

Ved en eventuell kaiutbedring må det tas spesielle hensyn tilstabilitetsforholdene i området.

Land/Fylke: Rogaland

NOIEBY
.7

Kommune Eigersund

Sted: Egersund

Oppdragsansvarlig:

Saksbehandler:
Sverre Nergaard

Anne Hjort/ab

UTM-koordl fl at er:
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2 27316/02.05.86

INNHQLDSFORTEGNELSE:

i. INNLEDNING Side 3

2. UNDERSØKELSER 3

3. GRUNNFORHOLD 3

4. SLUTTEEMERKNING 5

TEGNINGER:.

4000 -le og -2c Geotekniske bilag

27316 - 0 Oversiktskart

Borplan

- 10 Gectekniske data. Prøveserie I

- 11 Geotekniske data. PrØveserie II

— 60 Korngradering. PrØveserie II

- lOOa Profil A-A

- 102 Profil C-C

— 103 Profil D—D
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NORSK TEKMSK
BYGGEKONTROLL JUS

3 27316/02.05.86

1. INNLEDNING .

Eigersund kommune planlegger en utbedring av eksisterende kai på
Gruset i Egersund.

NOTEBY har tidligere utført orienterende grunnundersØkelser for
prosjektet, kfr. vår rapport nr. 27316—1 av 07.10.85.

Etter avtale med Siviling. Lindboe A/S, Flekkefjord, som prosjek
terer utbedringsarbeidene, har NOTEBY nå utfØrt supplerende
grunnundersøkelser. Undersøkelsene skal danne grunnlaget for en
nærmere vurdering av stabilitetstorholdene i området, spesielt
med hensyn på å kunne etablere en ny spuntveggkai ca. i dagens
kailinje med forankring i de bakenforliggende lçtsmassene.

Denne rapporten inneholder resultatene av alle de utførte
undersøkelsene og beskriver grunnforholdene i området.

2. UNDERSØKELSER

I alt er det for prosjektet utfØrt li dreiesonderinger for
orientering om grunnens art og fasthet samt 4 fjellkontrc]Zbor
inger for bestemmelse av dybder tl fjell. Videre er det i to
punkter tatt opp prøver av grunnen. Prøvene er undersØkt i vårt
laboratorium.

Boringene er satt ut og innmålt av Eigersund kommune.

Vi viser til bilag 4000 -lc og -2c for beskrivelse av borutstyr
og forklaring av opptegningen.

3. GRUNNFORHOLD

Eoringenes beliggenhet fremgår av borplanen, tegning nr. 27316-2.
Resultatet av undersøkelsene er vist i profil på tegning nr.
27316—lOOa, —102 og —103.

under kai (jØ)

Fjellets beliggenhet nær kaifront er i 4 punkter registrert til å
ligge pa kote minus 13,5 - 17,0.

Soerboriflgene viser at løsmassene yter meget liten motstand mot
borets nedtrengning ned til 6 - 7m dybde under sjøbunnen (ca. kote
minus 9 10)• Boret har sunket fritt, tildels for redusertbetning. Derunder er det registrert liten til middels stor
motstand ned til 6,7 - 10,6m dybde (ca. kote minus 10 - 14), hvor
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4 27316/02.05.86

oringefle har stoppet i masser med stor motstand eller mot stein.
ektighetefl av masser med liten til middels stor motstand er
stØrst i vest.

prøveserie I (kfr. tegning nr. 27316-10) viser at massene ned til
ca. 6w. dybde er bløt leirig gytje. >assenes udrenerte skjær-
styrke er målt til 10 - 20 kN/m2. Vanninnholdet i gytjemassene
varierer fra 100 - 250% (av trrsubstans), og romvekten er målt
til 12 — 14,5 kN/m3.

I oppfylt område (land)

sonderboringene i det bakenforliggende området viser at masserieyter liten til middels stor motstand ned til 10 - 12m dybde (ca;
kote minus 8 - 10) . Herunder yter massene middels til stor
motstand ned til boringenes stoppnivå på stein i 13,5 - 16,Grn
dybde (ca. kote minus 12 — 15).

PrØveserie II (kfr. tegning nr. 27316-11) viser at massene under
et ca. 1w. tykt lag av asfalt og grus består av driftsavfall
(leire/keramikk og andre fyllmasser) over sand med skjell og
keramikkrester til 4 — 5m dybde. Herunder finnes gytje med
skjelirester ned til vel lim dybde (ca. kote minus 10). Gytjen
er siltig fra ca. 7m dybde. C-ytjens udrenerte skjærstyrke ermålt til 15 - 35 kN/m2. Vanninnholdet varierer fra 75 - 235% (avtrrsubstans), og romvekten er målt til li - 14 kN/m3.

Under gytjen er det funnet en meget fast leire (kfr. tegning nr.27316-60) med vanninnhold under plastisitetsgrensen.

Generelt

Undersøkelsene viser at grunnforholdene i området er relativtensartede. Dagens laridområde synes å være etablert ved utfylling
på opprinnelig sjØburn på ca. kote minus 3 - 4 med fyllmasser avvarierende sammensetning, men med generelt dårlig kvalitet.Under sjØbunnen ligger et 6 - 7m tykt gytjelag.

Gytjemassene har generelt en lav udrenert skjærstyrke og er noesensitive, dvs, at de mister det meste av sin fasthet vedomrøring. De er videre meget kornpressible.

Underliggende masser (under ca. kote minus 10) antas ut fraresultatene fra prØveserie II sammenholdt med sonderborresultatene å bestå av faste til meget faste leirmasser med Økendestein1flnhold i dybden. Fjelloverflaten antas på det dypeste åvære dekket av morenemasser.

—.—-—-———----------—-—--—-—.---—————-----—-.-

/
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4.SLUTTBEMERKNING

En utbedring av eksisterende kai betinger med de registrerte
grunnforholdene at det tas spesielle hensyn til stabiiitetsfor
holdene i området. Dette nåvirker i s&riig grad valg av for
ankringslØsning for eventuell ny spuntveggkai samt eventuelle
utfyllingsarbeider. Slike vil også betinge at det tas hensyn til
iøsrnassenes setningsegenskaper.

Vi vil i samråd med Siviling. Lindboe A/S utarbeide forslag til
icailøsninger.

NOTEBY
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL à/s

S3at4
Sverre Nergajrd

Å.

A. Hjort

 

Side 229 av 670



t

e DREIESONDERING
utføres med skjøtbara borstenger (22 mm) med 30 mm
skruespiss. floret dreies med hånd- eller motorkraft under
1 kN vertikallast. Nedsynkning registreres.

ormotstanden illustrares med tverrstrek den dybde
spissen nådde for hver 100 halve omdreining. Skravur an
gir synkning uten dreining, påført vertikal kst under
syrik angis på venstre side av borhullet.
Kryss angir at boret b.e slått ned.Avsluttet uten a na

fatt grunn eller fjell

Avsluttet mot stein,

I
Borstål slås med slegge eller bormaskin eller spyles til
fast grunn (eller antatt fjell).

Avsluttet nint
antatt fiell

Middels stor y RAMSONDERING
motstand utføres med skjØtbare borstenger (32 mm) med 38 mni

spiss (6-kantet). Boret rammes med en ran-Irneenergj på
opptil 0.6 kNm. Antall slag for hver 0.6 ni synk registreres.

Liten motstand Bormotstanden illustreres ved angivelse av rammearbei
det (Q0) pr. in neddriving.

Stor motstand
LoddCt tyngde x falihøyde kMm/m

Synk pr. siag

kNn,m

Q DREIETRYKKSONDEBING
utføres med skjøtbare borstenger (36 mm) med utvidet
sonderspiss, Borstangen presses ned med en hastighet på
3 m/min, og roteres samtidic 25 orndr,/rn!n.

Motstanden mot nedtrengning FOT registreres automa•
tisk og angis i kN.

7 TRYKKSONDERING
utfØres med skjøtbare borstenger (36 mm) med kan spiss
som trykkes ned med jevn hastighet (2 cn /sek.) Spissen
har 10 cm tverrsnitt og 600 vinkel. Over spissen er en
friksjonshylse med 150 cm2 overflate, Spissmotstand (qI
og lokal sidefriksjon f5) registreres kontinuerlig. En skri
ver tegner opp g0 og f5 direkte. Forholdet f5Jq0 % gir
orientering om jordarten.

Friksjonsmantelen kan erstattes av en poretrykksmåler
slik at poretrykket kan registreres og tegnes opp konti
nuerlig.

—

1:00

-j

0,50

03

‘Co

Middels stor
motstand

Meget liten
motstand

} Meget stor
motstand

T
i,

fl

Middels fast

Lest

Fast

Liten motstand

Stor motstand

Middels sto,
motstand

Meget liten
motstand

MM/fl2

.— TEGNEt REV

GEOTEKNISIK BILAG KONTR,

RORMETOOER OG OPPTEGNNG AV RESULTATER
DM0 DATO

1.1.83

-h NOTEBY‘
BYGGEXONTROLL A/S

OPPDRAG NR TEGN. NR.

4000
SIDE

c
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Opptegning i
profiler

Resultater av
I abo ratorieu nder
søkelsar Vises p
egne art.

utføres med fjellbor (36 mm) med 51 mm hardmetall
kryss•skjær. Det benyttes tung. pneumatisk eller hydrau
lisk borhammer rnedhøytrykks vannspyling, Boring gjen
nom ulike lag (leire, grus) kan registreres, likeså gjennom
større steiner

For sikker registrering av fjell bores 3—5 m i fjell under
registrering av borsynk. (i cm/min) -

S KJENEBORING

utføres med borstenger med et ca. 3 m langt kjernerør
med diarnanikrone nederst. Når kjernerøret er fult heises
borstrengen opp og kjernen tas utfor merking og senere
klassifisering eller prøving.

Det kan benyttes bor av ulike typer og diametre, og det
er mulig å ta kjerner som er orientert i forhold til fjell.
strukturen.

© MASKINSKOVLING

utføres med en hul borstang påsveiset en spiral (auger)
Med borrigg kan det skovles til 5—20 m dybde avhengig
av massens art og fasthet og grunnvannstanden. Det
kan tas forstyrrede prØver fra forskjellige dyp.

Skovling kan også utferes med enklere utstyr skovibor).

+ VINGEBOR(NG

utføres ved at et vingekors (normalt 65x1 30 mm) presses
ned i jorden (leirenj og dreies rundt med et instrument
som måler dreiemornentet. Udre.iert skjærstyrke (Stiv
kN/m2) beregnes ut fra dreernoment ved brudd.

rviålingen gjøres 2 ganger i hver dybde, annen gang etter
omrØring.

-e- MALING AV GRUNNVANNSTAND OG
PORETRYKK

utføres med standrr med filterspiss eller med hydraulisk
eller elektrisk piezometer.
Hvilket utstyr som er egnet avhenger av både grunnfor
hold og formålet med rnålingene.

Fiiteret eller piszometerspissen trykkes ved hjelp av rør til
Ønsket dybde Poretrykket registreres som vannets stige-
høyde i rørel eller i en tynn plastslange eller ved elektriske
signaler.

Boreperasjonene utftres med håndkratt, lettere motor-
drevet utstyr eller med tyngre, terrenggående berrigger.

FJELLKONTROLL3ORING

Stein

Borsynk fjellcm/fl-I n.

Kjerneboring
I fjell

TIe
5

20

*
lf

T
o PRØVETAKING

Den mest brukte prøvetaker er en tynriveggetstålsylinder
(63—90 cm lang, 54 mm diameter) med innvendig sten>
pel. I Ønsket dybde blir sylinderen presset ned uten at
stemplet lølger med, JordprØven som dermed skjæres ut
heises opp rr,ed borstrengen til overflaten hvor den forseg
les for forsendelse til laboratoriet.

Avhengig av grunnforholdene benyttes andre typer prve
takere,

SV

nr

I-

kNIe2

uforstyrret
OmrØri

PI

p2

P3

SQkN/rn’
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MiNERALSKE JORDARTER
kiassifiseras pà grnnIeg ev korngraderingen. Betegnelsen på de enkelte fraksjoner er:

Kornstørrelse mm <0,002 0.002—0,06 0.06—2 2—60 60—600 >600

En jordart kan inneholde en eller flere kcrnfraksjoner og betegnes med subsfantv for den fraksjon som har Størstbetydning for dens egenskaper og med adjektivfcr medvirkende fraksjoner (eksempe;: siltig og sandig leire).

Morene er en usortert istidsavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den største frak
sjonen angis fØrst beskrivelsen (eksempel: grusig morene, moreneleire),

GRGAMSKE JORDARTER
klassifiseres på grunnlag avjordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste type’ er:

Torv

Gytje, dy

Mold

Matjord

SKJÆRSTYRKE

Myrplanter, mindre eller mere omdannet (fibertorv, mel/omtorv, svarrtorv).

Qmdannede, vanna vsatte plante- og dyrerester

Organisk materiale ni& les struktur

Det øvre. m&dholdige jardiag

Skjærstyrken på et plan gjennom jord avhenger av effektiv normalspenning på planet (totaltrykk ÷ poretrykk)og av jordens

Skjærstyrkeparametre (a og ø)

Disse bestemmes ved treaksiale trykkforsØk på representative prøver. ForsØksresultatone fremstilles som “spen
ningstier”, dvs, utviklingen avskjærspenningen på etpienvises som funksjon av en effektiv hovedspenning ellerav
normalspenningen. På dette og annet grunnlag fastsettes karakteristiske parametre for det aktuelle problem.

Udrenert skjærstyrke (Su kN/m3)

parametre

gj&der ved raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk og bestemmes i
forsøk, konusforsk aboratorievingeforsk eller udrenerte treaksialforsØk.

SENSITIVITET (3)

laboratoriet ved enkle trykk-

er forholdet mellom en leires udrenerte skjærstyrke i uforstyrret og i ornrØrt tilstand, bestemt ved konus- eller
vireforsøk. Leire som blir flytende ved omrørii betegnes kvikklciro.

VANNINNHQLD(w%)
angir massen av vann i % av massen av fast stoff prØven og bestemmes ved trking ved 110°C.

GEOTEKNISI< BI[AG
GEUTEKMSKE DEFINISJONER,
LABORATORIEDATA

iic.rEB)’
OPPDRAG ‘JR

‘.1 N0RSKTEKNSK
BYOGEKCNTROLLAIS

Fraksjon Leire Silt Sand Grus Steiri Blokk

3%
Sklar
spennin9,
t kN/m

Effektiv normelspenning 0 kNlm’

4000
NRTEGN.

2
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FLYTEGRENSE (WL%)
PLAST(SITETSGRENSE (Wp%)

(Atterbergs grenser) angir det vanninnhold hvor en ornrørt leire går over fra plastisk til flytende konsistens,
henholdsvis fra plastisk til smuldrende konsistens.

PORØSITET (n%)

er volumet av porene i % av totalvolurnet av prØven,

DENSITET (2 t/rn3)

er massen av prøven pr. volumenhet.

TØRR DENSITET (PO t/m’)

er massen av tørrstaff pr. volumenhet.

TYNGDETETTHET (romvakt) (7 kN/m3)

er tyngden av. prøven pr, volumenhet (y = p. g hvor g 10 m/s’

TØRR TYNGDETETTHET (tørr romvekt) (7 kN/m3)

er tyngden av tørrstoff pr. volumenhet, (lo 2 D ‘
g hvor g 10 m/s’)

1,4,),, fl.’,

KOMPRIMERINGSEGENSKAPER
for en jordart undersØkes ved at prøver med forskjeUig vanninnhold komprimeres med et bestemt kornprime
ringsarbeid (Proctcr.forsøk), Resultatene fremstilles i et diagram som viser tørr densitet som funksjon av vann-
innhold. Den maksimale tørre densitet som oppnås benyttes ved spesifikasjon av krav til utførelsen av kompri

•meringsarbeider.

CBR (California Bearing Ratlo)

er et uttrykk for relativ bæreevne av et jordrnateri&e. Et stempel presses ned fra overflaten av det pakkede ma
teriale med en bestemt hastighet. CBR-verdien angir nødvendig kraft for en bestemt dcformasjon % av en for
håndsbesternt kraft for tilsvarende detormasjon på et standard materiale av knust stein. CBR benyttes til di
mensjonering av overbygning for veier og flyplasser.

HUMUSINNHOLD (ONa)

bestemmes ved en kolorimetrisk natronlutmetode og angir innholdet av humufiserte organiske bestanddeler i
en relativ skala. Gldning og andre metoder kan også brukes.

KOMPRESSIBILITET

Retasjonen spenning/deformasjon måles ved ØdometerforsØk eller ødotreaksialforsØk i laboratoriet. Motstan
den mot sammcnpressing defineres ved modulen M = spenningsendring/deformasjonsendring. Måleresultatere
uttrykket ved en regnemodell med en parameter m (modultallet). 3 regnemodeller er tilstrekkelig for å repre
sentere normalt forekomrnende jordarter.
For leire og silt kan parameteren Ne= deformasjonsendring/log spenningsendring benyttes.

KORN FORDE LINGSANA LYSE

utføres ved sikting av fraksjonene større enn 0.125 mm. For de mindre partikler bestemmes den ekvivalente
korndiameter ved hydrometeranalyse. Materialet slemrnes opp i vann, densiteten av suspensjonen måles med
bestemte tidsintervaller og komfordelingen kan dernest beregnes ut fra Stokes lov om partiklenes sedimenta
sjonshastighet.

TELEFARLIGHET 0V
bestemmes ut fra kornfordelingen aller ved å måle den kapillare stigehøyde. Telefarligheten graderes i grup I r
pene Ti (ikke telefar!i), T2 (lite telefarlig),T3 (middels telefarlig) og T4 (meget telefarlig). LJ

KA I
PERMEABI LITETEN (k cm/s eller m/år)

bestemmer den vannniengde q som vil strømme gjennom en jordart under gitte betingelser (Betegnelsen “hy
draulisk konduktivitet” benyttes også) q k . A - i hvor .4 bruttoareal normalt strømretningen

i = gradient i strømretningen
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 03.09.2013
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-21/60
Arkivsaksnr.:
11/1759
Journalpostløpenr.:
13/23743

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
51 46 83 21
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
215/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013
063/13 Kommunestyret 28.10.2013

Detaljregulering for fritidsboliger gnr. 21 bnr. 60 mfl. -
Svånes 2. gansgbehandling
  

Sammendrag:
Forslag til reguleringsplan for HF41 – fritidsboliger på gnr. 21 bnr. 40 og 60 på Svanes har 
vært til offentlig ettersyn. Planen omfatter til sammen 4 fritidsboliger. Reguleringsplanen er 
fremmet i tråd med gjeldende kommuneplan og det er ikke kommet vesentlige merknader til 
planen. Rådmannen anbefaler derfor at planen vedtas med en mindre justeringer som 
medfører påskrift av privat veg på kart.  

Saksgang:
PTU innstiller til kommunestyret som fatter vedtak.

Rådmannens forslag til vedtak 03.09.2013:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til detaljreguleringsplan for HF41 fritidsbebyggelse på gnr. 21 bnr. 60 mfl. – Svanes 
med kart og bestemmelser vedtas med følgende endringer i kart:

1. Påskrift på veg at den er felles ikke offentlig.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12
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Forslag til detaljreguleringsplan gnr. 21 bnr. 60 - HF 41 fritidsboliger Svånes - 2. 
gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
Forslag til detaljreguleringsplan for HF41 – fritidsboliger på gnr. 21 bnr. 40 og 60 på Svanes
hvor en ønsker å regulere finn 4 fritidsboliger har vært til offentlig ettersyn. Planområdet 
ligger innforbi rektangelet vist på kartet:

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Planområdet er avsatt til fremtidig fritidsbolig HF41 i gjeldende kommuneplan for Eigersund
vedtatt i 2011. 

2.2 Reguleringsplan
Det er ikke et tidligere regulert område. 

3. VARSEL OM REGULERING
 Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende m.m. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL. 

V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D

Offentlige merknader

1. Fylkesmannen i Rogaland  Ingen merknad. O
2. Statens Vegvesen  Ingen merknad. O

 

Side 245 av 670



3

3. Eigersund kommune, 
vegseksjonen

 Merknad. J

4. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Fylkesmannen i 
Rogaland

 Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

2. Statens Vegvesen  Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

3. Eigersund kommune, 
vegseksjonen

 Påskrift på veg at den er 
felles ikke offentlig.

 Frisikt mot offentlig veg 
påføres.

J

O

Påføres plankartet.

Viser til at det er vist på kartet jfr. 
at det er vist innenforbi det som 
ligger i planområdet.

4. Felles brukerutvalg  Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen vedtas  i tråd med fremlegg til vedtak:
Kart

1. Påskrift på veg at den er felles ikke offentlig.

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET

Planområdet ligger på gnr. 21 bnr. 40 og 60 på Svanes. Dette er et mindre byggeområde for 
fritidsbolig på om lag 5,5 daa og ligger vestvendt med flott utsikt over havet. Arealet består 
av hage og åpen fastmark, og er opprinnelig en del av innmarksbeite til gnr.21, bnr.40 og 60. 
Området er relativt flatt med stigning mot veg. Området er til dels treløst landskap som stiller 
klare krav til estetikk og landskapstilpassning. I dette ligger å velge en utforming som glir inn i 
terrenget og der en velger en plassering som minimaliserer terrenginngrep.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 5,5 daa. Plankartet viser hvor 
planområdet befinner seg. 

5.1 Eksisterende bebyggelse
Det er en eksisterende fritidsbolig i planområdet. I tilgrensende område inngår en del eldre 
fritidsbebyggelse og boligbebyggelse som ikke inngår i reguleringsplanen.

5.2 Ny fritidsbebyggelse
Det er i forslag til reguleringsendring vist mulighet for tre fritidsboliger hvor plassering er vist 
på plankartet med nummer 1-3. Eventuell boder skal oppføres som tilbygg til fritidsboligene. 
Det åpnes ikke opp for ytterligere bebyggelse utover det som er vist i forslag til 
reguleringsplan.

Bygningene skal ha saltak med maksimal  mønehøyde på 5,5 meter. Størrelsen er i tråd med 
kommuneplanen og er på 75m2 BYA.

5.3 Avkjørsel og frisikt
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Planområdet betjenes fra fylkesvegen og adkomsten inngår i en annen reguleringsplan for 
området. Adkomsten er der regulert i tråd med krav som ble stilt av Statens Vegvesen.

5.4 Parkering og veier i planområdet
Det er vist mulighet for 6 parkeringsplasser i felles parkering. Det er vist et område avsatt til 
landbruksområde gjennom planen.

6. TEMATISK KONSEKVENSVURDERING OG RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger 
knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Dette vil 
bedre synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen 
er basert på ulike temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i 
forbindelse med varsel om oppstart m.m. 

En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn 
rekkefølgekrav eller at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for 
konfliktfylt og det blir ikke lagt inn i kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet 
vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser 
konsekvensene ev. at det ikke legges inn. 

Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor. 
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7. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Det er satt av parkeringsplass for 6 parkeringsplasser i form av felles parkering og en 
vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planen. Adkomsten til området skjer via 
allerede regulert avkjørsel fra fylkesvegen. Adkomst skjer via Fv.44 i etablert avkjørsel og 
skal behandles etter veglovens § 40 og godkjennes av Statens Vegvesen.

7.3 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler X 1 1 Grønn

Ulykke med gående/syklende x 1 1 Grønn

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn

Kollektivtilbud x 1 1 Grønn

Det har ikke fremkommet forhold som tilsier at reguleringsendringen vil ha negativ 
konsekvens.

7.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann x 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Det er offentlig vann tilgjengelig i området utifra vann- og avløpskartet. Det er ikke offentlig 
avløp i området og dette må godkjennes av kommunen.

7.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m x 1 1 Grønn

Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel jfr. kommuneplanen jfr. bestemmelsene..

7.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x 2 3 Gul

Søppelhåndtering vil skje ved å benytte tømmeordningen til ett opparbeidet 
renovasjonsområde som befinner seg ca 100 meter fra planområdet.

8. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

 

Side 248 av 670



6

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 

utforming ivaretas

x 2 3 Gul Delvis

Det er forholdsvis bratt en del steder på planområdet, og dermed vanskelig å oppfylle kravet
til universell utforming av uteoppholdsarealet for tomtene, uten å gjøre større
terrenginngrep. Det vil allikevel være mulig å få til gode uteoppholdsareal for hver tomt.
Det er også et spørsmål om avveiningen mellom krav til uteoppholdsareal og skånsom
behandling av eksisterende terreng. Området omfattes av ”vakre landskap” som legger
retningslinjer for lav og landskapstilpasset bebyggelse hvor terrenget er premissgivende.
For hytte nr. 1 og 2 er det mulig å tilrettelegge for parkering i nærhet til hytter og dermed
oppnå trinnfritt inngangsparti og universell tilgjengelighet fra parkeringsplass frem til
inngang. Rådmannen vurderer at en i planen har gjort fornuftige avveininger mellom 
tilgjengelighet og hensyn til landskap og estetikk. 

9. BARN OG UNGE/UTE OG OPPHOLDSAREAL

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Tilfredsstiller det krav til barn og unge 
– lek m.m

x 1 1 Grønn

Område for ute og oppholdsareal x 1 1 Grønn

Se pkt. ovenfor.

10. SIKKERHET OG BEREDSKAP

10.1 Flom

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 

vannstand/bølgeslag

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.2 Støy

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy x 1 1 Grønn Ikke kjent.

 Ikke kjent med spesielle forhold.

10.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

Det er ikke vist i skrednett og en er heller ikke kjent med slike forhold fra området.

10.4 Vær og vind
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Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Området er vestvendt mot havnet og vil således være vind og værutsatt, men ikke i større 
grad enn andre bygninger i området.

10.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er ivaretatt i bestemmelsene. 

10.6 Høyspent og magnetfelt

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Risikofylt industri mm 

(kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, 
radioaktiv)

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.8 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt x 1 1

Havn, kaianlegg x 1 1

Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF X 1 1

Forsyning kraft, vann X 1 1

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.9 Grunnforhold

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. 
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11. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER
12.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

100 – meters beltet fra sjø/50-m 
beltet fra sjø og vassdrag

X 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl. 

drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 

rødlistart

x 1 3 Grønn

Det grenser inn til avmerket rødlist art - plante. Vurderes å ha liten konflikt.

12.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert kulturminner i området jfr. temakart Rogaland. Heller ikke SEFRAK 
bygninger innforbi planområdet.

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.
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12.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Friluftsliv og rekreasjon 
(friluftsområder, LNF-F/N, friområder 
m.m.)

x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området. Allmennheten er sikret gangadkomst 
gjennom veg i området.

12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 

jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.6 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Men byggeskikk dreier seg også om boligens forhold til landskapet. I landskap med sårbar 
silhuett eller vegetasjon bør nye bygg underordne seg horisonten og landskapet.  Utbygger 
ved valg og plassering av sølt å plassere fritidsboligene for å tilpasse seg de naturgitte 
forhold.

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt og plassering er i tråd med det som 
ble akseptert på befaring.

12.7 Terreng og terengtilpassning

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng x 1 1 Grønn

Tiltakshaver opplyser at for å begrense terrenginngrep skal bebyggelsen utformes med dette 
for øyet – bebyggelsen skal terrengtilpasses og er lagt på flater for å unngå omfattende 
terrenginngrep. Det er også stilt krav i forhold til utgraving og lignende. Dette er ivaretatt på 
en tilfredsstillende måte.

12.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.9 Lokalklima
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Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Konsekvenser for naboer X 1 1 Grønn

Tilpassning til eksisterende 
omgivelser

x 1 1 Grønn

Det er sagt at en har plassert nye bygninger slik at en skal ivareta ta naboene, jfr. vedlagte 
snitt.

12.12 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge x 1 1 Grønn

Området er vestvendt og med flott utsikt og har således gode solforhold. Sol�/skygge 
beregningene viser tilfredsstillende situasjon både for planlagt hytteprosjekt og
eksisterende nabobebyggelse jfr. planbeskrivelsen.

13. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn

X 1 1 Grønn

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder i 
hovedsak innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder

Rådmannen vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
heller ikke at ev. avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”.

I forbindelse med denne planen vurderes behovet for utbyggingsavtale som liten jfr. at 
kommunen ikke skal overta veg og/eller anlegg. 
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14. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn

Viser til saksutredningen ovenfor og en vurderer ikke at planen vil komme i konflikt med 
kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette.

15. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at reguleringsplanen ivaretar de hensynene som er sentrale i forhold til 
denne type reguleringsplaner. En vurderer at en i planen har funnet en hensiktsmessig 
avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar hensynet til omgivelsene 
og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. 

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt med en mindre endringene som 
fremkommer i fremlegg til vedtak.

16. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Forslag til detaljreguleringsplan for HF41 fritidsbebyggelse på gnr. 21 bnr. 60 mfl. – Svanes 
vedtas  med følgende endringer i:

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12
~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

281167
SV: Høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 -
fritidsboliger Svånes

282314
Uttalelse til offentlig ettersyn  av plan HF 41 fritidsbebyggelse på gnr. 21 bnr. 60 og 
gnr. 21 bnr. 40 - Svanes,

284263 Uttalelse detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 - fritidsboliger Svanes
286964 Detaljreguleringsplan gnr. 21 bnr. 60 - fritidsboliger Svånes
280225 Skyggefremstilling_jevndøgn.pdf
280223 Reguleringsbestemmelser Svanes.pdf
280222 Profilkart.pdf
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280221 Plankart.pdf
280220 Planbeskrivelse Svanes.pdf
288180 Uttalelse til detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 - fritidsboliger Svånes

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 25.08.2011 Prosjektil Areal AS
Detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for 
fritidsbebyggelse gnr. 21 bnr. 60 m.fl. Svanes

2 I 31.08.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til varsel om regulering til fritidsboliger 
på gnr. 21 bnr. 60 - Svanes

4 I 07.09.2011 Statens vegvesen
Uttalelse - varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse på gnr. 
21 bnr. 60 m.fl.

3 I 09.09.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til oppstart av detaljreguleringsplan og 
utbyggingsavtale gnr. 21 bnr. 60 m.fl., Svanes

5 I 16.09.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til detaljreguleringsplan gnr. 21 bnr. 60 -
fritidsboliger Svanes

6 X 23.09.2011 Prosjektil Areal AS
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for 
fritidsbebyggelse gnr. 21 bnr. 60 m.fl. Svanes

8 I 10.10.2012 Prosjektil Areal AS
Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 
21 bnr. 60 m.fl., Svanes

10 U 12.11.2012

AALBU TURID; 
VASSBØ REINERT 
HAUGELAND; 
VASSBØ GERD M 
AARRESTAD; 
SVANES KARL 
HÅKON; 
SVANES HARALD; 
SVANES HANS 
AMANDIUS; 
SVANES GUNN 
MYKLEBUST; 
SVANES EVA 
MARGRETHE; 
SKALSTAD PER 
KRISTIAN; 
SKALSTAD GUDRUN 
VASSBØ; 
PEDERSEN GERD; 
MELLEMSTRAND 
NORLEIF; 
MELLEMSTRAND 
KJELL ARILD; 
MELLEMSTRAND 
JOSTEIN; 
MELLEMSTRAND ALF 
VIDAR; 
KLIPPEN OVE; 
KLIPPEN 
MARGRETHE; 

Varsel/informasjon om befaring
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KLIPPEN JAN ARVE; 
Gerd Pedersen; 
FUGLESTAD ANITA; 
BREKKA SOLVEIG 
JOHANNE

13 U 29.04.2013

Mattilsynet; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Dalane energi IKS; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Eigersund politistasjon; 
Dalane Miljøverk

Høring og offentlig ettersyn -
detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 -
fritidsboliger Svånes

16 N 29.04.2013
Høring og offentlig ettersyn -
detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 -
fritidsboliger Svånes

14 I 29.04.2013 Prosjektil AS
Oversendelse detaljreguleringsplan for 
fritidsbebyggelse gnr.21, bnr.60 m. fl., Svanes

11 U 30.04.2013

AALBU TURID; 
VASSBØ REINERT 
HAUGELAND; 
VASSBØ GERD M 
AARRESTAD; 
SVANES KARL 
HÅKON; 
SVANES HARALD; 
SVANES HANS 
AMANDIUS; 
SVANES GUNN 
MYKLEBUST; 
SVANES EVA 
MARGRETHE; 
SKALSTAD PER 
KRISTIAN; 
SKALSTAD PER 
KRISTIAN; 
SKALSTAD GUDRUN 
VASSBØ; 
SKALSTAD GUDRUN 
VASSBØ; 
PEDERSEN GERD; 
MELLEMSTRAND 
NORLEIF; 
MELLEMSTRAND 
KJELL ARILD; 
MELLEMSTRAND 
JOSTEIN; 
MELLEMSTRAND ALF 
VIDAR; 
KLIPPEN OVE; 
KLIPPEN 
MARGRETHE; 

Høring og offentlig ettersyn -
detaljreguleringsplan gnr. 21 bnr. 60 -
fritidsboliger Svånes
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KLIPPEN JAN ARVE; 
Gerd Pedersen; 
FUGLESTAD ANITA; 
BREKKA SOLVEIG 
JOHANNE

17 X 02.05.2013 Dag Kjetil Tonheim
Høring og offentlig ettersyn -
detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 -
fritidsboliger Svånes

18 I 10.05.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til offentlig ettersyn  av plan HF 41 
fritidsbebyggelse på gnr. 21 bnr. 60 og gnr. 21 
bnr. 40 - Svanes,

19 I 13.05.2013 Statens vegvesen
Uttalelse detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 
60 - fritidsboliger Svanes

21 X 13.06.2013 Dag Kjetil Tonheim
Uttalelse til detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 
bnr. 60 - fritidsboliger Svånes

Parter i saken:
            
N BREKKA SOLVEIG 

JOHANNE
BREKKAVEGEN 54 3840 SELJORD

N FUGLESTAD ANITA GAMLE 
EIGERØYVEIEN 79

4373 EGERSUND

Gerd Pedersen Teigen 22 4371 EGERSUND
N KLIPPEN JAN ARVE HESTNESVEIEN 29 4372 EGERSUND
N KLIPPEN 

MARGRETHE
NONSFJELLVEIEN 30 4371 EGERSUND

N KLIPPEN OVE RINDAVEIEN 9 4371 EGERSUND
N MELLEMSTRAND ALF 

VIDAR
REKTOR SÆLANDS 
VEG 8

4344

N MELLEMSTRAND 
JOSTEIN

TVERRMOEN 23 A 4645 NODELAND

N MELLEMSTRAND 
KJELL ARILD

SUNDEBRÅTET 1 A 4046 HAFRSFJORD

N MELLEMSTRAND 
NORLEIF

SANDVIKA 7 4329 SANDNES

N PEDERSEN GERD TEIGEN 22 4371 EGERSUND
N SKALSTAD GUDRUN 

VASSBØ
DALEGÅRDSVEIEN 
72

3028 DRAMMEN

N SKALSTAD GUDRUN 
VASSBØ

DALEGÅRDSVEIEN 
72

3028 DRAMMEN

N SKALSTAD PER 
KRISTIAN

DALEGÅRDSVEIEN 
72

3028 DRAMMEN

N SKALSTAD PER 
KRISTIAN

DALEGÅRDSVEIEN 
72

3028 DRAMMEN

N SVANES EVA 
MARGRETHE

STRANDAVEIEN 14 4372 EGERSUND

N SVANES GUNN 
MYKLEBUST

STRANDAVEIEN 5 4372 EGERSUND

N SVANES HANS 
AMANDIUS

NORDRE SVANESVEI 
21

4372 EGERSUND

N SVANES HARALD STRANDAVEIEN 5 4372 EGERSUND
N SVANES KARL STRANDAVEIEN 14 4372 EGERSUND
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HÅKON
N VASSBØ GERD M 

AARRESTAD
RISBAKKEN 11 4389 VIKESÅ

N VASSBØ REINERT 
HAUGELAND

RISBAKKEN 11 4389 VIKESÅ

N AALBU TURID EINERBAKKEN 27 4371 EGERSUND
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________________________________________________________________ 

Fra:  Åshild Bakken 
Sendt: 02.05.2013 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: 
Emne: SV: Høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 - fritidsboliger 
Svånes 
________________________________________________________________ 

 Gitt at ingen deler av utbyggingen iht arealplanen forutsetter bygging/oppgradering av offentlige anlegg, 
kan jeg ikke finne grunnlag for at utbyggingsavtale er påkrevd for denne planen.

Mvh
Åshild Bakken 
Prosjektleder boligutbygging Rundevoll - Hestnes, Eigersund kommune 
Direkte telefon: 51 46 83 14 / Mobiltelefon: 976 94 114 Kommunens sentralbord: 51 46 80 00.
E-post: aashild.bakken@eigersund.kommune.no <mailto:aashild.bakken@eigersund.kommune.no> - Internett: 
www.eigersund.kommune.no <blocked::http://www.eigersund.kommune.no/>
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 
Besøksadresse: Lerviksgården 3. etasje, Nytorget 2, 4370 Egersund.

Vær klar over at all e-post til og fra Eigersund kommune i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven og også vil være 
et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentlighetslovens regler.

  _____  

Fra: Dag Kjetil Tonheim 
Sendt: 29. april 2013 09:27
Til: Jarle Valle; Annbjoerg E.Skofteland; Jone Omdal; Randi Haugstad; Åshild Bakken; Åshild Slettebø; 
Nina Bolme Steinsholt; Eivind Galtvik
Emne: Høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 - fritidsboliger Svånes

Høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 -
fritidsboliger Svånes

Planteknisk utvalg har i møte 20.11.2012 med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 
vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse HF gnr. 21 bnr. 60 på 
Svanes skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. sak 0177/12. 

Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan og viser mulighet for 3 nye fritidsboliger 
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med tilhørende funksjoner. Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og 
tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, 
Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund frem til 21. juni 2013. 

Plankart, bestemmelser og saksutredning m.m. er også lagt ut på www.eigersund.no 
under reguleringsplaner/høring. Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund 
kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 21. juni 2013. Dersom en har 
spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51468000 eller mobil 
95884976. 

Mvh

Dag Kjetil Tonheim

Plansjef
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet 

Sendt: 10.05.2013 
Til:  Til registrering (arkivet) 
Kopi: 
Emne: VS: Uttale til offentlig ettersyn  av plan HF 41 fritidsbebyggelse på gnr. 21/60 og 21/40 Svanes, 
Eigersund 
________________________________________________________________ 

Med vennlig hilsen

Resepsjonen på rådhuset.
Eigersund kommune
Direkte telefon: 51 46 80 00 - Telefaks 51 46 80 39 

E-post: post@eigersund.kommune.no <mailto:post@eigersund.kommune.no> 

Internett: www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> 

Facebook: Facebook.no/eigersund - Twitter: @EigersundK
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund.
Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4370 Egersund.

Vær klar over at all e-post til og fra Eigersund kommune i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven og også vil være 
et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.

  _____  

Fra: anette.jacobsen.mokleiv@fylkesmannen.no [mailto:anette.jacobsen.mokleiv@fylkesmannen.no] 
Sendt: 10. mai 2013 10:26
Til: Sentralbordet
Kopi: firmapost@rogfk.no
Emne: Uttale til offentlig ettersyn av plan HF 41 fritidsbebyggelse på gnr. 21/60 og 21/40 Svanes, 
Eigersund

Til Eigersund kommune                                                                    

Stavanger 10.05.2013

Vår ref:  13/8759
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Deres ref: 12/30842, 11/1759

Uttale til offentlig ettersyn av plan HF 41 fritidsbebyggelse på gnr. 21/60 og 
21/40 Svanes, Eigersund 

Planens bestemmelser gir et godt grunnlag for å sikre en god utforming av fortettingen av 
fritidsbebyggelsen i området. Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader til planen. 

Med hilsen

FYLKESMANNEN I ROGALAND

Miljøvernavdelingen

Anette Jacobsen Mokleiv

rådgiver

T: 51 56 89 30

fmropost@fylkesmannen.no <mailto:fmropost@fylkesmannen.no>

www.fylkesmannen.no/rogaland 
<file:///C:\Users\morten.sageidet\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%2
0Files\Content.Outlook\4WTXP62G\www.fylkesmannen.no\rogaland>

 

Side 262 av 670



 

Side 263 av 670



Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 80 97
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Mottakere:

Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Detaljreguleringsplan gnr. 21 bnr. 60 - fritidsboliger Svånes

Vår ref.: 13/16501 / 11/1759 / PL-, FA-L12, GBR-21/60 Dato: 07.06.2013

Saksbehandler: Målfrid Espeland Telefon: 51 46 80 25 Mobiltelefon:   

E-post: maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

I sitt møte 5.6.2013 har Felles brukerutvalg behandlet sak 020/13 – Reguleringssaker til 
Fellles brukerutvalgs møte 5.6.2013:

RS 1 – Detaljreguleringsplan gnr. 21 bnr. 60 - fritidsboliger Svånes

Felles brukerutvalgs vedtak den 5.6.2013:

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Vedtaket er enstemmig.

-----------------------------------

Med hilsen

Edmund Iversen Målfrid Espeland
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær
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Prosjektil Areal AS  
Forslag til reguleringsbestemmelser for fritidsbebyggelse Svanes 
 

 

 

Eigersund 

Planbestemmelser for:  
 

REGULERINGSPLAN FOR 
FRITIDSBEBYGGELSE, SVANES HF41 
GNR.21, BNR.60  

Plan nr.  
 
 

 
 Vedtatt av Eigersund kommunestyre den          i sak   /  Arkivnr:  

§ 1. Planens målsetting 

Formålet med planen er å legge til rette for fritidsbebyggelse der utbyggingen tar 
hensyn til områdets landskapsmessige og miljømessige kvaliteter.  
 
 

§ 2. Planområdet 

Planen deles inn i følgende områder i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-5: 
 

I. Bebyggelse og anlegg (§12-5 pkt 1) 
                                 

II. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 pkt 2) 

 
III. Landbruks-, natur- og friluftsformål (§12-5 pkt 5) 

§ 3. Felles bestemmelser 

3.1.1 Ved søknad om tiltak skal forhold knyttet til radon dokumenteres og 
eventuelt avbøtende tiltak skisseres. 
 

3.1.2 Mindre bygg/anlegg for tekniske installasjoner som trafokiosker og 
pumpestasjoner kan etableres innenfor planområdet. 

§ 4. Arealbruksformål 

§ 4.1 Bebyggelse og anlegg  

 
4.1.1  Det legges til rette for oppføring av 3 fritidsboliger. 

 
4.1.2 Tillatt BYA for fritidsbolig skal ikke overstige 75 m2. Maksimal mønehøyde 
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Prosjektil Areal AS  
Forslag til reguleringsbestemmelser for fritidsbebyggelse Svanes 
 

settes til 5,5 meter målt fra topp grunnmur. Maksimal gesimshøyde settes 
til 4 meter. Bygningene skal ha saltak.. 
 

4.1.3 I tillegg til 75 m² BYA på fritidsboligen tillates det oppført en bod på 10 m2 
pr. fritidsbolig. Bod tillates ikke frittliggende men skal oppføres som tilbygg 
under samme takflate som fritidsboligen. 
 

4.1.4 Inntil 12 m² av terrasse ut fra hyttevegg kan overbygges. Terrasse skal 
ikke overstige 20 m2. Overbygd terrasse regnes ikke med BYA angitt for 
hytte/ bod. Terrasse kan etableres utover byggegrense. 
 

4.1.5 Det er ikke tillatt med inngjerding av tomtene. 
Skjemmende antenneanlegg tillates ikke.  
 

4.1.6 Skjemmende farger og signalfarger på bebyggelsen og anlegg i tilknyttning 
til denne tillates ikke. 
 

4.1.7 Det skal opparbeides 2 parkeringsplasser pr. fritidsbolig.  
 

4.1.8 Kommunens bygningsmyndigheter skal ved behandling av søknad om 
tillatelse til tiltak påse at det velges terrengtilpasset bebyggelse med en 
form og materialbehandling som er tilpasset omgivelsene og terrenget.  
 

4.1.9 Utgraving av terreng skal begrenses til det absolutte nødvendige for den 
bygningen som skal oppføres på tomten. Fyllinger skal tilpasses 
eksisterende terreng, pålegges jord og plantes og såes i. 
 

4.1.10 Elektrisitetsforsyning skal skje gjennom jordkabel. 
 

§ 4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

4.2.1  
 
 
 

Kjørevei er felles for planlagte nye fritidsboliger, samt eksisterende 
fritidsbolig på 21/40. 

§ 5. Landbruks-, natur- og friluftsområder 

 
5.1 

Det er ikke tillatt med inngrep i grøntområdene, utover opparbeiding av     
turstier, samt graving i nødvendig utstrekning for tilførsel av 
ledningsanlegg.    
Områdene skal holdes i god orden og hevd, hvorav beitemark skal 
opprettholdes mellom tomtegrensene. 

§ 6.  Hensynssoner 
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Prosjektil Areal AS  
Forslag til reguleringsbestemmelser for fritidsbebyggelse Svanes 
 

6.1 Innenfor regulerte frisiktsoner ved veg skal det være fri sikt i en høyde av 
0,5 meter over tilstøtende veiers planum. 

§ 7. Rekkefølgebestemmelser 

§ 7.1 Opparbeidelse av anlegg 

7.1.1 Det tillates innlagt vann i hyttene etter at det er etablert tilfredsstillende 
vannforsyning og avløpet er sikret på en måte som er godkjent av 
Eigersund kommune. Avløp skal ikke føre til forurensing av omgivelsene. 
 

7.1.2 Tiltak som inngår i planen skal tilkobles offentlig vann og avløp hvis og når 
dette kommer i området. 
 

 
 
 
Stavanger den 23.04.13   

 

Side 268 av 670



 

Side 269 av 670



 

Side 270 av 670



Y
 3

2
6
6
0
0

Y
 3

2
6
7
0
0

Y
 3

2
6
8
0
0

Y
 3

2
6
9
0
0

X 6475800

X 6475900

Tegnforklaring:

Revisjoner

Saksbehandling

2. gangs behandling i planutvalget

Kommunestyrets vedtak:

1. gangs behandling i planutvalget

Utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet:

NORD

Plan nr.:

 
       

Dato Sign.

10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m

Planlegger:

Saksbeh.:

Dato

1:1000

Tegner:

Ekvidistanse 1 m.

Målestokk:

Endring til plan nr.

Eigersund kommune

E.V

J.K

09.10.12

Detaljreguleringsplan for Svanes.

Bebyggelse og anlegg (PBL2008§12-5)

Juridiske linjer og punkt PBL2008

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveg

Planens begrensning

Formålsgrense

Byggegrense

Planlagt bebyggelse

Bebyggelse som inngår i planen

Frisiktslinje

Fritidsbebyggelse

Friluftsformål

Landbruks-, natur og friluftsområder

Regulert tomtegrense

Eiendomsgrense som skal oppheves

Frisikt

Hensynssone

Sikringsonegrense

Senterlinje

Avkjørsel

Regulert møneretning
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Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 21, bnr.40 og 60, Svanes, 
Eigersund 
 
 
BAKGRUNN FOR IGANGSETTELSE AV REGULERINGSPLANEN 
Planforslaget omfatter område HF 41 i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er 
fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse HF, som er eldre til dels kystnære områder, der 
øvre BYA ikke skal overstige 75 m2. Området var i forrige kommuneplan merket som LNF 
område, men ble omgjort til fritidsbebyggelse i ny plan med den konklusjon at det egnet seg 
for en forsiktig fortetting med 2‐3 fritidsboliger. 
Bakgrunn for at saken fremmes er at grunneierne av området ønsker å oppføre 2 nye 
fritidsboliger på området i tilegg til en eksisterende fullverdig fritidsbolig, samtidig ønskes 
det utvidelse av en siste eksisterende fritidsbolig. 
Planleggingsoppdraget er tildelt firmaet Prosjektil Areal AS. 
 
PLANSTATUS 
Planområdet omfattes som nevnt av kommuneplanen HF 41, vedtatt 6.6.2011.  
Eiendommene ligger inntil eksisterende fritidsbebyggelse. 

Området omfattes av ”vakre landskap” som legger retningslinjer for lav og landskapstilpasset 
bebyggelse hvor terrenget er premissgivende. Reguleringsplanen skal omfatte eksisterende 
fritidsbebyggelse på Svanes og den nye bebyggelsen blir liggende i tilknytning til den 
eksisterende. Det er ikke framsatt krav om planprogram og konsekvensutredning for 
arbeidet med reguleringsplanen for Svanes.  

 
OMRÅDESTATUS 

   
 
  
Planområdets areal utgjør ca. 5 daa og omfatter gnr.21, bnr.70 som eies av Gerd Pedersen. 
Arealet består av hage og åpen fastmark, og er opprinnelig en del av innmarksbeite til 
gnr.21, bnr.40 og 60. Området er relativt flatt med stigning mot veg. 
Det er ingen konflikt med registrerte flora. Det er heller ikke registrert kjente kilder til 
radongass på området. En er heller ikke kjent med registreringer av verdifulle arter innenfor 
biologi/botanikk.  
Ellers er man ikke kjent med kartlagte funn når det gjelder andre interesser som vilt‐, 
forurensing‐, kulturlandsskap‐ eller kulturminner på land og sjø. 

Mot nord øst  Mot nord
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Utfylte sjekklister vedr. miljø/helse og samfunnssikkerhet vedlegges. 
 

   

 
 
PLANPROSESS 
Formelt oppstartsmøte ble avholdt 16.06.11. 
Oppstart av reguleringsarbeid ble kunngjort ved annonse i Dalane Tidende28.08.11, se 

vedlagte annonsetekst. 

Frist for kommentarer ble satt til 26.09.11. Skriftlig varsel ble sendt til 10 høringsinstanser og 

22 grunneiere. Oversikt over varslede grunneiere vedlegges. 

 

Følgende skriftlige kommentarer er mottatt: 

 

1. Brev dat.31.08.11 fra Fylkesmannen i Rogaland 

Reguleringsplanen må bli utformet i samsvar med gjeldende kommuneplan. Viktig å 

sikre god landskaps‐ og terrengtilpassning av fritidsboligene, samt god utforming og 

estetikk. Jf veileder fra Miljøverndepartementet om planlegging av fritidsbebyggelse 

T‐1450. 

 

Kommentar: 

Planbestemmelsene stiller krav til at kommunen skal påse at bygningene tilpasses 

eksisterende terreng, nabobebyggelse og landsskapsforhold. 

 

2. Brev dat.07.09.11, Statens Vegvesen 

Det forutsettes at eksisterende adkomstvei, Nordre Svanesvei. (Fylkesvei 44), ved fv. 

44 Hp 02 kmp 19.926, benyttes som adkomst til planområdet. Ved endret 

bruk/utvidelse gjelder krav etter veglovens § 40. Tekniske planer som berører Fv.44 

skal forevises og godkjennes av Statens veivesen. 

Kommentar: 

Adkomsten skjer via Nordre Svanesvei. (Fylkesvei 44), ved fv. 44 Hp 02 kmp 19.926. 

Mot sørøst  Mot sør  
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3.  Brev dat.09.09.11 fra Fylkesrådmannen, kulturseksjonen 

Ser det nødvendig med å befare området før det kan gis endelig uttale til planen. 
 

4.  Brev dat.16.09.11 fra Fylkesrådmannen, kulturseksjonen 

Har foretatt befaring i området 15.09.11. Kan ikke se at tiltak kommer i konflikt med 
legalfreda eller andre verneverdige kulturminner. 
Ved eventuelle funn må Rogaland fylkeskommune varsles og alt arbeid stanses inntil 
vedkommende myndighet har vurdert funnet. 
 
Kommentar: 
Ingen kommentar. 

 
 
4.  Brev dat.21.09.11 fra eiere av gnr.21, bnr.5 

Ber om at det blir tatt hensyn til utsikten fra eiendommen Bastau og ned til 
Svånesvika ved plassering og høyde på fritidsboligene. 

 
Kommentar: 
Det blir lagt vinn på å plassere ny fritidsbebyggelse på naturlige flater i terrenget. 
Møneretning ved utvidelse av eksisterende hytte er lagt slik at det skal være til minst 
mulig ulempe for nabo. 

 
5.  Brev dat.23.09.11 fra felles brukerutvalg, Eigersund kommune 

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. 

 
BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
Planforslaget er opptegnet på digitalt kartgrunnlag i sosi‐format med 5 meters ekvidistanse og 
plottet ut i M=1:1000. Kartmålestokk og ekvidistanse er noe grov, men antas å være en tilstrekkelig 
nøyaktighetsgrad for de oppgaver som skal vurderes og planlegges.   

Utgangspunkt for planarbeidet er ønsket om en forsiktig fortetting med 2‐3 fritidsboliger. 
 
Foreliggende planforslag har følgende arealbruk: 
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Områder  Formål  Areal i daa

Bebyggelse og anlegg  Fritidsbebyggelse 

 

3,00 daa  

Samferdselsanlegg 

 

Veg  0,47 daa 

LNFR 

 

Friluftsformål  1,94 daa

Sum:    5,41 daa

  
Veger/ Trafikk 
Adkomsten skjer via Nordre Svanesvei. (Fylkesvei 44), ved fv. 44 Hp 02 kmp 19.926. 
Området ligger ved skjærgården i ca. 200 m luftlinje fra Svånesvika, og ca. 8 km fra 
Eigersund. Rutebussen går i Nordre Svanesvei (Fylkesvei 44). Planforslaget viser privat kjørevei 
fra Nordre Svanesvei og fram til grensen for den enkelte fritidsbolig. Parkering forutsettes å foregå på 

egen eiendom. Det legges til rette for oppføring av 2 stk. parkeringsplasser pr. fritidsbolig. 
Planområdet er avskjermet fra veien og vil ikke bli utsatt for støy fra trafikk eller annen 
virksomhet.  
 
Bebyggelse 

Det er ikke forslått ytterligere fritidsboliger ut over de som allerede er godkjent i gjeldende planer. 

Planlagte fritidsboliger er plassert i flate ”dumper” i terrenget for å tilpasse seg de naturgitte 
forhold. 
Det er mulighet for å oppføre uthus/ bod e. l på inntil 10 m2 BRA. Denne skal oppføres under 
samme takflate som fritidsboligen. Inntil 12 m² av terrasse ut fra hyttevegg kan overbygges. 
Overbygd terrasse regnes ikke med i bruksareal angitt for hytte/ bod. Terrassen kan etableres utover 

byggegrense. Eksisterende fritidsbolig på planen har terrasse med takoverbygg. Det legges 
vekt på ensartet bebyggelse. Man ønsker derfor å oppføre nye hytter med samme uttrykk 
som eksisterende fritidsbolig. Denne har løsning med overbygd terrasse. 
 

Grøntarealer/landskap 
Området omfattes av ”vakre landskap” som legger retningslinjer for lav og landskapstilpasset 
bebyggelse hvor terrenget er premiss givende. Alle eksisterende grøntarealer er foreslått i 
overensstemmelse med tidligere godkjente planer. Da området delvis er utbygd, vil foreliggende 
forslag til reguleringsendring i liten grad påvirke landskapet. Vegen inn til planområdet innebærer 
minimale terrenginngrep. De planlagte boder i tilknytning til fritidsboligene, vil ikke påvirke 
hovedlinjene i landskapet. 
Det er ingen merkede turstier i området, men arealene gir mulighet for fri ferdsel i området. 
 

Verneområder/kulturminner 
Ingen registrerte kulturminner i eller i tilknytning til planområdet. 
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Tekniske forhold 

Det er offentlig tilknytning til vann i området, ikke avløp. Dette må løses lokalt.  
Oppvarming vil skje ved strøm og vedfyring. Søppelhåndtering vil skje ved å benytte 
tømmeordningen til ett opparbeidet renovasjonsområde som befinner seg ca 100 meter fra 
planområdet.  
 
Sol‐/skygge 

Vedlagte soldiagram viser sol ved jevndøgn kl.15.00.  
Sol‐/skygge beregningene viser tilfredsstillende situasjon både for planlagt hytteprosjekt og 
eksisterende nabobebyggelse. 
 
Universell utforming/ Ute‐og oppholdsareal 
Det er forholdsvis bratt en del steder på planområdet, og dermed vanskelig å oppfylle kravet 
til universell utforming av uteoppholdsarealet for tomtene, uten å gjøre større 
terrenginngrep.  Det vil allikevel være mulig å få til gode uteoppholdsareal for hver tomt. 
Det er også et spørsmål om avveiningen mellom krav til uteoppholdsareal og skånsom 
behandling av eksisterende terreng. Området omfattes av ”vakre landskap” som legger 
retningslinjer for lav og landskapstilpasset bebyggelse hvor terrenget er premissgivende. 
 For hytte nr. 1 og 2 er det mulig å tilrettelegge for parkering i nærhet til hytter og dermed 
oppnå trinnfritt inngangsparti og universell tilgjengelighet fra parkeringsplass frem til 
inngang. 
 
Hensynssoner 

Det er lagt inn hensynssoner i tilknytning til områder for frisiktsoner. 

 
 
PLANENS KONSEKVENSER 
Utførelse av planen representerer en gjennomføring som følger kommuneplanens 
intensjoner om å fortette allerede utbygde områder langs Eigersunds skjærgård. 
Terrenget ved adkomst til området er forholdsvis kupert. Kjøreveiene er noe bratte, men ved 
tilsyn i terrenget vil det framgå at veiene er skånsomt anlagt.  En ny opparbeidelse av veg vil 
gi ett betydelig inngrep i terrenget og føre til at stor del av planområdet vil bli disponert til 
vei. 
 
Det er vanskelig å se vesentlige konsekvenser for naboer da økning av biltrafikk vil være 
nærmest ubetydelig.  
 
 
 
 
 
Stavanger 23.04.2011 
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________________________________________________________________ 

Fra:  Espen Hyggen 
Sendt: 13.06.2013 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: 
Emne: SV: Høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 - fritidsboliger 
Svånes 
________________________________________________________________ 

 Hei

Seksjon vei og utemiljø har følgende merknader til planforslaget:

-          Plankartet mangler påført skrift som viser at det er felles vei, ikke offentlig. Ber om at dette påføres. 

-          Det vises ikke frisiktsoner ut på den offentlige veien, Nordre Svanesvei. Dette burde vært tatt med i 
plankartet.

Vennlig hilsen

Espen Hyggen, rådgiver vei og trafikksikkerhet

EIGERSUND KOMMUNE - TEKNISK AVDELING

Postadresse: PB 580 - 4379 EGERSUND. Besøksadresse: Nytorvet 9

Telefon 51 46 83 29 Mobil 926 17 214

  _____  

Fra: Jone Omdal 
Sendt: 29. april 2013 10:37
Til: Espen Hyggen
Emne: VS: Høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 - fritidsboliger 
Svånes

Kan du gi et svar på denne. Ser at det ikke er definert hva som er offentlig og felles vei. Skal være felles.
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Vennlig hilsen

Jone Chr. Omdal

Vei og utemiljøsjef

Seksjon vei og utemiljø

EIGERSUND KOMMUNE - TEKNISK AVDELING

Postadresse: PB 580 - 4379 EGERSUND. 

Besøksadresse: Nytorvet 9 - 4370 EGERSUND

Telefon +47 51 46 83 09 Mobil +47 957 57 317

_________________________________________________________________

All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil derfor bli behandlet som et offentlig 
saksdokument som andre kan få innsyn i etter offentlighetsloven.

  _____  

Fra: Dag Kjetil Tonheim 
Sendt: 29. april 2013 09:27
Til: Jarle Valle; Annbjoerg E.Skofteland; Jone Omdal; Randi Haugstad; Åshild Bakken; Åshild Slettebø; 
Nina Bolme Steinsholt; Eivind Galtvik
Emne: Høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 - fritidsboliger Svånes

Høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan HF41 gnr. 21 bnr. 60 -
fritidsboliger Svånes

Planteknisk utvalg har i møte 20.11.2012 med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 
vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse HF gnr. 21 bnr. 60 på 
Svanes skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. sak 0177/12. 
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Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan og viser mulighet for 3 nye fritidsboliger 
med tilhørende funksjoner. Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og 
tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, 
Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund frem til 21. juni 2013. 

Plankart, bestemmelser og saksutredning m.m. er også lagt ut på www.eigersund.no 
under reguleringsplaner/høring. Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund 
kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 21. juni 2013. Dersom en har 
spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51468000 eller mobil 
95884976. 

Mvh

Dag Kjetil Tonheim

Plansjef
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 02.10.2013
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-5/226
Arkivsaksnr.:
11/454
Journalpostløpenr.:
13/25580

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
51 46 83 21
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
216/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013
064/13 Kommunestyret 28.10.2013

Reguleringsendring del av Maurholen - allmennyttige tiltak 
i strandsonen, eiendomsgrenser, veier,parkeringsplasser 
o.l. gnr. 5 bnr. 226 mfl. - 2. gangsbehandling
  

Sammendrag:
Forslag til reguleringsendring for del av Maurholen som omfatter endringer både i plankart og 
bestemmelser har vært til offentlig ettersyn. Endringene er til dels en oppdatering i forhold til 
den faktiske situasjonen samt tilpassninger i forhold til plassering av parkeringsplasser, 
innregulering av adkomstveger m.m. Videre er det fastsatt størrelse på fritidsbebyggelse 
m.m. Rådmannen viser til at dette er en relativt omfattende endring, men der en har hatt et 
konstruktivt samarbeid med tiltakshaver og der innsigelser er ryddet av veien. Rådmannen 
anbefaler derfor at vedtas med de endringene som fremkommer i rådmannens forslag til 
vedtak.

Saksgang:
PTU innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 02.10.2013:
PTU innstiller til kommunestyret;

Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse del av Maurholen gnr. 5 bnr. 226 mfl. –
vedtas med kart datert og bestemmelser datert med følgende endringer:
Kart

1. Hensynssone stormflo vises på plankartet jfr. 200-års intervall jfr. rapport om 
Havstigning fra DSB.

2. Adkomstveg til 5/93 tas ut av planen.
3. Hensynssone/sikringssone høyspent vises med 12 m fra senter.

Bestemmelser
4. Innforbi S3 som er vist som bevaringsområde H570 er eksisterende pirer, båtstøer og 

brygger i stein ikke tillatt å fjerne. Vedlikehold, tilbakeføring og restaurering av pirer, 
båtstøer og brygger i stein skal utføres på antikvarisk/tradisjonell måte med lødd 
naturstein. Det tillates ikke etablert brygger, plattinger og lignende i tre eller betong 
innforbi området. Eventuelle tiltak utover vanlig vedlikehold må på forhånd avklares 
med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. 

5. Hensynssone stormflo - det er kun tillatt å etablere byggverk med sikkerhetsklasse for 
flom F1 og disse må dimensjonere og konstruere slik at det tåler belastningene og 
skader unngås.
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6. Alle tiltak som medfører inngrep i grunnen skal oversendes Rogaland 
Fylkeskommune, som rette kulturminnemyndighet, slik at disse kan vurderes opp mot 
potensialet for automatisk freda kulturminner i området.

7. ”Innenfor det området som er vist som hensynssone/sikringssone høyspent på 
reguleringsplanen er det et byggeforbud inntil 12 meter fra senter linjetrase. Før evt. 
gjenoppføring av eksisterende bygninger for varig opphold i 
hensynssone/sikringssone for høyspent må det gjennomføres en fagkyndig vurdering 
som dokumenterer magnetfelt, vurdering av avbøtende tiltak og ev. konsekvenser.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12

Eventuell tidligere politisk behandling:
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
006/13 Planteknisk utvalg 15.01.2013

Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse Maurholen gnr. 5 bnr. 226 mfl - 2. 
gangsbehandling

  
1. Innledning og bakgrunn
Forslag til reguleringsendring for detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 5 bnr. 226 
mfl. i Maurholen har vært til offentlig ettersyn og høring. Planområdet ligger innforbi 
rektangelet vist på kartet:

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Planområdet er avsatt til eksisterende byggeområde for fritidsbolig og industri/havn i 
gjeldende kommuneplan for Eigersund vedtatt i 2011. 

2.2 Reguleringsplan
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Området omfattes av reguleringsplan for Maurholen som ble godkjent av kommunestyret 4. 
februar 1985 og stadfestet av Fylkesmannen senere samme år. Denne planen omfattet 
industriområdet på Sirevågneset og 32 fritidsboliger sør for den gamle Jærbanen. 

I tilknytning til reguleringsplan for bebyggelse av fritidsboliger på nabofelt øst for 
Myklebustvågen er det innenfor ovenfor nevnte planområde regulert en større 
parkeringsplass. Denne planen omfatter også småbåthavn tilhørende Sameiet Maurholen 
Friområde, kfr. kommunestyresak 13/91.  

3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
 Det er sendt ut varsel om høring og offentlig ettersyn til kjente grunneiere, naboer samt 
berørte statlige og regionale myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens 
hjemmeside. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL. 

V.nr Fra Innhold/tema J/N/O/D

Offentlige merknader

1. Fylkesmannen i Rogaland  Merknad D
2. Rogaland Fylkeskommune -

kultur
 Merknad J

3. Statens Vegvesen  Ingen merknad O
4. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O
5. Kystverket  Ingen merknad O
6. Jernbaneverket  Ingen merknad O
7. Fiskeridirektoratet  Ingen merknad O
8. Teknisk avdeling  Ingen merknad O
9. Fiskarlaget Vest  Ingen merknad O
10. NVE  Merknad

Private merknader

11. Torvald Søiland  Merknad D
12. Kjell Molven 

13. Jofrid og Ingvald Fuglestad 

14. Marit Aanestad 

15. Leif Rødland 

16. Odd Helge Myrvold 

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Fylkesmannen i 
Rogaland (2 brev)

 Fylkesmannen fremmer 
innsigelse til den delen 
som er regulert til 
småbåthavn og omfatter 
arealet fra sjø og opp til 
veien.

O Rådmannen viser til at en sammen 
med hytteforeningen og 
tiltakshaver har hatt en konstruktiv 
og løsningsorientert dialog med 
fylkesmannen og planen slik den 
nå er fremlagt er ryddet for 
innsigelser.

2. Rogaland 
Fylkeskommune - kultur

 Ber om at grensen for 
hensynssonebevaring i 
strandsonen endres i tråd 
med grense for bevaring i 
forvaltningsplanen – dette 

N Rådmannen viser til at en har lagt 
inn de områdene som omfatter 
eksisterende støer og pirer som 
ligger i forvaltningsplanen. En 
vurderer det som lite 
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vil omfatte deler av 
stradn/badeplass og 
område i sjø sørvest for 
brygge.

 Innforbi S3 som er vist 
som bevaringsområde 
H570 er eksisterende 
pirer, båtstøer og brygger i 
stein ikke tillatt å fjerne. 
Vedlikehold, tilbakeføring 
og restaurering av pirer, 
båtstøer og brygger i stein 
skal utføres på 
antikvarisk/trafisjonell 
måte med lødd naturstein.

 Følgende bestemmelse 
må less inn ” Alle tiltak 
som medfører inngrep i 
grunnen skal oversendes 
Rogaland 
Fylkeskommune, som 
rette 
kulturminnemyndighet, slik 
at disse kan vurderes opp 
mot potensialet for 
automatisk freda 
kulturminner i området.”

J

J

hensiktsmessig å vise dette i 
tilknytning til badestranden som er 
opparbeidet til dette formålet. 

Bestemmelse er innarbeidet i §7.4.

Bestemmelse er innarbeidet i §8.5.

3. Statens Vegvesen  Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

4. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

5. Kystverket  Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

6. Jernbaneverket  Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

7. Fiskeridirektoratet  Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

8. Teknisk avdeling  Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

9. Fiskarlaget Vest  Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

10. NVE  Anbefaler at nivå for 
fremtidig stormflo, i 
samsvar med rapport om 
havnivåstigning, 
innarbeides i kart og 
bestemmelser jfr. 

J Rådmannen viser til at dette 
omfatter et areal som vil strekke 
seg til cote 1,92 for 100-års 
stormflo i år 2100. Korrigert for 
200-års intervall jfr. veileder vil 
dette gi et nivå på cote 2,12. En 
vurderer det som fornuftig at dette 
legges inn, men samtidig er det 
ikke planlagt bebyggelse med 
varig opphold, kun boder for 
lagring og sjøtilknytet virksomhet.  
Dette vil så langt en kan se ligge i 
sikkerhetsklasse F1 med årlig 
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sannsynlihet på 1/20. Følgende 
bestemmelse legges inn: ” Det er 
kun tillatt å etablere byggverk med  
sikkerhetsklasse for flom F1 og 
disse må dimensjonere og 
konstruere slik at det tåler 
belastningene og skader unngås.”

Private uttaler

11. Torvald Søiland  Anmoder om at veien opp 
til 5/93 tas ut av planen, 
da den vil medføre 
betydelige naturinngrep. 
De kan akseptere at av og 
påstigningsveien som 
allerede er anlagt kan bli 
liggende mot at denne 
sikres mot avrenning av 
vann og grus og at den 
senkes og tilpasses 
terrenget.

J Rådmannen sier seg enig i at 
adkomstveg til 5/93 tas ut av 
planen slik den fremkommer i 
høringsutkastet. Veien vil, slik en 
vurderer det, gi store inngrep. 
Veien er bratt noe vedlagte snitt 
viser. Det er vei på deler av 
strekningne, men den øverste 
delen består av trapper på 
fjellgrunn. Dette er bratt (deler er 
over 40% stigning) og vil måtte 
medføre sprengning og dermed 
relativt store inngrep i forhold til å 
skaffe en fritidsbolig adkomst. 
Den delen som ønskes utbygd er 
avmerket med rødt på kartet og 
ligger høyest. Rådmannen viser til 
at en har vært i tvil om denne 
adkomstvegen, men at en valgte å 
la den ligge inne i høringsutkastet.  

12. Friområdet Maurholen 
Samaie/hytteforeningen

 Redegjør for 
konsekvenser av at alle 
boder kun skal etableres i 
S2.

O Rådmannen viser til at det 
fremlagte plankartet viser en 
løsning som også er akseptert av 
hytteforeningen. Dette skulle 
således være løst på en 
tilfredsstillende måte.

13. Jofrid og Ingvald 
Fuglestad

 Legger ved en del 
utfyllende opplysninger i 
tilknytning til ønske om å  
forlenge av adkomstveg til 
gnr. 5 bnr. 93. De ønsker 
å beholde den inntegnete 
adkomstvegen.

N Veien vil, slik en vurderer det, gi 
for store natyrinngrep. Veien er 
bratt noe vedlagte snitt viser. Det 
er vei på deler av strekningne, 
men den øverste delen består av 
trapper på fjellgrunn. Dette er bratt 
(deler er over 40% stigning) og vil 
måtte medføre sprengning og 
dermed relativt store inngrep i 
forhold til å skaffe en fritidsbolig 
adkomst. 
Den delen som ønskes utbygd er 
avmerket med rødt på kartet i 
tilknytning til pkt. 11.
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Rådmannen viser til at en har vært 
i tvil om denne adkomstvegen, 
men at en valgte å la den ligge 
inne i høringsutkastet.  En har 
forståelse for de forhold som blir 
påpekt av søker, men vurderer at i 
dette tilfellet bør hensynet til 
etsteikk og landskapsinngrep veie 
tyngre. Rådmannen vil etter en 
samlet vurdering vil en anbefale at 
denne adkomstvegen ta ut av 
planen av hensyn til estetikk og 
naturinngrep.

14. Marit Aanestad  Støtter forslaget om å 
akseptere 90m2 størrelse 
på hyttene.

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

15. Leif Rødland  Ønsker at boder plasseres 
4 m fra nabogrense av 
hensyn til hans eiendom.

O En viser til at hytteforeningen har 
hatt dialog med Rødland og en har 
kommet frem til en omforent 
løsning der boder kan plasseres 2 
meter fra grensen under 
forutsening av at inngangen blir fra 
nord-vest. Rådmannen vurderer 
derfor at dette har funnet sin 
løsning.

16. Odd Helge Myrvold  Vist område S2 berører 
brygge (se avmerked på 
vedlagt kart). Kan jeg ikke se 
at det er grunnag for å kreve 
at denne bryggen skal 
saneres når nye båtplasser 
blir etablert, og kan dermed 
ikke aksepteres.

N Rådmannen legger til grunn at 
reguleringsplanen viser hva 
arealet skal benyttes til. En 
vurderer at det fremlagte forslaget 
fra hytteforeningen er en god 
avveininger av å samle inngrep 
samt gjøre strandsonen 
tilgjengelig. Rådmannen vurderer 
at i dette tilfellet bør hensynet til 
fellesanlegg og tilgjengelighet til 
strandsonen veie tyngst og vil 
derfor ikke anbefale at det gjøres 
endringer i planen.

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen vedtas i tråd med fremlegg til vedtak og som medfører 
følgende justeringer i kart og bestemmelser:
Kart

1. Hensynssone stormflo vises på plankartet jfr. 200-års intervall jfr. rapport om 
Havstigning fra DSB.

2. Adkomstveg til 5/93 tas ut av planen.
3. Hensynssone/sikringssone høyspent vises med 12 m fra senter.

Bestemmelser
4. Innforbi S3 som er vist som bevaringsområde H570 er eksisterende pirer, båtstøer og 

brygger i stein ikke tillatt å fjerne. Vedlikehold, tilbakeføring og restaurering av pirer, 
båtstøer og brygger i stein skal utføres på antikvarisk/tradisjonell måte med lødd 
naturstein. Det tillates ikke etablert brygger, plattinger og lignende i tre eller betong 
innforbi området. Eventuelle tiltak utover vanlig vedlikehold må på forhånd avklares 
med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. 
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5. Hensynssone stormflo - det er kun tillatt å etablere byggverk med sikkerhetsklasse for 
flom F1 og disse må dimensjonere og konstruere slik at det tåler belastningene og 
skader unngås.

6. Alle tiltak som medfører inngrep i grunnen skal oversendes Rogaland 
Fylkeskommune, som rette kulturminnemyndighet, slik at disse kan vurderes opp mot 
potensialet for automatisk freda kulturminner i området.

7. Innenfor det området som er vist som hensynssone/sikringssone høyspent på 
reguleringsplanen er det et byggeforbud inntil 12 meter fra senter linjetrase. Før evt. 
gjenoppføring av eksisterende bygninger for varig opphold i 
hensynssone/sikringssone for høyspent må det gjennomføres en fagkyndig vurdering 
som dokumenterer magnetfelt, vurdering av avbøtende tiltak og ev. konsekvenser.

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET

Planområdet omfatter et areal på ca. 250 daa, og var opprinnelig en del av utmarka for 
gårdsbrukene på gnr. 5 på Myklebust. Med unntak av industriområdet og Maurholsveien eies 
den største delen av området av eierne av fritidsbebyggelsen gjennom Sameiet. Dessuten 
eier Hellvik Hus AS et areal for båtopplag, og Øvre Maurholen Hytteforening eier et areal der 
det er anlagt småbåtbrygge.

Området ligger langs Maurholsveien som fører fram til utskipingshavn for kvitstein ved Nora 
Sundet. Det er småkupert, men med flere bratte og utilgjengelige fjellskrenter. Største 
kotehøyde er ca. 60 m. 

Da området ble lagt ut til fritidsbebyggelse i 1970, var det på grunn av beiting snaut for 
trevegetasjon, men det er senere plantet en god del trær og vegetasjonen for øvrig har også 
tatt seg opp. Med unntak av snaue bergknatter framstår området som delvis skogkledd med 
gran, furu og bjørk.   

I området er det fornminner som er innregulert i så vel eksisterende planer som i forslag til 
revidert plan. 

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 240 daa. Plankartet viser hvor 
planområdet befinner seg. 

OMRÅDER
Formål Areal i daa

Bebyggelse og anlegg Fritidsbebyggelse
Industri
Vannforsyningsanlegg
Trafo

68,01
3,55
0,06
0,05

Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur

Kjøreveg, privat
Kjøreveg, felles
Parkeringsplasser, felles
Båtopplag, felles

4,36
2,13
2,72
1,76

LNF-områder Friluftsformål
Bevaring fornminne

98,69
5,17

Bruk og vern av sjø og 
vassdrag

Ferdsel i sjø
Friluftsområde i vassdrag
Småbåtanlegg
Badeområde

20,39
22,27

6,51
1,04

SUM: 236,71
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5.1 Eksisterende bebyggelse
Det er etablert fritidsbebyggelse i tråd med eksisterende reguleringsplan. En viser til at det i 
nye bestemmelser fastsettes størrelse på eksisterende fritidsbebyggelse, mulighet for bod 
m.m. Se egen liste over endringer i kart og bestemmelser.

5.2 Ny bebyggelse 
Det er ikke forslått ytterligere fritidsboliger ut over de som allerede er godkjent i gjeldende 
planer. 

Av 35 godkjente tomter er alle unntatt en bebygget med fritidsboliger. Foreslått arealbruk for 
hyttebebyggelse er i tråd med gjeldende plan. I område for felles båtopplag er det tidligere
gitt åpning for oppføring av felles boder med grunnflate inntil 30 m2, hvorav 13 er godkjent 
oppført.  

I område for småbåtanlegg og langs vestre grense av 5/80 er det foreslått rekker med mindre 
boder for oppbevaring av fiskeredskaper, båtutstyr o.l. (se illustrasjonsplan). Planlagt 
gapahuk er også en form for bebyggelse.

Det vedlegges også prinsippskisse av nye boder som skal ligge i tilknynting til småbåthavnen 
– 32 stk.:

5.3 Avkjørsel og frisikt
Eksisterende fritidsboliger benytter Maurholsveien som adkomstvei. Denne veien eies og 
vedlikeholdes av Edelsplitt AS. Eierne av fritidsboliger har gjennom avtale mellom tidligere 
grunneiere og Edelsplitt AS bruksrett til veien. Det er vist avkjørsler og frisiktsoner i planen 
og dette er også lagt inn som rekkefølgekrav etter samråd med vegseksjonen i kommunen 
for å sikre at disse blir opparbeidet.

5.4 Parkering og veier i planområdet
Planforslaget viser private kjøreveier fra Maurholsveien og fram til grensen for den enkelte 
fritidsbolig. Parkering forutsettes å foregå både på egen eiendom og på innregulerte 
parkeringsplasser langs Maurholsveien og på Sameiets eiendom. Området har nå vært i 
bruk for fritidsboliger i mer enn 40 år, og det har vist seg et økende behov for 
parkeringsplasser særlig på grunn av helgebesøk og i ferietiden i følge hytteforeningen. I 
disse periodene er det for øvrig mindre nyttetrafikk til kaiområdet i følge tiltakshaver. 
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Tiltakshaver opplyser at det fra Edelsplitt AS er gitt uttrykk for at det er ønskelig med minst 
mulig parkering langs Maurholsveien og at parkering bør skje lengst mulig inn fra denne 
veien. Kjørevegene til fritidsboligene, både de anlagte og omsøkte, ligger i hovedsak 
skånsomt i terrenget og vil etter ferdigstillelse framstå som naturlige element i den etablerte 
bebyggelsen. Vegene følger stort sett i samme trase som eksisterende og godkjente 
gangveger. De vil i følge tiltakshaver bli opparbeidet slik at de er lite synlige, bl.a. ved hjelp 
av mørk grus og beplantning. 

5.5 Grøntareal/landskap

Alle eksisterende grøntarealer er foreslått i overensstemmelse med tidligere godkjente 
planer. Arealene eies av eierne av fritidsboligene gjennom Sameiet.

Da området i prinsippet er ferdig utbygd, vil foreliggende forslag til reguleringsendring i liten 
grad påvirke landskapet. De fleste veger innebærer minimale terrenginngrep i følge 
tiltakshaver. Rådmannen viser til at det fremlagte planforslaget stort sett er i samsvar med 
det som en har diskutert som en del av planprosessen. Dette har blitt en avveining av å få 
biler vekk ifra adkomstveien samt ta hensyn til landskap og frilufstområder. Rådmannen 
vurderer at planen i hovedsak har en fornuftig avveining av dette slik den nå fremstår. De 
planlagte boder i område for småbåtanlegg som framgår av illustrasjonsplanen, vil ikke 
påvirke hovedlinjene i landskapet.

En stor del av området består av fjellknauser med lite eller ingen jord. Grøntarealer ligger i 
dalsøkk og består tildels av myr.  Det er lagt vekt på å ivareta alle regulerte grøntområder i 
gjeldende plan.   

Arealene gir mulighet for fri ferdsel i området.

5.6 Strandsone/Småbåthavn

Strandsonen benyttes i dag til badeplass og som bryggeanlegg. Alle fritidsboliger (unntatt 
tre) i gjeldende reguleringsplan har tinglyst rett til båtfeste.  Badeplassen er åpen for allmenn 
bruk, både av de som har fritidsboliger og besøkende. 

Området for småbåtanlegg og badeplass er foreslått utvidet med sjøareal i samsvar med nye 
tegneregler. Plangrensen følger som i gjeldende reguleringsplan, tilnærmet midtlinjen i 
Myklebustvågen. Områdene regulert til badeplass og småbåtanlegg i sjø overskrider ikke 
denne midtlinjen, slik at fri ferdsel på sjøen opprettholdes. 

Det er her ikke tale om ferdsel med annet enn småbåter. 

Tiltakshaver opplyser at en ikke kan låse småbåtanleggets utstrekning 100 % før det 
foreligger mer detaljerte og gjennomarbeidde planer og dette er innarbeidet i planfroslaget. 
Også marintekniske forhold vedrørende strøm, bølgeslag, manøvreringsforhold etc. vil bli 
vurdert ved detaljplanlegging og vil kunne påvirke plassering og lengde av flytebryggene jfr. 
rekkefølgekrav i bestemmelsene. 

Småbåthavna ble i sin tid anlagt uten plan for opparbeidelse. Det er derfor av stor interesse å 
få en revidert reguleringsplan som kan gi mulighet til å utarbeide en arealeffektiv detaljplan 
for selve bryggeanlegget, som er basert på flytebrygger. Løsningen med flytebrygger vil 
frigjøre mer av selve strandlinjen til allmenn benyttelse. Planen gir plass for 36 båter, hvilket 
dekker behovet innenfor reguleringsplanen. 

Brukerne av båtplassene er eiere av fritidsboligene innenfor planområdet. Disse har 
gangavstand til båthavnen og trenger ikke parkeringsplass, hvilket også er løsningen i 
gjeldende reguleringsplan. Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om egne planer for 
opparbeidelse av småbåtanlegget. Det er også gitt åpning for at småbåtanlegget kan 
baseres på utliggere vinkelrett på bryggekanten.

 

Side 288 av 670



10

Videre er planen å videreutvikle strandsonen slik at den blir mer attraktiv både for turgåere 
og eierne av fritidsboliger, og faktisk ta området mer i bruk, både ved opprydding og 
etablering av gapahuk og andre tiltak brukt til fellesaktiviteter.  

Det er totalt 32 sameiere som har båtrett i strandsonen. Av disse er det noen få som allerede 
har bod. 

5.6 Strandsone/Småbåthavn
Det er lagt inn hensynssoner i tilknytning til områder for kulturminner, samt i frisiktsoner og 
langs høgspentlinje.

6. TEMATISK KONSEKVENSVURDERING OG RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger 
knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Dette vil 
bedre synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen 
er basert på ulike temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i 
forbindelse med varsel om oppstart m.m. 

En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn 
rekkefølgekrav eller at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for 
konfliktfylt og det blir ikke lagt inn i kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet 
vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser 
konsekvensene ev. at det ikke legges inn. 

Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor. 

7. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Planforslaget viser private kjøreveier fra Maurholsveien og fram til grensen for den enkelte 
fritidsbolig. Parkering forutsettes å foregå både på egen eiendom og på innregulerte 
parkeringsplasser langs Maurholsveien og på Sameiets eiendom.

Det er inntegnet frisiktsone i tilknytning til den enkelte adkomst og mange av disse er ikke 
opparbeidet i tråd med ny reguleringsplan og tiltakshaver har foreslått at det ved 
nybygg/hovedombygging, samt ved utvidelse av BYA for eksisterende hytte med 50 % eller 
mer, skal tilhørende avkjørsel med frisiktsoner opparbeides før det kan gis brukstillatelse.

Rådmannen vurderer at frisiktsoner er et svært viktige trafikksikkerhetstiltak i planen og 
derfor bør opparbeides fortløpende. Dette er ivaretatt ved følgende rekkefølgekrav som ble 
lagt inn ved første gangsbehandlingen og lå til offentlig ettersyn: ”Før det gis tillatelse til 
etablering av eller utbedring av  adkomstveier/parkeringsplasser samt utvidelse av 
fritidsboliger skal tilhørende frisiktsoner opparbeides i tråd med reguleringsplanen.”

Et av hovedgrepene ved denne reguleringsplanen er å flytte en god del av 
parkeringsplasser og lignende vekk ifra Maurholsveien for å bedre trafikksikkerheten. I dette 
ligger også at frisiktsoner må være på plass jfr. at Maurholsveien benyttes av tungtransport.
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7.3 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler x 3 3 Rød

Ulykke med gående/syklende x 2 3 Gul

Ivaretatt jfr. 
forslag til nytt 
rekkefølgekrav.

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn

Kollektivtilbud x 1 1 Grønn

Et av hovedgrepene ved denne reguleringsplanen er å flytte en god del parkeringsplasser 
vekk ifra Maurholsveien for å bedre trafikksikkerheten. I dette ligger også at frisiktsoner må 
være på plass jfr. at Maurholsveien benyttes av tungtransport.

7.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Eigersund kommune har nå forsynt området med ledningsnett for vann og avløp. De fleste 
fritidsboligene er nå enten tilknyttet dette nettet eller er i ferd med å gjøre det.

7.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m x 1 1 Grønn

Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel jfr. bestemmelsene.

7.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x 1 1 Gul

Området har i flere år hatt offentlig renovasjon i regi av Dalane Interkommunale Miljøverk 
(DIM). Det er satt opp sekkestativ med boss-sekker på utvalgte steder langs Maurholsveien. 
Sekkene samles vanligvis inn etter helg og gjerne oftere ved behov om sommeren. Denne 
ordningen har vist seg å fungere utmerket ifølge tiltakshaver, og tiltakshaver ser ikke behov 
for å øremerke arealer til formålet i reguleringsplanen.

8. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Er hensynet til  tilgjengelig/ universell 

utforming ivaretatt

x 1 1 Grønn

At det nå planlegges flere veger inn i området vil gjøre området og fritidsboligene mer 
universelt tilgjengelige og derved tilfredsstille behovet for flere brukergrupper. Det samme 
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gjelder tiltakene i strandsonen som vil kunne bedre tilgjengeligheten. Området er relativt 
kupert og vil på generell basis ikke tilfredsstille kravene. En viser her til at dette er et eldre og 
allerede utbygd område som ble utbygd og planlagt lenge før begrepet universell utforming 
ble innarbeidet som et begrep i planleggingen. I dette området legger terrenget og 
eksisterende strukturer klare begrensninger. Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende 
ivaretatt i planforslaget.

9. BARN OG UNGE/UTE OG OPPHOLDSAREAL

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Tilfredsstiller det krav til barn og unge 
– lek m.m

X 1 1 Grønn

Område for ute og oppholdsareal x 1 1 Grønn

Forholdene for barn/unge vil således være upåvirket av planendringen i følge tiltakshaver.

10. SIKKERHET OG BEREDSKAP

10.1 Flom

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 

vannstand/bølgeslag

x 2 3 Gul

Det er i forbindelse med planprosessen fremkommet at området kan være utsatt for bl.a.  
bølgeslag ved gitte værforhold. Dette er ivaretatt i bestemmelsene samt i plankart jfr. uttale 
fra NVE om visning av stormflo i plankartet. 

10.2 Støy

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy x 1 1 Grønn Ikke kjent.

 Ikke kjent med spesielle forhold.

10.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

En er ikke kjent med slike forhold fra området.

10.4 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder x 2 3 Gul
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Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

En viser til at en er gjort kjent med at området kan være utsatt for bl.a. bølgeslag, vind og 
lignende ved gitt værforhold. Dette er ivaretatt gjennom forslag til ny bestemmelse jfr. 
fremlegg til vedtak. Det samme gjelder hensynssone-stormflo med tilhørende bestemmelse 
som er lagt inn.

10.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er ivaretatt i bestemmelsene. 

10.6 Høyspent og magnetfelt

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 2 3 Gul

Tiltakshaver opplyser følgende i epost datert 23.11.12: ”Statens Strålevern legger til grunn 
årsmiddel for strømbelastning på høgspentlinjen når de regner på elektromagnetisk stråling. 
Da kan føre-var grensen på 0,4 mikrotesla flyttes fra 14 til 12 meter fra senter høgspentlinje. 
Tamburstuen sier at kravene i utgangspunktet gjelder ved planlegging av nye boliger og 
gjelder rom for varig opphold. Fritidsbebyggelse innebærer neppe varig opphold? 
Spørsmålet blir om kommunen vil kreve bredde av hensynssone økt fra 15 til 24 meter selv 
om det her ikke dreier seg om rom for varig opphold. Da det gjelder eksisterende 
fritidsbebyggelse kan dette synes unødvendig. Vurdert på grunnlag av plankartet synes det 
kun å være 1 hytte som blir berørt ved en økning av bredde på hensynsone, men denne 
hytten er i konflikt i utgangspunktet. Ved tiltak på denne hytten må forholdet til høgspentlinjen 
ivaretas selv med nåværende bredde av hensynssonen. På dette grunnlag ser jeg ingen 
grunn til å endre bredde av hensynssone langs høgspentlinjen uten at det framkommer som 
et krav fra kommunen.”

Rådmannen har vurdert dette grundig og vil legge til grunn at dette vises i tråd med 
gjeldende praksis og at dette vises i plankartet med tilhørende bestemmelse. Fritidsboliger 
vurderes å være bygning med varig opphold.

10.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Risikofylt industri mm 
(kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, 
radioaktiv)

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.8 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt x 1 1

Havn, kaianlegg x 1 1
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Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF X 1 1

Forsyning kraft, vann X 1 1

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.9 Grunnforhold

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. 

1. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER
12.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

100 – meters beltet fra sjø/50-m 

beltet fra sjø og vassdrag

x 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Store deler av planområdet ligger i 100-m beltet og det er foreslått tiltak i form av 
småbåthavn og boder samt andre tiltak for å tilrettelegge bruken av dette området bedre. 
Gjeldende reguleringsplan legger også opp til bruk av dette området, men en får nå en 
tydeliggjøring av hva som tillates.

12.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 

rødlistart

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak
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Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 3 3 Rød

Det er registrert kulturminner i området jfr. temakart Rogaland og de er avmerket med 
hensynssone i plankartet og i bestemmelsene §7.3. Det er ikke SEFRAK bygninger innforbi 
planområdet. Kulturmyndighetene har krevd gjennomført arkeologiske undersøkelser og 
dette er  gjennomført.  Egen bestemmelse er lagt inn etter krav fra kutlrumyndighetene jfr. 
§8.4.

12.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Friluftsliv og rekreasjon 

(friluftsområder, LNF-F/N, friområder 
m.m.)

x 1 1 Grønn

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 

jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.6 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget jfr. planbeskrivelsen.

12.7 Terreng og terrengtilpassning

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn

Tiltakshaver opplyser at det er lagt vekt på god terrengtilpasning av veger for å oppnå minst 
mulig inngrep i naturen.

Dette gjelder så langt en kan se for de aller fleste, men det er en veg som vil være svært 
ufordrende jfr. at den blir svært bratt og dermed uheldig rent landskapsmessig. Rådmannen 
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signaliserte i forbindelse med tidligere behandling at en vil vurdere denne på nytt etter at 
planen har vært til høring. Det er kommet protester på veien fra nabo og rådmannen vil 
derfor anbefale at den tas ut av planen av hensyn til landskapsinngrep og estetikk og der 
dette veier tyngre enn ønsket om adksomt.

Utsnitt av planforslaget Stigning i prosent

12.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Konsekvenser for naboer X 1 1 Grønn

Tilpassning til eksisterende 
omgivelser

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.12 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak
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Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

13. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn

X 1 1 Grønn

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder seg i 
hovedsak innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder. Rådmannen vurderer ikke 
at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og heller ikke at ev. avvik fra 
kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for konsekvensutredning jfr. § 
4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”.

14. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn

Viser til saksutredningen ovenfor og en vurderer ikke at planen vil komme i konflikt med 
kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette.

15. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner. 

En vurderer at en i planen har funnet en hensiktsmessig avveining mellom fordeler og 
ulemper og der de foreslått endringene i kart og bestemmelser  ivaretar hensynet til 
omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. Planen er ryddet for innsigelser og 
der en har ivaretatt hensyn som er påpekt fra statelige og regionale myndigheter.

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt med de endringene som fremkommer i 
fremlegg til vedtak.

16. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

 

Side 296 av 670



18

Alternative løsninger:
Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse del av Maurholen gnr. 5 bnr. 226 mfl. -
legges ut til offentlig ettersyn med følgende endring i:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
302019 Planforslag rev.03.09.2013.pdf
301761 Re: VS: Maurholen
299273 skisse.pdf
299272 Forslag til løsning Maurholen - jfr. drøftingsmøtet
299271 Trekker innsigelse til reguleringsplan Maurholen

279386
Uttalelse til reguleringsendring  del av Maurholen - allmennyttige tiltak i strandsonen, 
eiendomsgrenser, veier,

279350 Uttalelse - reguleringsendring for fritidsbebyggelse m.m. - Maurholen

279107
Uttalelse reguleringsplan del av Maurholen - allmennyttige tiltak i strandsonen, 
eiendomsgrenser, veier,

279108 Uttalelse Fiskarlaget Vest
278158 Merknader til høring - protest vedr. reguleringsplan Maurholen
278149 Illustrasjon.pdf
278146 Merknader til høring vedr. reguleringsplan Maurholen
278144 Uttalelse - reguleringsendring for fritidsbebyggelse i Maurholen m.m.

278058
Reguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 5 bnr. 226 m.fl. - utfyllende opplysninger i 
tilknytning til forlengelse

278030
Uttalelse til forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse i Maurholen, Eigersund 
kommune. sendt fra Jernbaneverket

277739 Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse Maurholen gnr. 5 bnr. 226 m.fl.
277071 Merknader til høring reguleringsplan del av Maurholen

276457
Uttalelse reguleringsplan del av Maurholen - allmennyttige tiltak i strandsonen, 
eiendomsgrenser, veier,

275046 Innsigelse til reguleringsplan for hytter på gnr. 5 bnr. 266 Maurholen, Eigersund
272545 Reguleringsendring Maurholen, Eigersund - uttalelse

272190
Høringsuttalelse reguleringsendring for fritidsbebyggelse med mer i Maurholen - gbr 
5 bnr. 226 med flere

269586 Høringsuttalelse - reguleringsendring for fritidsbebyggelse i Maurholen
269587 Tegning Brygge ifm reguleringsplan.pdf
269588 Godkjennelse av brygge.pdf
302020 Bestemmelser.docx

268988
Reguleringsendring for fritidsbebyggelse m.m i Maurholen gnr. 5 bnr. 226 mfl-
planbeskrivelse.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 23.02.2011 Prosjektil Detaljreguleringsplan for del av Maurholen

2 I 01.03.2011 Fiskarlaget Vest
Detaljreguleringsplan for del av Maurholen -
høring - forespørsel om detaljkart
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3 I 02.03.2011 Statens vegvesen
Uttalelse til varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan - del av Maurholen  - kopi 
av brev til Prosjektil

4 I 16.03.2011 Fiskarlaget Vest Uttalelse til reguleringsplan for del av Maurholen

7 I 18.03.2011 Kystverkets hovedkontor
Uttalelse til varsel om igangsettingstillatelse av 
detaljregulering for del av Maurholen -

5 I 21.03.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til varsel om detaljregulering av del av 
Maurholen Eigersund

6 X 23.03.2011 Prosjektil
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
detaljregulering for del av Maurholen, Eigersund 
kommune

8 I 10.05.2011 K/S Edelsplitt Vedr. parkeringsplasser Maurholen

10 I 29.06.2011 Prosjektil
Privat forslag til detaljreguleringsplan for 
Maurholen

9 U 30.06.2011 Prosjektil Reguleringsplan Maurholen

11 I 07.09.2011 Prosjektil
Detaljreguleringsplan for del av Maurholen -
utvidet varsling

12 I 19.09.2011 Statens vegvesen
Uttale til nytt varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan - del av Maurholen - utvidet 
varsling

13 I 27.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til varsel om reguleringsplan for 
Maurholen - utvidet varsel

14 I 12.03.2012 Prosjektil
Privat forslag til detaljreguleringsplan for 
Maurholen.  Justert planmateriale

15 U 20.03.2012 Prosjektil
Reguleringsplan del av Maurholen - ber om 
ytterligere informasjon

16 I 08.05.2012 Prosjektil
Justert forslag til detaljegulering for 
fritidsbebyggelse m.m. Maurholen

17 I 05.10.2012 Prosjektil Areal AS
Reguleringsplan Maurholen - 1 - endret 
reguleringsforslag

18 I 05.10.2012 Prosjektil Areal AS
Reguleringsplan Maurholen - 2 - vedleggg til 
planbeskrivelse

19 I 05.10.2012 Ptosjektil Areal AS Reguleringsplan Maurholen - 3 - adkomstveier

20 I 05.10.2012 Prosjektil
Privat forslag til detaljreguleringsplan for 
Maurholen - justert planmateriale

21 I 27.11.2012 Prosjektil AS
Forslag til reguleringsplan del av Maurholen -
tiltak i strandsonen, veier, parkeringsplasser 
m.m.

22 X 27.11.2012
Forslag til reguleringsplan del av Maurholen -
tiltak i strandsonen, veier, parkeringsplasser 
m.m.

23 I 27.11.2012 Prosjektil Fuglestad - dokumentasjon - adkomst
25 U 07.01.2013 71 mottakere... Varsel/Informasjon om befaring

26 I 18.01.2013
Styret Sameiet 
Felleseiet Maurholen

Bekreftelse vedr. dekning av utgifter ved 
arkeologiske undersøkelser før planen legges ut 
ttil ofentlig ettersyn

27 I 19.02.2013 Prosjektil
Reguleringsplan del av Maurholen-justert 
plankart - høringsutkast

28 U 20.02.2013 74 mottakere...
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
for fritidsbebyggelse m.m i Maurholen gnr. 5 bnr. 
226 mfl

29 U 20.02.2013

Eigersund kommune-
kommunalsjef Teknisk; 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
for fritidsbebyggelse m.m i Maurholen gnr. 5 bnr. 
226 mfl
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Eigersund havnevesen; 
Bjarne Rosenblad; 
Mattilsynet; 
Roger Tengsareid; 
Fiskeridirektoratet 
region sør; 
Kystverket; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Rom Eiendom AS; 
Norges statsbaner BA; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fiskarlaget Vest; 
Eigersund Fiskarlag; 
Dalane energi IKS; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Eigersund politistasjon; 
Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS; 
Dalane Miljøverk

30 I 21.02.2013 Odd Helge Myrvoll
Høringsuttalelse - reguleringsendring for 
fritidsbebyggelse i Maurholen

33 I 06.03.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Innsigelse til reguleringsplan for hytter på gnr. 5 
bnr. 266 Maurholen, Eigersund

31 I 07.03.2013
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Høringsuttalelse reguleringsendring for 
fritidsbebyggelse med mer i Maurholen - gbr 5 
bnr. 226 med flere

32 I 11.03.2013 Fiskarlaget Vest
Reguleringsendring Maurholen, Eigersund -
uttalelse

34 I 02.04.2013 Statens vegvesen
Uttalelse reguleringsplan del av Maurholen -
allmennyttige tiltak i strandsonen, 
eiendomsgrenser, veier,

35 I 07.04.2013 Leif Rødland
Merknader til høring reguleringsplan del av 
Maurholen

39 I 08.04.2013
Jofrid og Ingvald 
Fuglestad

Reguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 5 bnr. 
226 m.fl. - utfyllende opplysninger i tilknytning til 
forlengelse

42 I 10.04.2013 Torvald Søiland
Merknader til høring - protest vedr. 
reguleringsplan Maurholen

37 I 11.04.2013 Marit Aanestad
Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse 
Maurholen gnr. 5 bnr. 226 m.fl.

43 I 12.04.2013 Fiskeridirektoratet
Uttalelse reguleringsplan del av Maurholen -
allmennyttige tiltak i strandsonen, 
eiendomsgrenser, veier,

41 I 12.04.2013 Kjell Molven
Merknader til høring vedr. reguleringsplan 
Maurholen

38 I 15.04.2013 Jernbaneverket
Uttalelse til forslag til reguleringsplan for 
fritidsbebyggelse i Maurholen, Eigersund 
kommune. sendt fra Jernbaneverket
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40 X 15.04.2013 Dag Kjetil Tonheim
Uttalelse - reguleringsendring for 
fritidsbebyggelse i Maurholen m.m.

45 I 17.04.2013 Kystverket Vest
Uttalelse til reguleringsendring  del av Maurholen 
- allmennyttige tiltak i strandsonen, 
eiendomsgrenser, veier,

44 I 18.04.2013
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - reguleringsendring for 
fritidsbebyggelse m.m. - Maurholen

47 U 03.09.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forslag til løsning Maurholen - jfr. drøftingsmøtet

46 I 05.09.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Trekker innsigelse til reguleringsplan Maurholen

50 I 09.09.2013 Prosjektil AS Reguleringendring Maurholen - plankart

48 I 23.09.2013
Hytteforeningen 
v/Torvald Søiland

Maurholen - avklaring boder

Parter i saken:
            
N BERGE OLE 

DAGFINN
KLOKKARVEGEN 13 4360 VARHAUG

N BERGSLIEN NILS 
OTTO

YTSTEBRØDVEIEN 358 4374 EGERSUND

N BERGSLIEN SIV T AA 
TEIGEN

YTSTEBRØDVEIEN 358 4374 EGERSUND

N BIRKELAND 
HJØRDIS JOHANNE

TUNHEIMSVEGEN 9 4342 UNDHEIM

N CLEMENTSEN ARVID SANDVEDTUNET 26 4318 SANDNES
N Edelsplitt KS Postboks 96 4375 HELLVIK
N EIGERSUND 

KOMMUNE
Postboks 580 4379 EGERSUND

N FOLKVORD KÅRE HEIGREVEIEN 160 4312 SANDNES
N FUGLESTAD 

INGVALD I
SOLVEGEN 13 4362 VIGRESTAD

N FUGLESTAD JOFRID SOLVEGEN 13 4362 VIGRESTAD
N FUNKSJONÆRFOR 

V/KVERNEL
N GÅSLAND RUNE 

SVERRE
VIKESDALSLIA 63 4389 VIKESÅ

N GÅSLAND TOR OLAV BUBERGET 11 4389 VIKESÅ
N HELLAND 

ELDBJØRG ASTRID
GRØNEVIKVEIEN 5 4375 HELLVIK

N HELLVIK HUS 
HELLVIK AS

Jærveien 1250 4375 HELLVIK

N HETLAND ANNE 
JORUNN

NYGATEN 27 4370 EGERSUND

N HÅLAND PAUL KVERNEVIKVEIEN 168 4070 RANDABERG
N JERNBANEVERKET Postboks 4350 2308 HAMAR
N KLIPPEN ARILD STOKKELANDLIA 13 4324 SANDNES
N KLIPPEN ARILD STOKKELANDLIA 13 4324 SANDNES
N KLIPPEN JOSTEIN ASKEVEIEN 7 4314 SANDNES
N KLIPPEN OTTO TØMMERVEIEN 3 4325 SANDNES
N KLIPPEN VIKTOR KNATTEN 10 4355 KVERNALAND
N LANDÉN EINAR EINEVOLLVEIEN 8 A 4017 STAVANGER
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N LARSEN ODD EGIL NESBU TERRASSE 111 4052 RØYNEBERG
N LARSEN RUNE BAKKESVINGEN 26 A 4019 STAVANGER
N LARSEN SVEINUNG POSTBOKS 397 4379 EGERSUND
N MARTINSEN OLAV 

KARSTEN
V/TORDIS MARIE 
MARTINSEN,ØKSNEVAD 
RING 39

4353 KLEPP 
STASJON

N MARTINSEN TORDIS 
MARIE

ØKSNEVAD RING 39 4353 KLEPP 
STASJON

N MAURITZEN AINA TORESKOGVEGEN 46 4352 KLEPPE
N MAURITZEN ANNA LALANDSVEGEN 162 4353 KLEPP 

STASJON
N MAURITZEN FRODE LALANDSVEGEN 162 4353 KLEPP 

STASJON
N MAURITZEN INGRID LALANDSVEGEN 320 4341
N MICHAEL BERND 

RUDOLF
POSTBOKS 1220, LURA 4391 SANDNES

N MOE ASBJØRN HAVNEGATA 5 A 4306 SANDNES
N MOLVEN KJELL ØKSNEVAD RING 33 4353 KLEPP 

STASJON
N MYKLEBUST 

TORFINN
VIERVEIEN 7 4371 EGERSUND

N MYKLEBUST 
TORFINN

VIERVEIEN 7 4371 EGERSUND

N MYRVOLL ODD 
HELGE

PÅSKHUSVEGEN 14 B 4052 RØYNEBERG

N NESE INGER MARIE LENSMANN CARLSENS 
VEG 70

4352 KLEPPE

N NORD-VARHAUG 
ARNSTEIN

TUNHEIMSVEGEN 9 4342 UNDHEIM

N NORGES 
STATSBANER AS

48

N OPSTAD ARNE PLANETVEGEN 9 4362 VIGRESTAD
N OPSTAD INGER 

SKRETTING
PLANETVEGEN 9 4362 VIGRESTAD

N PEDERSEN KARI 
METTE R

TANGARVEGEN 13 4353 KLEPP 
STASJON

N PEDERSEN TERJE TANGARVEGEN 13 4353 KLEPP 
STASJON

N POLLESTAD IRENE SOLAVEIEN 26 4307 SANDNES
N REVE MIKAL ARVID SKRÅVEGEN 11 4352 KLEPPE
N RØDLAND LEIF WELHAVENS VEI 56 4319 SANDNES
N SANDKLEIVA 

TORGER
KNATTEN 6 4355 KVERNALAND

N SENSTAD RANDI GYDAS VEI 91 4311 HOMMERSÅK
N SENSTAD SVEN GYDAS VEI 91 4311 HOMMERSÅK
N SIMONSEN 

THUVARAGA ILEN R
INGEBRET ANDERSENS 
VEI 3 H

955

N SIMONSEN TROND INGEBRET ANDERSENS 
VEI 3 H

955

N SKADBERG GUNNAR 
PALMER

SKADBERGSTRONDVEIEN 
17

4374 EGERSUND

N SKADBERG JAN 
AKSEL

SKADBERGSTRONDVEIEN 
57

4374 EGERSUND

N SKADBERG OLE SKADBERGSTRONDVEIEN 4374 EGERSUND
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59
N SKÅRLAND JOSTEIN SOLAVEIEN 26 4307 SANDNES
N STANGELAND 

HELEN
RINGÅSVEIEN 1 A 4016 STAVANGER

N STANGELAND RUNE RINGÅSVEIEN 1 A 4016 STAVANGER
N STAPNES KARIN YTSTEBRØDVEIEN 312 4374 EGERSUND
N STATEN 

V/MILJØVERNDEP
N SØILAND BERIT 

ODLAND
AURBANEN 1 4362 VIGRESTAD

N SØILAND TORVALD AURBANEN 1 4362 VIGRESTAD
N TAKSDAL ODDGEIR MARKAHAGEN 8 4322 SANDNES
N TORGERSEN 

INGOLF ARTHUR
YTSTEBRØDVEIEN 298 4374 EGERSUND

N TORGERSEN 
TORVALD

YTSTEBRØDVEIEN 324 4374 EGERSUND

N VARAAS EINAR 
JAMNE

KUBERGVEIEN 8 4311 HOMMERSÅK

N VASSBØ FRODE JØRGEN MOES GATE 4 4011 STAVANGER
N VASSBØ FRODE JØRGEN MOES GATE 4 4011 STAVANGER
N WEDØ METTE 

KRISTIN
PÅSKHUSVEGEN 14 B 4052 RØYNEBERG

N WENNBERG TROND 
PETTER

POSTBOKS 17 4379 EGERSUND

N WULVIG TURID MARKAHAGEN 8 4322 SANDNES
N AANESTAD MARIT HØYEHAUGEN 32 4027 STAVANGER
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i Eigersund kommune
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Fra: Torvald Soiland
Sendt: 23.09.2013
Til: Torvald Soiland
Kopi: jklipp@broacipark.no;Trond Heskestad;Dag Kjetil Tonheim;Torvald Sølland; Kjell Molven
<kjell.molven@gmail.com> (kjell.molven@gmaiLcom)
Emne: Re: VS: Maurholen

Fi
Vi har hatt dialog med naboen og han vil i utgangspunktet godta at bodene kan plasseres 2 meter fra
grensen under forutsetning av at inngangen blir fra nord-vest.

Mandag 23. September 2013 20:38 CEST skrev “Torvald Soiland” <torvald.soiland@lyse.net>:

Mandag 23. September 2013 07:15 CEST skrev Trond Heskestad <Trond.Heskestadprosjektil.no>:

Hei Torvald

Det er vel du som har hatt dialogen med naboen. Kan du gi Tonheim et svar pâ dette? Fint om du
sender kopi av svaret til meg.
Ha en god dagl

MM

Tro nd

Fra: Dag Kjetil Tonheim fmailto:dag.kjetil.tonheimeigersund.kommune.no]
Sendt: 22. september2013 12:11
Til: Trond Heskestad
Emne: Maurholen
Viktighet: Høy

Hei
Har hytteforeningen fått sjekket opp buene med naboen som protesterte? Noen løsning?

Mvh
Dag K
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Fra: Dag Kjetil Tonheim
Sendt 03.09.2013
Til: ‘Sageidet Morten
Kopi:
Emne: Forslag til løsning Maurholen -jfr. drøftingsrnøtet

Hel!

Her kommer forslaget jfr. telefonsamtale i går. Det hadde vært fint om jeg kunne fått en aksept for den skisserte
løsningen og at dette giør at EM kan trekke innsigelsen.

Følgende endringer er gjort for å imøtekomme innsigelsen og dette er en løsning som jeg kan anbefale:

i. Generelt er løsningen for båthaw blitt mer kompakt med mer grøntareal på begge
sider samt på land.

2. Områder for boder er tydeligere definert som byggeområder og klart avgrenset.

3. Si er redusert i størrelse i vest dvs på land for å få inn mer grøntområde på land -

kun eksisterende brygge er vist.

4. 52 er redusert i størrelse i vest dvs på land far å få inn mer grøntområde på land

5. 52 er redusert i størrelse i vest i sjø for å få inn mer opp med friluftsområde i sjø

6. Det er lagt inn grøntareal helt ned til strandlinjen mellom de to delene av S2 som
tidligere var småbåtanlegg.

7. Søndre del av S2 er tilsvarende redusert i utstrekning mot øst

8. Del av S3 nordvest for sti er endret til grøntareal

9. Areal til kai sør for Si er innskrenket til kun å omfatte eksisterende brygge

Ringer deg i morgen formiddag!

Mvh
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Fra: Sageidet Morten
Sendt: 05.09.2013
Til: Dag Kjetil Tonheim
Kopi: *FMRO A Dokurnentsenter
Emne: sak 2013/2260 - trekking av innsigelse til Maurholen

Fylkesmannen trekker innsigelsen til planen, om den blir endret i samsvar med kartvedlegg til e-post fra
kommunen datert 03.09.2013.

Vennlig hilsen

Morten Sageidet

plan koordinator

Fylkesmannen i Rogaland

M iljøvernavdeli nga

11151568911

frwomos@fylkesmannen.no <mailto:postntttak@frrro.no>

Fra: Dag Kjetil Tonheim [niailto:dag.kjetil.tonheim©eigersund.kommune.no]
Sendt: 3. september2013 16:07
Til: Sageidet Morten
Emne: Forslag til løsning Maurholen - jfr. drøftingsmøtet

Heil

Her kommer forslaget jfr. telefonsamtale i går. Det hadde vært fint om jeg kunne Mil en aksept for den
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skisserte løsningen og at dette gjør at FM kan trekke innsigelsen.

Følgende endringer er gjort for å imøtekomme innsigelsen og dette er en løsning som jeg kan anbefale:

1. Generelt er løsningen for båthavn blitt mer kompakt med mer grøntareal på begge skJer samt på land.
2. On-råder for boder er tydehgere definert som byggeområder og klart avgrenset.
3. Si er redusert i strelse vest dvs på land for å fâ inn mer grørtonråde på land - kun eksisterende

brygge er vist.
4. S2 er redusert i strelse i vest dvs på land for å få inn mer grørtonråde på land
5. S2 er redusert i stm-else i vest i sjø for à få inn mer opp med friluftsområde i sjø
6. Det er lagt inn grøntareal tlt ned til strandlinjen mellom de to delene av S2 som tidligere var

snbåtanlegg.
7. Søndre del av 52 er tilsvarende redusert i (strekning mot øst
8. Del avS3 nordvest for sti er endret til grøntareal
9. Areal til kai sør for Si er innskrenket til kun å omfatte eksisterende brygge

Ringer deg i morgen formiddag!

Dag K
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Eigersund kommune
Postboks 580
4379 EGERSUND

Uftale til forslag til reguleringsendring for fritidsbebyggelse
Gnr 5 bnr 226 m.fl. - Eigersund kommune - Rogaland fylke

Vi viser til deres brev av 20.02.2013 vedrørende ovennevnte forslag til
detaljreguleringsplan, samt vår uttale til oppstart av planarbeidet.

m.m. i Maurholen

Kystverkets merknader til oppstart av planarbeidet er fulgt opp, og vi har ikke ytterligere
merknader til fremlagt forslag til plan.

KYSTVERKET
Vest

Eigcrstinrf t

GRADI

“rnrnune

ylirrAr 19 APR 2013
AflKIIJSAKft)

// /454,

Deres ref: Vår ref: Arkiv nr: Saksbehandler:
20131190-2 Anne Britt Ottøy

Dato:
1704.2013

Med hilsen

avdelingssjef
‘ft€yAnne Br

senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Egersund havnevesen

Vest - Plan- og kystforvaltninqen

Sentral postadresse: Kysiverket, postboks 1502, Telefon: +47 07647 Internell: .kystverket.no
6025 ALESUNO Teletaks: +47 7023 1008 E-post: postkysverket.no

Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 970 237 372

Brev, sakskorrespondanse 09 e-post bes adressert til Kystverket, Ikke til avdeling eller enkeitperson
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FYLKESRÅDMANNEN
Regionalutviklingsavdelingen

ROGAIANI)
FYl RFSKO\1 sfL\r

Eigersund kommune
Postboks 580

4379 EGERSUND 18.04.2013

Deres ref.: 13/5429/11/454 Saksbehandler: Trond Meling/Liv Torhild Welde Plage Saksnr. 11/5916-11
Direkte innvalg: 51 51 6696/51 51 6710 Løpenr. 25169/13

Arkivnr. FR-RB ElG
Maurholenldetalj

EIGERSIJND KOMMUNE - REGULERINGSENDRING FOR FRITIOSBEBYGGELSE
M.M. - MAURHOLEN - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - INNSIGELSE MED
FORSLAG TIL LØSNING

Vi viser til tidligere korrespondanse, samt møte med Friområde Maurholen 28.01.13 (jf.
vårt brev datert 29.01.13). Høringsfrist 15.04.2013. Fylkeskommunen vi kulturseksjonen
har fått utsatt høringsfrist til 19.04.2013.

Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen, har vurdert saken som sektormyndighet
innenfor kulturminnevem.

Nyere tids kulturminner
Forvaltningsplan for Maurholen, utarbeidet av Jernbaneverket, som var på høring i januar
2013, innebærer regulering av bygg og anlegg med tilhørende areal omkring Maurholen
stasjon til hensynssone bevaring. Det meste av verneområdet som omfattes av denne
forvaltningsplanen inngår i reguleringsplan for Eide — Maurholen — Hellvik,
jernbanestasjonen, turvei langs den gamle Jærbanetraseen m.m. Deler av området i
strandsonen med båtstøer m.m som omfattes av forvaltningsplanen, inngår imidlertid i
planområdet til denne reguleringsendringen/planen, og må følgelig reguleres til
hensynssone bevaring av kulturmiljø, ihht pbl § 12-6 med tilhørende bestemmelser her.

Området i strandsonen som i planforslaget er vist som hensyrissone bevaring av
kulturmiljø, er ikke helt i tråd med forvaltningsplanens avgrensning av verneområdet vedfi
sjø. Foreslått område for vern i strandsonen var opprinnelig større (i foreløpig utkast til
forvaltningsplan 2008). Men i forslag til forvaltningsplan som ble sendt på høring, utkast
2010, var verneområdets omfang i strandsonen redusert.

I høringsforslaget som nå foreligger er verneområde i strandsonene enda mer innskrenket.
Det fremgår av saken at forslagsstiller «har tillatt seg å sette grensa vi ny brygge . . .

dette fordi tidligere avtalt befaring med fylkeskommunen ble avlyst p.g.a. værforhold. Det
står videre at en «e v. vil komme tilbake til endelig avgrensning etter at planen har vært til
offentlig ettersyn».

Kulturseksjonen har befart det aktuelle området i sakens anledning.

POSTADRESSE BESØKSADRES5E TELEFON TELEFAKS BANKGIRO: 3201.05.50520
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Vi ber om at grensen for hensynssone bevaring i strandsonen endres i tråd med grense for
bevaring slik det fremgår av forvaltningsplanen, slik at også deler av strand/badeplass og
område i sjø sørvest for brygge inngår i hensynssone bevaring av kulturmiljø.

Reguleringsbestemmelser/tegnforklaring

Det må utarbeides mer detaljerte bestemmelser for hensynssone bevaring av kulturmiljø —

båtstøer, der det må presiseres at eksisterende pirer, båtstøer og brygger i stein ikke
tillates fjernet. Det må fremgå at vedlikehold, tilbakeføring og restaurering av pirer,
båtstøer og brygger i stein skal utføres på antikvarisdtradisjonelI måte med lødd
naturstein. Det må også fremgå at det ikke tillates etablert brygger, plattinger ol. i tre eller
betong innenfor verneområdet, og at tre- og betongbrygger 0.1. som allerede er etablert i
verneområdet skal fjernes ved vedlikehold/oppgradering. Det må også tas med i
bestemmelsene at tiltak og endringer som går utover vanlig vedlikehold på tradisjonelt
måte med naturstein, skal sendes på høring til regional kulturminnemyndighet, p.t.
Rogaland fylkeskommune, før arbeid igangsettes/tillates.

Hensynssoner for bevaring av kulturmiljø — båtstøer (nyere tid)(H570) og automatisk
fredete kulturminner (H730) bør presiseres både i tegnforklaringen og i bestemmelsene.
Alle hensynssoner bør også samles i bestemmelsene (jf. § 7)

Småbåthavn med flytebrygger bør etableres i god avstand til hensynssone bevaring av
kulturmiljø/ gamle båtstøer.

I planforslaget gis det anledning til å oppføre et større antall boder i strandsonen. Dersom
det skal etableres mindre boder langs stien innerst i Myklebustvågen, som vist på
illustrasjon, må disse få en estetisk! evt. tradisjonell utforming, som ikke skjemmer
kulturmiljøet, da hensynssone bevaring av kulturmiljø inkluderer stien opp til Maurholen
stasjon. Det samme gjelder for etablering av boder i område for båtopplag, og boder i
strandsonen for øvrig.

Nyere tids kulturminner, i form av gamle båtstøer og sti tilknyttet Maurholen stasjon, er
ikke nevnt i ROS-analysen, kun automatisk fredete kulturminner/arkeologi.

Automatisk treda kulturminner
Som det går frem av det overfor nevnte brevet må følgende bestemmelse komme med i
reguleringsplanen; Alle tiltak som medfører inngrep igrunnen skal oversendes Rogaland
fylkeskomrnune, som rette kulturminnemyndighet, slik at disse kan vurderes opp mot potensialet
for automatisk freda kulturminner i området.

I planen som nå er lagt ut til offentlig ettersyn er denne bestemmelsen ikke tatt med.
Rogaland fylkeskommune kulturseksjonen, ser seg derfor nødt til å reise administrativ
innsigelse til planen i sin nåværende form. Innsigelsen vil imidlertid bortfalle dersom
bestemmelsen tas inn som et rekkefølgekrav i reguleringsplanen.

Med hilsen
Kulturseksjonen

John Gunnar Johnsen
kultursjef

Trond Meling
rådgiver

Kopi: Fylkesrnannen i Rogaland
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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EErsutmu—
FISKERIDIREKTORATET

[jI’7 18 APR 2013
Ni,i V SA,

Eigersund kommune Saksbehandler: Euthe la Ka[sarou ht/yS 9
Miljeavdelingen Telefon: 97037154
I’b. 580 Seksjon: Region Sør forvaltningsseksjon

4379 EGERSUND Vår referanse: 13/5424
Deres referanse: 13/542911)454
Vàr dalo: 12.04.2013
Deres dato: 20.02.2013

Att:

EIGERSUND KOMMUNE ROGAI.AND - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
AV REGULERINGSENDRING FOR FRITIDSBEBYGGELSE MM. I
MAURHOLEN GNR.5 BNR226 M.FL.

Det vises til oversendelse av 20.februar 2013 med høring av forslag til
detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse m.m. i Maurholen gnr/bnr. 5/226 i
Eigersund kommune.

Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning
Fiskerimyndighetene er ansvarlig for forvaltningen av de levende marine ressursene,
fiskerinæringen og kontroll med akvakulturnæringen. Fiskeridirektoratets regioner
skal ivareta disse interessene i det regionale og lokale planarbeidet. Med bakgrunn i
dette skal Fiskeridirektoratet region sør ivareta de marine ressursene i regionen, samt
bidra til at fiskeri- og havbruksnæringen får gode rammevilkår.

Formål og planstatus
Formålet med reguleringsendringen er til dels å oppdatere planen i forhold til den
faktiske situasjonen samt tilpassninger i forhold til plassering av parkeringsplasser,
innregulering av adkomstveger m.m.

Innspill fra Fiskeridirektoratet Region Ser
Fiskeridirektoratet Region Sør har hatt saken på hsaring hos Fiskarlaget Vest, se
vedlagt brev.

Fiskeridirektoratet Region Sør vil vise til at planområdel går ut i sjø, men at
endringene i planen bare gjelder landområder. Fiskeridirektoratet region Sør kan
ikke se at en endriiig av reguleringsplanen slik skissert i detaljreguleringsplan vil
kunne medføre konsekvenser for de interesser direktoratet skal ivareta i
planleggingen. Det fremsettes derfor ingen vesentlige merknader til planarbeid.

PosL,drn%c: fl»Ihok% IB5SenIn,n, 5iI4 krgvn &,oksadresse: Sk,ncraII.,icnn’igcn i lelcforn (0495 1eIcfak iI4’1I08”
Oqanisasjoii’.nr. ‘471 10142(1 E.padresie: 1.I.tT11 ,rI,IL. Ii%k ‘ridir.iw IntenwIt; wwwfi.skvridir.no
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Fiskeridirektoratet Region Sør ber om kopi av ved tatt plan.

Med hilsen

rk’t
Anne Brit Fjermdal
seksjonssjef

Kopi til:
Fiskarlaget Vest Slottsgt. 3 5003 BERGEN

Euthemia Katsar’
saksbehandler

2
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FISKARLAGET VEST

og Fiskarlagets Servicekontor AS, avd. Vest

Bergen, Il .03.13

Vårref 308!131B5I/57.I i

Dykkarref 10/12342

Fiskeridirektoratet region Sør
Postboks 185, Sentrum
5804 Bergen

Att: Euthemia Katsarou
e-mail

REGULERINGSENDRING FOR ETABLERING AV BODER OG PARKERINGSPLASS
VED SMÅBÅTRAMNA GNR 5 BNR 181, MAURTIOLEN, EIGERSUND.

Viser til Dykkar brev av 05,03.13 med vedlegg, vedkomande ovannemnde sak.

Fiskarlaget Vest har vore i kontakt med Eigersund og Sokndal Fiskarlag om saka.

Generelle merknader
Generelt vil ein bemerke at område som blir nytta til fiskeri blir pressa fl mange ulike hald t.d.

- oppdrett (areal inkl, anker og utsiepp av spi]1t5r/feees),
- vindmøller til sjøs,
- reguleringspianar ut i sjø (frilufisområde i sjø, flytebryggjer mm.),
- avlaups-/vassleidningar i sjø,

kablar i sjø
- fritidsinteresser (bAttrafikk, fritidsfiske).

Mange meiner at eitt lite enkelt prosjekt ikkje kan skade, men mange nok slike så tar ein hit for bit
frå fiskeriinteressene.
I tillegg har ein m.a. reguleringar i fisket å halde seg etter.
Fiskarane skal tross alt leve av fisken del rar opp av sjøen, og det er derfor viktig av fiskeri-I
gyteområda o.l. blir ivaretatt.

Adresse: Telefon: 55553980 Dankklo: 6511.05.05331
SIollsgt. 3 Telefax: 55553986 Org.nr: NO 938 613 109
N-5003 BERGEN e-mail: vest@fiskarlaget.no Org.nr: NO 984 152 094 MVA
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side 2

Maurholen

Når det gjeld endring av tilheva på land har Fiskarlaget Vest ikkje merknader

Fiskarlaget Vest meiner at fortøyningane til flytebryggjene må avgrensast mest mogeleg, og ein
firutset at ein avgrensar eventuell forureining lii srnåbåthamna.

Med helsing
Fiskarlaget Vest

Britt Sæle Instebø

Kopi pr. mail: Eigersund og Sokndal Fiskarlag
Fylkesmannen i Rogaland
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Fra: torvaldsoiland@lyse.net
Sendt: 10.04.2013
Til: Dag Kjetil Tonheim
Kopi:
Emne: [www.eigersurid.kommune.no:1338578] Merknader til høring

F-EADLINE: Reguleringsendring for fritidsbebyggelse i Mairholen
http://www.eigersund.komrnune.no/?id=5170026

UNIQUE ID: 1338578
Tema: Merknader til høring
Fra: Torvald og Berit Søiland
E-post: torvald.soiland@lyse.net

1. Ditt navn:
Torvald og Berit Søiland

2. Din Epost:
torvald.soilandlyse.net

3. Din telefon: *

90505542

4. Din postadresse: *

Aurbanen 1
4362 VIGRESTAD

5. Navnet eller saksnummeret til høringen *

006/13

6. Merknader til høringen:
Reguleringsendring for fritidsbebyggelse i Maurholen

Merknad til offentlig høring.

Som eiere av Gnr 5 Bnr 94 som omfattes av ovennente reguleringsforslag, har vi følgende nrknader til
vedtaket i plariekriisk tvalg aviS. januar 2013:

Som det er påpekt i saksutredningen side 19 er veien som er inntegnet langs vår tomt svært bratt med en
stigning på 25 % og anleggelse av ny vei vil derfor medføre betydelige terrenginngrep. Vi har forståelse
for at det er ønskelig med vei, men i dette tilfellet anser vi at terrengingrepet for å få til en forlengelse av
og ytterligere heving av eksisterende vei som å være for stort. Ut fra de fremlagte skisser kan det se ut
som at det er lite terrengingrep som skal foretas, men i realiteten er det betydelig inngrep som må gjøres.
Veien er i det siste allerede hevet noe og om den skal heves ytterligere vil dette medføre at det må bygge
forstøtingsmurer for å hindre avrenning og for å ivareta sikkerheten.

Som eiere av Gnr 5 Bnr 94, anmoder vi derfor om at veien tas t* av planen slik den i dag er tegnet inn,
men vi kan godta at avog påstigningsveien som allerede er anlagt kan få bli liggende, mot at den sikres
mot arenning av vann og grus, senkes og tilpasses terrenget.

7. Last opp bilde om ønskelig:

 

Side 316 av 670



Illustrasjon av boder, batplasser, gapahuk, Maurholen. NORD
Malestokk 1:1000 DeIo:20.08.12
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Fra: kjell.molven@gmail.com
Sendt: 12.04.2013
Til: Dag Kjetil Tonheim
Kopi:
Emne: [www.eigersund.kommune.no: 1340274] Merknader til høring

HEADLINE: Reguleringsendring for fritidsbebyggelse i Mat.rholen
http://www.eigersund.kommune.nol?id=51 70026

UNIQUE ID: 1340274
Tema: Merknader til høring
Fra: Kjell Molven
E-post: kjell.molven@gmail.com

1. Ditt navn: *

Kjell Molven

2. Din Epost: *

kjeli. ni,lvengmail.com

3. Din telefon: *

91833904

4. Din postadresse: *

Øksnevad Ring 33,
4353 Klepp stasjon

5. Navnet eller saksnurnrneret til høringen *

Reguleringsendring for fritidsbebyggelse i Maurholen

6. Merknader til høringen: *

Vi har sett nærmere på konsekvensene av vedtaket i planteknisk utvalg 15. januar 2013, og viser i
den sammenheng til vedlagte dokumenter.

Lokalisering av sjøboder er i utvalgets vedtak formulert slik: Alle nye boder til båtpiassene skal lokaliseres
på land innenfor område 52 og skal begrenses til en bod pr. hyttetomt i planområdet.

Det betyr at de 10 sjøbodene som i illustrasjonsskissen vedlagt plartorslaget er plassert på området for
båtopplager tas ut av planen. I tillegg til dette har planteknisk utvalg også tatt bort de 10 bodene som var
foreslått lagt i “trekanten” som ligger langs hensynssonen opp mot Maurholen stasjon.

Da gjenstår kun de resterende 10 bodene som ligger innenfor området med den nye betegnelsen S2
(mellom Hellvikhus-brygga og badeplassen). Efter diverse befaringer vet vi at det aktuelle arealet i 52 i
stor grad består av bergknauser og dermed er svært utfordrende med hensyn til å få en optimal plassering
av det nødvendige antall sjøboder. Dessuten er det også planlagt å legge en såkalt gapahuk i dette
on-rådet. Gapahuken vil også kreve areal i tillegg til nødvendig grunnfiate.

De tidligere eierne av området som omfattes av reguleringsplanen solgte i sin tid arealet som i
eksisterende reguleringsplan er betegnet som båtopplager til Helivik Hus AS. Det betyr at sameiet ikke
kan benytte dette arealet slik det opprinnelig var planlagt ved utarbeidelse av reguleringsplanen i 1985/86.
Dette har derfor medført at område 52 i flere år også har vært benyttet som båtopplager for noen av
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sameierne som har båtplass i dette området.

Slik vi leser vedtaket i planteknisk utvalg ser det noe underlig ut at Heilvik Hus AS kan nytte arealet for
båtopplager til sjøboder, mens sameiet som eier et areal på ca. 300 m2 innenfor dette området ikke kan få
samme mulighet.

I den forbindelse vil vi vise til at ved utarbeidelse av skissen for plassering av bodene er det lagt ned mye
arbeid slik at bodene skal ligge skånsomt i terrenget samtidig som de ikke skal hindre bruken av området
for øvrig.

Sameiet for Maurholen ønsker primært at den oversendte skissen for plassering av sjøboder blir lagt til
grunn for senere søknader om boder.

Dersom planteknisk uWalg ikke finner å kunne akseptere vårt ønske i den opprinnelige skissen, vil vi
foreslå at boder blir anlagt i område 52 og på arealer regulert til båtopplager som nevnt overfor. Dette
innebærer at boder i “trekanten” tas ut. Som erstatning for disse, vil vi be om at det kan bli mulig å
plassere noen hoder ovenfor stien som går gjennom området, som markert på vedlagte skisse.

Vi håper at det vil bli tatt hensyn til vår merknad ved videre behandling av planforslaget.

Vennlig hilsen
Friområdet Maurholen Sameie

7. Last opp bilde om ønskelig:

8.
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Fra: Per Steinar Berentsen
Sendt: 15.04.2013
Til: Dag Kjetil Tonheim
Kopi: Anne Grethe Woie
Emne: Uttalelse - reguleringsendring for fritidsbebyggelse i Maurholen m.m.

HeH

Teknisk avdeling har ingen merknader til dette endringsforslaget, men forutsetter at bestemmelsene for
fritidsbebyggelse er samkjørt nd bestemmelsene for fritidsbebyggelse i tilliggende hyttefelt.

Mvh, PerS.
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Ean Z. :,r”rnune
GRALJF’irt

- -_____

MW( 15 APR 7013
Eigersund kommune ABJKIVSAK.D

Plankontoret 11 / Y5’!
4370 Egersund

0006/13: Reguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr 5 bar 226 mli

Utf’11ende opplysninger i tilknytting til forlengelse av adkomst vei til gnr 5 bnr 93 m fl.

1. Vi har fått tillatelse fra KS Edelsplitt til å bruke vedlagte profilberegninger som
grunnlag for avkjørsel til vår hytte.

2. Stigningen, som er profilert og beregnet av Egerconsult as, viser at der er minimale
inngrep som skal til på stien for at utbedringen bli kjørbar adkomstvei, med parkering
ved hytten vår.

3. Stigningen er 1:4,1 som er godt innenfor de stigninger som blir godkjent av teknisk
etat i Eigersund.
Vi viser til at det tidligere er godkjente stigninger på I: 3,7 og når vii tillegg vet at
disse utkjørslene er i daglig bruk, ber ikke vår omsøkte omdisponering av stien til
kjørbar vei, være problematisk, spesielt ut fra at det søkes om en omdisponering av sti
til vei i nødvendig lengde på ca 15 meter.

4. Fra styrets detaljplan, hevdes at det er “vanskelig stigningsforhold” på stien opp til
meg, men:
Stigningen på “vår” sti er identisk med stigningen på stien som er omsøkt
omklassifisert og betegnet som (3)1 kartplanen fra kommunen og er der beskrevet som
“moderat stigning”

5. Ved å flytte vår parkering opp til min eiendom, tilfredsstiller vi også anmodningen fra
KJS Edelsplitt.

6 Veien som er søkt anlagt har en lengde på ca 15 meter og ender ikke opp mot frilufts
areal, men direkte til vår hytteeiendom og ikke slik tilfellet er i alle de andre omsøkte
veiene som går på og ender i friluftsområder.

7. lngvald har Reusnatad artritt” (leddgikt) og doseres med sellegift, derfor er det også av
helsemessige grunner “nødvendig” med kjørevei til hytten.

Vennlig hilsen Vigrestad den 08april2013

Jofrid og lngvald Fuglestad
Solvegen 13
4362 Vigrestad
Telefon9l3 86625

_

iatae4J 2-WJ
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iernbaneverket Besøksadresse

vSv Jembaneveien 34005
Stavanger

Postadresse:
Eigersund kommune Postboks 4350

Postboks 580 NO- 2308 Hamar

4379 EGERSUND postmoftakjbv.no

Sentralbord:
05280

Org. Nr.:
971 033 533 MVA

Henvendelse til: Liv Oftedal Dato: 15.04.2013 Bankgiro:

Tif.: 51569524/91650103 Saksref.: 201300146-4 75940501888

Faks: Deres ref.: 13/5427 jernbaneverlet.no
E-post: Liv.Ofiedal@jbv.no Vedlegg:

Uttale til forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse i Maurholen, Eigersund
kommune.

Viser til oversendelse datert 20.02.20 13 med forslag til reguleringsplan for
frilidsbebyggelse i Maurholen.

Det går fram av saksutredningen at det foreslås uendret arealbruk i forhold til
gjeldende reguleringsplan i området langs den gamle jernbanetrasêen. Jerubaneverkets
areal inngår heller ikke lenger i planområdet.

Vi har ikke flere merknader til saken.

Med hilsen

Liv Oftedal
Senioringeniør/planlegger
Plan sør/vest, utredning og forvaltning

Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi Iii: Helge Bontveit / Plan sør/vest, utredning og forvaltning Jens Gunnar
Mersland / Bane sør/vest, Sørlandsbanen

201300146-4 Side I av
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Marit Aanestad
Høyehaugen32 Eige :7
4027 Stavanger GRAUR

MQrTATT 12 APR 2013
Eigersund kommune

Pb580 L

Stavanger 11.4.2013

Detaljregulerlngsplan for frltldsbebyggelse Maurholen gnr. 5, bnr. 226 mfl.

Det vises til forslag til reguleringsendring, utlagt til offentlig ettersyn på kommunens nettsider.

Undertegnede Ønsker å støtte forslaget til ny arealgrense for hyttene på BYA 90 m2.

Kommuneplanens definisjon av området som HF-område med Øvre grense for BVA på 75 m2 har ikke

vært førende for kommunens praksis I området, Idet flertallet av hytter helt til det siste er tillatt
oppført med langt større areal. Dette var også praksis før vedtaket om å tillate en økning av areal
med 10 m2 knyttet til at området fikk offentlig vann og avløp.
Intensjonen knyttet til bestemmelsen om et beskjedent BYA for bebyggelse nær sjø er også lite
relevant I denne saken idet bebyggelsen nærmest sjøen, i det sørlige området av planen,
gjennomgående er tillatt utbygd med større areal.

Etter undertegnedes syn vil en beslutning om å praktisere 75 m2 BYA for det gjenstående
mindretallet av hytter, framstå som svært urimelig og som lite relevant i dagens situasjon. Området
er allerede etablert med en annen og mer tidsmessig standard.
Forslaget om å tillate 90 m2 vil også gi kommunen mulighet til å etablere en gjennomførbar praksis
og unngå omfattende forskjellsbehandling.

Vennlig hilsen

Marit Aanestad
Eier av gnr 5, bnr 107

 

Side 323 av 670



Fra: Ieif.rodland@lyse.net
Sendt: 07.04.2013
Til: Dag Kjetil Tonheim
Kopi:
Emne: [www.eigersund.kommune.no: 1335555] Merknader til høring

HEADLINE: Reguleringsendring for fritidsbebyggelse i Matrholen
http://www.eigersunci.kommune.no/?id=5170026

UNIQUE lD: 1335555
REFERER: http://www.startsiden.no/soklindex.htmPlr=&q=eigersund%2okommune%20h%C3%B8ringer
Tema: Merknader til høring
Fra: Leif Rødland
E-post: Ieif.rodland@lyse.net

POSTING HAS FILE(S) ATTACHED:
https://www.eigersund.kommune.no/getfile.php/2254309. 1621 .xueysxvqfc/1 335555_B90704_Maurholen-’-
g rr.+5÷bn r.+226+mfl-illustrasjoner+m. m.jpg

1. Din navn: *

Leif Rødland

2. Din Epost: *

leif.rodland@lyse.net

3. Din telefon: *

98600100

4. Din postadresse: *

Welhavensvei 56
4319 Sandnes

5. Navnet eller saksnummeret til høringen *

Reguleringsendring for fritidsbebyggelse i Maurholen

6. Merknader til høringen: *

Som eier av eiendom Gnr 5, Bnr 80 har vi en merknad angående plassering av boder inntil vår
grense, som vist på vedlagt bilde. Bodene er plassert helt opp i vår grense, men efter samtale med
plankontoret, er det å forstå at det er en regel om 4 meters avstand til nabogrense, og det vil vi
opprettholde.
Bildet er fra relaterte dokumenter, Maurholen - illustrasjoner m. m.pdf, siste side

7. Last opp bilde om ønskelig:

8.
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Eigersund kommune
Postboks 580
4379 EGERSUND

s
Statens vegvesen

03APR 2013
AflHIVsAui-

8.handkn-de ewtet:

Region veit
Saksbe4andWr,Snnvalgsnr

Linda Karlsen Longfjeld -51911403

Uttale til reguleringsplan for fritidsbebyggelse m.m i Maurholen -

gnr. 5 bnr. 226 m.fl. - Høring og offentlig ettersyn

Viser til brev datert 20.2.2013 angående høring og offentlig ettersyn av reguleringsendring for
fritidsbcbyggelse m.m. i Maurholen.

Vi har ingen merkirnder til planforslaget.

Plan og forvaltning, Stavanger
Med hilsen

L
Lis-ic&t tai9jo(
Linda Karisen Longtjeld

Postad reise
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Lekanger

Telefon: 02030
telefaks: 57 65 59 86
firmapost.vest@vegvesen.no

Org,nr: 971032081

Konto,adresse
Lagårdsveien 80
4010 STAVANGER

Faktwaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
8åtsfjordveien 18
9815 VADSØ

Vr referanse: Deres reteranse: Vår dato:
2013’025043M02 13/54291 11/454 0104.2013

‘//

Lisa Garpç/
seksjonsYeder

-:

Telefon: 78 94 15 50
Te4efaks: 78 95 33 52
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9 FYLKESMANNEN Deres ref.: 13/5429 / 1/454 /
PL-, FA-L12, GBR-5/226 Vx dato: 06.03.2013

I ROGALAND Vâr ref.: 2013/2260
Arkivnr.: 421.4

Postadresse:
- Postboks 59 Sentntrn.

______

4(rnl Stavanger

Eigersund kommune GRAD:
Ilesøksadresse:

Postboks 580
M 7fl12 Lagårdsveien 44, Stavanger

4379 Egersund

_______ ______

T: 515687(1(1
ARKIVSAh:, F:5 I 56 S’t I

‘l’Y//A/ 5/y/ E: fmropns@fylkesmannen.no

www. fytkesmannen.n&rogMand

Innsigelse til reguleringsplan for hytter på gnr. 51226 Maurholen, Eigersund

Vi viser til kommunens oversendelse av planen.

Fylkesmannen fremmer innsigelse til planen for den delen som er regulert til “småbåthavn” med
tilhØrende tiltak. Tilhørende tiltak til småbåthavnen er vist med reguleringsformålene “båtopplag -

felles”, “parkeringsplasser - felles” og “hoder”. Innsigelsen omfatter hele arealet mellom sjøen og
samleveien til hyttefeltet.

Fylkesmannen vurderer omfanget av byggetiltakene som er lagt til strandsonen som for omfattende,
og at samlet foreslått utbygging vil komme i vesentlig konflikt med strandsonevernet. Ny plan
innebærer også en utvidelse av utbyggingen i strandsonen i forhold til gjeldende reguleringsplan,
både fordi byggetiltakene går lengre ut i sjøen og lengre inn på land.

For mye av strandsonen med gode frilufts- og rekreasjonskvaliteter er beslaglagt av båthavnen med
tilhØrende fasiliteter, som båtopplag, hoder og parkering. For at Fylkesmannen skal kunne trekke
innsigelsen, må det arbeides fram en kompakt løsning for småbåthavnen, som gjør at
strandsonearealene med gode frilufts- og rekreasjonskvaliteler blir sikret. Innregulert badeplass må
utvides vesentlig i forhold iii i planforslaget.

Fylkesmannen vil vise til de differensierte strandsoneretningslinjene for strandsonen der Eigersund
ligger inne som strandsoneområde med stort press (jf. kap. 6 i retningslinjene). Planen kommer i
konflikt med retningslinjene i forhold til friluftsliv og landskap. I retningslinjene er det lagt til
grunn at bygging skal unngås på arealer som har betydning for friluftsliv og landskap.

I retningslinjene heter det også at:

“Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i forhold til
landskap og alltnenn tilgang til sjøen.”

I denne saken vurderer Fylkesmannen at det ikke er lagt opp til en forbedring i forhold til gjeldende
reguleringsplan og nå-situasjon. Planforslaget åpner for en ytterligere utbygging som vil svekke
strandsonevernet, frilufts- og landskapsverdiene.
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Vi kan ikke se at kommunen har vurdert alternative løsninger som vil kunne spare mer
strandsoneareal og sikre friluftsverdiene på en bedre måte. Både for allmennheten og for å sikre
nærmiljøkvaliteter for brukere av hytteområdet, vil det være viktig å sikre god tilgang til
strandsonen og styrke friluftskvalitetene beste mulig.

Av plankartet er det ikke mulig å skille mellom formålene “hoder” og “ kulturminne”. Av plankartet
går det derfor ikke fram hvor bodene er tenkt plassert. Som utgangspunkt skal kulturminner kun
vises som hensynssoner.

Med hilsen

Harald Thune May Britt Jensen
ass. fylkesmann fylkesmiljøvernsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent av Fylkesmannen i Rogaland og krever derfor ikke signatur.

Saksbehandler: Morten Sageidet
Saksbehancller telefon: SI 5689 Il
E-post: fmrornos@fyllcesmannen.no

Kopi til:
Rogaland fylkeskomniune Sentrum Postboks 130 4001 Stavanger

Shle2av2
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FISKARLAGET VEST

og Fiskarlagets Servicekontor AS, avd. Vest

Bergen, 11.03.13

Vår ref. 308/13/851/5.7.13

Dykkar ref 10/12342

Fiskeridirektoratet region Sør
Postboks 185, Sentrum
5804 Bergen

Att: Euthemia Katsarou
e-mail

REGULERINGSENDRING FOR ETABLERING AV BODER OG PARXERINGSPLASS
VED SMÅBÅTRAMNA GNR 5 BNR 181, MAURHOLEN, EIGERSUND.

Viser til Dykkar brev av 05.03.13 med vedlegg, vedkomancle ovannemnde sak.

Fiskarlaget Vest har vore i kontakt med Eigersund og Sokndal Fiskarlag om saka.

Generelle merknader
Generelt vil ein bemerke at område som blir nytta til fiskeri blir pressa frå mange ulike hald t.d.

- oppdrett (areal inkl, anker og utslepp av spilfërlfeces),
- vindmøller til sjøs,
- reguleringsplanar ut i sjø (friluftsområde i sjø, flytebryggjer mm.),
- avlaups-Ivassleidningar i sjø,
- kablarisjø
- fritidsinteresser (båttrafikk, fritidsfiske).

Mange meiner at eitt lite enkelt prosjekt ikkje kan skade, men mange nok slike så tar ein bit for hit
frå fiskeriinteressene.
I tillegg har ein m.a. reguleringar i fisket å halde seg etter.
Fiskarane skal tross alt leve av fisken dei får opp av sjøen, og det er derfor vilctig av fiskeri-I
gyteområda o.J. blir ivaretatt.

Adresse: Telefon: 55553950 Bankkto: 6511.05.05331
Slottsgt. 3 Telefax: 55553988 Org.nr: NO 938 613 109
N-6003 BERGEN e-maii: vesIfiskarlaget.no Orgnr: NO 984 152 094 MVA
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side 2

Maurbolen

Når det gjeld endring av tilhøva på land har Fiskarlaget Vest ikkje merimader.

Fiskarlaget Vest meiner at fortøyningane til flytebryggjene må avgrensast mest mogeleg, og ein
forutset at ein avgrensar eventuell forureining frå småbåthamna.

Med helsing
Fiskarlaget Vest

4n 3.
Britt Sæle Instebø

Kopi pr. mail: Eigersund og Sokndal Fiskarlag
Fylkesmannen i Rogaland
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Fra: Sentralbordet
Sendt: 07.03.2013
lii: Til registrering (arkivet)
Kopi:
Emne: VS: Høringsuttalelse offentligettersyn - Reguleringsendring for ftitidsbebyggelse med mer i
Maurholen - GBnr 5/226 med flere- Egersund kommune

M vennlig hilsen

Resepsjonen på rådhuset.
Eigersund kommune
Direkte telefon: 51 46 8000 - Telefaks 51 46 8039

E-post: posteigersund.konimune.no <mailto:post@eigersund.komniune.no>

Interneff: weigersund.kommune.no <http://w.eigersund.kommune.nof>

Facebook: Faceboekno/eigersund - Twitter: @EigersundK
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund.
Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4370 Egersund.

Vær klar over at all e-post til og fra Egersund kommune i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven og også vI være
et offenuig saksdokument som andre vil kunne å innsyn etter offentteglovas regler.

Fra: WE [mailto:NVE@nve.no]
Sendt: 7. mars 2013 10:56
Til: Sentralbordet
Kopi: Sverdrup Anne Cathrine
Emne: Høringsuttalelse offentligettersyn - Reguleringsendring for fritidsbebyggelse med mer i Maurholen
- cnr 5/226 med flere - Egersund kommune

Til: Eigersund kommune

Vår ref: 201301623-2
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Deres ref:

Høringsuttalelse offentligettersyn - Reguleringsendring for fritidsbebyggelse med mer i
Maurholen - GBnr 5/226 med flere - Eigersund kommune

Viser til saksbehandlingen i Planteknisk utvalg 15.01.2013, samt tilhørende ROS analyse.

Del er innarbeidet egen bestemmelse om framlegging av fagkyndig rapport i forhold til
bølgeslag, isgang og lignende med eventuelle avbøtende tiltak.

NVE anbefaler at nivå for femtidig stormflo. i samsvar med rapport fra www.dsb.no
<hjip: www.dsbno> om havnivåstigning. innarbeides som henynssone i planen med lilhørende
bestemmelse, jfr. TEK 10 § 7-2.

Svein Arne Jerstad

seniori ngen iør

Skred- og vassdragsavdelingen

Region Sør

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: D9575 eller direkte: 2295 9761

E-post: nve@nve.no eller direkte: saj@nve.no

Web: www,nve,no <http://www.nve.no>
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Fra: Ocid Helge Myrvoll
Sendt: 21.02.201.3
Til: Dag Kjetil Tonheim
Kopi: hemyrvol@online.no
Emne: Reguleringsendring for fritidsbebyggelse i Maurholen

I-ti Dag.

Jeg har ikke lyktes å komme i kontakt med deg pr. Telefon idag. Sender derfor dene mailen som en
insigelse på Reguleringsendring for fritidshebyggelse Maurholen

Håper det er greit at den sendes pr. E-mail. Gir meg en tilbakemeding om dere ønsker denne pr. Brev.

Til Eigersund kommune,

Plankontoret,

pb. 580,

4379 Egersund

SAK: Reguleringsendring for fritidsbebyggelse i Maurholen

Det fremkommer i forslag til bestemmelser som følgende: Kopi av tekst nedenfor.

BJØRN CARLSEN (H) foreslo nytt punkt (kan og bestemmelser):

“Området for småbåtanlegg i sjø deles i to områder: SI, og 82. For område 82 som gjelder hytter i
plariområ det tillates det ikke parkering nede ved båtha vnområ det.

Parkering skal fortrinnsvis foregå på områder avsatt til dette i planen.

For område 82 skal eksisterende båtplasser saneres når nye båtplasser etableres.

Alle nye boder til båtplassene skal lokaliseres på land innenfor området 32 og skal begrenses til en bod
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pr. hyttetomt i planområdet.”

Votering:

Rådmannens endrede innstilling (tillegg) med Carisens tillegg enstemmig vedtatt.

Min SAK:

Det fremgår ikke av noen dukumenter dlagt i saken hvor område Si og S2 området befinner (delelinie)

Vist orrråde S2 berører brygge (se avmerked pà vedlagt kart).

Kan jeg ikke se at det er grunnag for å kreve at denne bryggen skal saneres når nye båtplasser blir
etablert, og kan dermed ikke aksepteres.

Med bakgrunn av følgende:

Dette er heller ikke foreslått av Maurholen sammeie.

Kommunen har tidligger gitt tilatelse til oppføring av denne bryggen, se vedlagt dokumetasjon. Ders
referanse 13137/03/99/5/100

Ta kontakt vist uklarheter:

Med Vennligst hilsen

Odd Helge Myrvoll

Påskhusvegen 14B

4052 Røyneberg.
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EIGERSUND KOMMUNE

____

, Sentraladministrasjonen

______

Byggesakskontoret

Odd Helge Myrvoll
Joadalen 32
4050 SOLA

Vår referanse: 13137/0319915/I 00 Sted/dato: Egersund, 18.08.03 Saksbehandler: Jan Henning Kritensen
Direkte tlf: SI 46 83 00 Direkte E—post: an hr minr.krisenseneieersund.komnmne 00

MELDING OM TILTAK - UTBEBRING AV STEINBRYGGE
0DB HELGE MYRVOLL
GNR. 5, BNR. 100 - MAURHOLEN HYTTEFELT

Tiltaket er godkjent som melding etter plan- og bygningslovens § 86&

Tillatelsen er gitt uten ansvar for eiendomsforhold.

Tiltaket tillates nå igangsatt.

Ansvar:
Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket er i samsvar med alle bestemmelser gitt i, eller i medhold av
plan- og bygningsloven.

Tiltaket krever ikke påvisning i plan og høyde. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket
plasseres som vist i innsendt melding.

Vedlagt følger et sett av byggemeldingen sammen med godkjente tegninger og situasjonsplan.
Regning for behandlingsgebyr (Kr 647,- jfr. betalingsregulativ kap 2 d) vil bli ettersendt.

SAK:
NAVN:
STED:

Kopi til:
GAB-ansvarlig

KONTORADRESSE: POSTADRESSE: E-POST - INTERNETT TELEFON: 514683 19
Srrwidgatea Z Havnehygget Pnsthoks 580 posre/gersund.kornrnine.no TELEFAX: 51 4683 39
4370 EGERSUND 4379 EGERSUND svww.eigersundkom;nune.nn ORGNR: 944 496 394
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Bygningsn
l’.esui

PN § 93 a } Forhåskonferanse er avholdt Ja Nei Ders ja, vedlegg referat

Side lav 2

Melding om tiltak
etter plan- og bygningsloven (pbl) § 81, 85,86 a,

fl. forskrift av 22.1 1997 om saksbehandling og kontroll (SAK)

Til kommune: (Melding ned vedlegg fylles ut og leveres i 2 eksemplarer.
Berører tiltaket eksisterende LJ Ja Neicv. eksfra sett eller avtale med kommuner)
eller fremtidige arbeidsplasser?

E”L 6 E12<SV 1)0 Hvis ja skal NBR nr. 5177 med
vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Pbl § 74, 2. ledd,
SAK § 21 nr. I e Estetisk utforming og forholdet til omgiveiseneq,4 .j.j%

r°
ELArealdel av kommuneplan
Spesiliser nærmere

Planstatus

fl] Reguleringsplan

Aeguieringstomniui i æealdel av k .uneplargeangsplsrvbebyggeIsesplan - beskr’v

[j Bebyggelseoplan

Reregningsregler i reguleringsplan

Prosent bebygd areal (% BYA)

i Proseni tornteutnyttelse (% TU)

D Tillatt bruksareal (T-BRA m2)

El Annet

Opprnélt hR Ja fl Nei
Tornlearçt.. VWLtL.

Eldre bebyggelse Ny bebyggelse Sum

Antall etasjer (TEK § 4-I)

Bruksareal (NS 3940 eller TEK § 35) ni2 ni2 ni2

Bruttoareal (NS 3940) ni2 ni2 ni2Bebyg- - —

gelsen; Istørrelse Beregnet grad av utnytting i
og grad av I —

utnytting

LV:iirtt -

i ZZ3 VZ

:-&w-fr
® NBR nr. 5153 6-2001 Nr. 705153 Sen & Stenersn Prokom AS, Oslo 6-2001

-on- —
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.
Nabogrense I Vegmidie I Annen bygnrngMinste avsland fra den planlagte bygning I I I

Avstand
Går det høyspent kraftlinje/kabel i, over eller i nærheten av tomla? fl ja m_I fl NeiAvstand

I Avstand IGår det privioft. vann- og avlepsledning i eller nærheten av lomta? Ja L m fl Nei

Dersom det går slik kraftlinje!kabel!ledninger i, over eller nærheten av lomla, må tiltaket Vedlegg nr
det her meldes om være avklart med berørte rnyndgheter/rettighetshavere I —

aU2WIULW1
Gir tiltaket endredei . Tomta haradkomst tI følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

Adkomst nye avkoringsiorhold7 Z Riksveg/lylkesveg Er avkjøringstittateise gitt? fl Ja fl Neivegloven, -
.

pbl § 66 67 Ja fl NbI Kommunal veg Er avlqeringstillatelse gitt’ fl Ja fl Nei
.

Privat veg Er vegrelt sikret ved tinglyst erklæring? [] Ja Nei
Tilknytning i forhold til tomta

Offenlhg vannverk

Vann- Privat vannverl<
forsyniny Besksiv

pbl § 65. 67
Annen privat vannforsyning, innlagt vann

[Annen privat vannforsyning, ikke inntag vann

Dersom vannlitlørsel krysser annens grunn, foreligger reltighel ved tinglysi erklæring? fl Ja Nei
Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig avtepsanlegg

Avlap Privat aviepsanlegg Skal det insiatleres vannkiosett? fl Ja Nei
pbl66,67

Foreligger utslippsliliatelse? Ja Nei

Dersom avlepsanlegg krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? fl Ja fl Nei

Overvann Takvanniovervarn føres til: fl Avlepssysterr fl Terreng -.
.. . ç-

,, -a -
LFPr’r27t; ,

Karlblad Koordinalsysteni Senterpunkt angill ved
Senterpunkt (hvis oppgitt pä situasionskarit: (hvis oppgitt på situasjonskart):
for tiltaket

X-koordinat: Y-koordinat:

Koder
Nænngagruppekade Rygningslypekode- - .

raSr
. . IkkeBeskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra — til

relevant

Dispensasjonsseknader
—

Gjenpart av nabovarsei — NBR nr. 5155 C —

Karl, situasjonspian D —

Redegjørelser og tegninger E —
Uttaieiser fra andre offentlige myndigheter I —

Andre vedlegg
—

,— ,,
© NeR nr. 5153 6-2001 Nr, 7051 53 $en44 Slenersen Prokom AS. O&o 64001

Tiltakshaver forplikter seg til å la gjennomføre hitaket iht. plan- og bygningsioven (pbi) og teknisk forskrifl (TEK)

Navncy flJg i
q MQ; Ev. organisasjonsnr.

Ad9DftLp
Ft IPosjfr

E-post resse
... —I —

8h’PItlLÄYV(Il Enkeilperson fl Foretal’iag/sameie fl Off. virksomhet
Dem (Ji Undorskrils . Gjeras med blclddoksaver

/2/æ û&W 4w’
Side 2 av 2
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Beskrivelse til detalj reguleringsplan for Maurholen,
Eigersund kommune

Bakarunn for i2anpsettclse av repuIerinEsendrincn
Friområdet Maurholen Sameie (heretter kalt Sameiet) som også er velforening for
ffitidsboligene nord og vest for Myklebustvågen, søkte i august 2010 om å få bygge en
“gapahuk” i området ved sjøen hvor arealet er regulert til småbåthavn I svaret fra
byggessakssjefen i Eigersund kommune er det vist til at gjeldende reguleringsplan ikke åpner
for denne type tiltak, og at saken dermed bor vurderes som en dispensasjon. I svaret er det også
vist til reguleringsarbeidet som kommunen nylig hadde igangsatt og som også omfatter dette
området.

Dette planarbeidet omfatter imidlertid bare en del av småbåthavna og dessuten bare fem av de
33 fritidsboligene i området. Sameiet var innstilt på at hele området deres må inngå i samme
plan med de samme krav og bestemmelser, og vi tok derfor opp forslag til en
reguleringsendring som omfatter hele Sameiets område.

I brev fra Eigersund kommune til sameiet september 2010 er det vist til at det er anlagt flere
private kjøreveger i området og at de fleste av disse ikke har nødvendig godkjenning. Selv om
disse vegene er anlagt før sameiet var etablert og overtok deler av området fra daværende eiere
på Eigerøy, er Sameiet innstilt på å rydde opp slik at vegene kan inngå i en reguleringsplan.

Alle fritidseiendommene i Sameiet, unntatt tre som ble fradelt på et senere tidspunkt, har
tinglyst rett til båtfeste i Myklebustvågen. Småbåthavna slik den er i dag, ble i sin tid anlagt
uten plan for opparbeidelse, og det er derfor stor interesse for å få en reguleringsplan som kan
gi mulighet til å utarbeide en detaljplan for selve bryggeanlegget.

Følgende sentrale behov danner bakgrunn for sameiets ønske om reguleringsendring:

• Opprusting av båthavna, inkludert muligheten for bygging av gapahuk.

• Felles behandling av private atkomstveger.

Planleggingsoppdraget ble tildelt Prosjektil Areal AS v/siv. ing. Trond Heskestad.

Planstatus

Området omfattes av reguleringsplan for Maurholen som ble godkjent av kommunestyret 4.
februar 1985 og stadfestet av Fylkesmannen senere samme år. Denne planen omfattet
industriområdet på Sirevågneset og 32 fritidsboliger sør for den gamle Jærbanen. Senere er det
uten reguleringsplan godkjent fradeling av tre nye tomter i den søndre del av området. I
tilknytning til reguleringsplan for bebyggelse av fritidsboliger på nabofelt øst for
Myklebustvågen er det innenfor ovenfor nevnte planområde regulert en større parkeringsplass.
Denne planen omfatter også småbåthavn tilhørende Sameiet Maurholen Friområde, kfr.
kommunestyresak 13/91.

Kommunen igangsatte i 2010 reguleringsarbeid for del av Maurholen gnr.5, bnr.lO mfl,
Jærbanen, vokterbolig og turveg. Bakgrunnen for dette reguleringsarbeidet er et ønske fra NSB
om å oppjustere den såkalte Forvaltningsplanen for området. Kommunens reguleringsplan
griper delvis inn i planavgrensningen for reguleringsforslaget som her fremmes. I regi av Øvre
Maurholen Hytteforening er det fremmet forslag om reguleringsendring for eiendommen gnr.5,
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Dette reguleringsspørsmålet ble behandlet på prinsipielt grunnlag i miljøutvalget 15.02.11 der
man aksepterte innregulering av boder, men ikke parkeringsplasser. Det ble framsatt krav om
full regulering, dvs, ikke mindre planendring slik det var søkt om. øvre Maurholen
hytteforeningen sitt forslag til planendring, med unntak av foreslåtte parkeringsplasser, er
inkorporert i foreliggende forslag til reguleringsplan.

Kommuneplanen har arealbruk i samsvar med gjeldende reguleringssituasjon i området. Det er
ikke framsatt krav om planprogram og konsekvensutredning for arbeidet med endring av
reguleringsplanen for Maurholen.

Områdestatus

Planområdet omfatter et areal på ca. 250 daa, og var opprinnelig en del av utmarka for
gårdsbrukene på gnr. 5 på Myklebust. Med unntak av industriområdet og Maurholsveien eies
den største delen av området av eierne av fritidsbebyggelsen gjennom Sameiet. Dessuten eier
Hellvik Hus AS et areal for båtopplag, og øvre Maurholen Hytteforening eier et areal der det er
anlagt småbåtbrygge.

Området ligger langs Maurholsveien som fører fram til utskipingshavn for kvitstein ved Nora
Sundet. Det er småkupert, men med flere bratte og utilgjengelige fjeliskrenter. Største
kotehøyde er ca. 60 m.

Da området ble lagt ut til fritidsbebyggelse i 1970, var det på grunn av beiting snaut for
trevegetasjon, men det er senere plantet en god del trær og vegetasjonen for øvrig har også tatt
seg opp. Med unntak av snaue bergknatter framstår området som delvis skogkledd med gran,
furu og bjørk.

I området er det fornminner som er innregulert i så vel eksisterende planer som i forslag til
revidert plan.

Det går en høyspentlinje inn i planområdet langs Maurholsveien ned til ca 300 m fra
industriområdet der den er lagt i jordkabel videre. På grunnlag av gjeldende regelverk som
ivaretar sikkerhet, beslaglegger denne et byggeforbudsbelte på 15 meter. Høgspentlinjen avgir
elektromagnetisk stråling der man ved etablering av ny bebyggelse for varig opphold opererer
med et utredningsnivå for stråling på 0,4 mikrotesla etter et føre-var prinsipp. Utredningsnivået
ville ha medført en sone med bredde ca.24 meter langs høgspentlinjen. Utredning av
strålingsnivåer kommer imidlertid ikke til anvendelse i vår sak der bebyggelsen allerede er
etablert og der det kun dreier seg om fritidsbebyggelse. Andre miljøbelastninger kan vi ikke se.

En er ikke kjent med registreringer av verdifhlle arter innenfor biologi/botanikk.

Det er ingen merkede turstier i området, men området er åpent for allmennheten.

Planprosess

Oppstartsmøte for regulering ble avholdt 17.02.11. Planoppstart ble varslet ved brev
dat.23.02. 11 til 11 høringsinstanser og 58 grunneiere, med frist for innspill 25.03.11. Samtidig
ble kunngjøringsannonse inntatt i Dalane Tidende og kunngjort på kommunens nettside.

Følgende innspill er mottatt:

1. Brev dat.02.03.l i fra vegkontoret
Har ingen merknader til varsel om oppstart.

2. Brev dat.02.03.l 1 fra fylkeskommunens kulturseksjon
Man iør onomerksom nå tidligere re2istrerte o reu1erte fornminner i området. Man ønsker
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har til hensikt å endre arealformålene i forhold til gjeldende plan, vil man ikke kreve nærmere
arkeologiske registreringer.

Kommentar:
De to aktuelle områder er regulert til hensynssoner med foresLått tekst i
reguleringsbestemmelsene. Områdene er ikke redusert i størrelse i forhold til gjeldende plan.

3. Brev dat.17.03.1 i fra Jernbaneverket
Dersom jernbaneareal medtas i planen, skal dette reguleres til jernbaneformål. Planen må ikke
legge opp til økt ferdsel i plan over jembanesporel, Dersom planen legger til rette for tiltak med
nærhet til jernbanen, må 30-meters byggegrense avmerkes på plankartet. Man anbefaler at 30-
metersforbudet fanges opp i den skriftlige delen, for eksempel som en reguleringsbestemmelse.
Det kan bli krav om ekstra sil±erhetstiltak dersom planen legger grunnlag for større ferdsel
langs jernbanelinjen.

Kommentar:
Vi foreslår uendret arealbruk i forhold til gjeldende reguleringsplan i onrådet nærmest den
nedlagtejembanetraseen. I forhold til varslingskartet der noe av Jernbaneverkets areal var
medtatt, er nå plangrensen justert slik atjernbane areal ikke lenger inngår. Vi legger ikke inn
nye fritidsboliger som kunne bidra til økt ferdsel i området. Da det ikke kan bygges i
friluftsområder, ser vi ingen grunn til å legge inn 30 meters byggegrense.

4. Brev dat. 18.03.11 fra Kystverket
Ved eventuell planlegging i sjø, må det tas hensyn til sjøverts ferdsel. og det er derfor viktig at
det ikke legges til rette for tiltak1aktivitet i sjø som kan komme i konflikt med
framkommeligheten i farvannet. Det må reguleres inn areal til ferdsel innenfor varslet
planområde i sjø for å sikre manøvreringsareal for skipstrafikken til eksisterende havneanlegg.
Man gjør oppmerksom på at det må påregnes bølgeslag fra skipstrafikken i området. Det må tas
med i reguleringsbestemmelsene at tiltak i sjø skal godkjennes av havnemyndighet.

Kommentar:
Det er lagt inn en reguleringsbestemmelse om godkjenning fra havnemyndighetene.
Sjøområdet utenfor småbåtanlegg og utskipningskai er regulert til område for ferdsel i sjø.

5. E-post dat.2l .03.11 fra fylkesmannens miliøvemavdeling
Fylkesmannen forutsetter at planarbeidet har som formål å oppdateie og gjøre mindre
justeringer av gjeldende planstatus i området. På det grunnlag har man ikke vesentlige
merknader. Nye tiltak i 100 m-sona mot sjø kan bli møtt med innsigelse.

Kommentar:
Det legges i planforslaget opp til hoder og gapahuk i strandbeltet. Bodene utgjør etter vår
oppfatning en integrert del av innregulerte områder for småbåtanlegg og forventes ikke å
komme i konflikt med fylkesmannens interesser. Gapahuk inngår som en del av
aktivitetsområdet i tilknytning til badeplass som nyttes både av hyttefolket og turgåere.

6. Brev dat.23.03.1 1 fra kommunens felles brukerutvalg
Man har ingen merknader.

7. Brev dat.24.03.1 1 fra Fiskeridirektoratet
Man savner nærmere informasjon om hva sjøområdene i planen er planlagt brukt til. Det
foregår fiske med teiner og ruser i området. Man vil komme tilbake med endelige merknader
senest 8.april.
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Man kan på grunnlag av tilgjengelig informasjon ikke se at planarbeidet kommer i konflikt med
fiskeriinteresser.

Kommentar: Sjøområdene foreslås regulert til ferdsel i sjø, småbåtanlegg og badeplass.
Fiskeridirektoratet har mulighet til å fremme eventuell merknad ved offentlig ettersyn dersom
noen av de nevnte formål vil være i konflikt med fiskeriinteressene på stedet.

I tillegg har det kommet en del senere innspill i selve planleggingsprosessen fra medlemmer i
Friområdet Maurholen. Disse innspillene er kanalisert til konsulent fra forslagsstiller v/styret i
Friområdet Maurholen og legges ikke ved denne saken.

Etter innsendelse av det første planforslaget ved oversendelse dat.29.06.I i har kommunen
funnet at dette medførte større endringer enn varslingen tilsa og stilte krav om ny varsling med
mer detaljert informasjon. Det vises til varslingsbrev dat.07,09.l 1. På gruimlag av utvidet
varsling er følgende nye uttalelser innkommet:

9. Brev dat. 19.09.11 fra vegkontoret
Planområdets tilknytning til fv.44 må vurderes dersom det legges opp til utvidet bruk.
Det må komme fram hvordan parkeringen for småbåthavn er tenkt løst. Det må sikres trygge
gangforbindelser mellom fritidsboligene og båthavnen.
Kommentar:
Da det i planforslaget ikke legges opp til utvidet aktivitet i området, antas krav til kryss med
fv.44 ikke å være relevante. Det er tungtransporten med vogntog til utskipningskaien i
Maurholen som vil være dimensjonerende for kryssutformingen.
Det er ikke foreslått endringer fra gjeldende reguleringsplan når det gjelder forholdet parkering/
småbåthavn. Flytteforeningen i øvre Maurholen har ønsket parkeringsplass i tilknytning til sine
båtplasser, men dette er blitt avvist av kommunen. 1-lyttene innenfor planområdet har grei
gangavstand til båtpiassene. I helger og ferier når folk bruker hyttene sine, kommer man seg
trygt fram mellom hytte og båtplass. På dagtid i arbeidsuker er situasjonen noe vanskeligere
pga. rungtransporten til utskipningskaien.

10. Epost dat.27.09.1 i fra fylkesmannen
Man kan akseptere en viss utvidelse av hyttestørrelse, men det er viktig at dette skjer innenfor
rammen av gjeldende kommuneplan. Etablering av fellesanlegg kan vurderes, men det
forutsetter at det skjer innenfor areal i strandsonen som allerede er bygd ut. Fylkesmannen
mener at innlegging av boder innenfor planområdet vil gi økt nedbygging av strandsonen.
Man vil ikke anbefale at det blir lagt kjøreveiatkomst til alle hyttene. siden dette vil medføre
omfattende inngrep samlet sett for planområdet. Det er viktig at det blir utformet samlende
løsninger både for veisystem og parkering. Fylkesmannen vil vurdere innsigelse til en plan som
gir økt utbygging i strandsonen, og som legger til rette for vei til hver enkelt hytte.
Kommentar:
Gjeldende reguleringsplan setter ikke noen arealgrense for hyttene. Ifølge kommuneplanen er
området et HF-område der øvre grense for BYA er satt til 75 m2 og maks. størrelse på terrasse
20 m2. De fleste hyttene er imidlertid tillatt utvidet til omkring 90 m2, bl.a. pga. at det generelt
er blitt tillatt en arealøkning på 10 m2 da området ble tilrettelagt med offentlig vann og avløp.
Det samme gjelder for terrasser der det i flere tilfeller er oppført terrasser på 30 m2 og vel så
det. flytteforeningen ønsker likebehandling i området og forslår derfor hytter med inntil
BYA=90 m2.
Som fellesanlegg i strandsonen er det foreslått gapahuk og boder på steder som bærer peg av
menneskelig aktivitet. Bodplasseringer er etter befaring med representant for fylkesmannen,
foreslått endret og lagt mer samlet. Gapahuk og bodplasseringer framgår av illustrasjonsplan.
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På samme befaring ble det også sett på foreslåtte veger i planen. Det ble ikke fra vår side
registrert vesentlige innvendinger fra fylkesmannens side på dette punkt.

Il. Brev dat.28.09. 11 fra fylkets kulturavdeling
Det settes fram krav om at strandsonen innerst i Myklebustvågen inkl, eldre båtstøer og

gammel sti, innenfor planområdet, skal reguleres til hensynssone bevaring. I tillegg skal deler
av området på vestsiden av den gamle jembanetraseen inn mot vatnet innenfor planområdet
reguleres med formål bevaring.
Flytebrygger bør etableres i god avstand til området med gamle båtstøer.
Boder må sikres en helhetlig utforming og estetisk kvalitet i reguleringsbestemmelsene.
To steinalderboplasser m reguleres til hensynssone fornminne. Det er behov for nærmere
arkeologiske registreringer i deler av planområdet. Kostnadsoversiag på kr.97000 var vedlagt.
Dette er senere redusert til kr.58000. Endelig uttalelse kan gis når undersøkelsene er foretatt.
Kommentar:
Det inntegnes hensynssone for bevaring av gamle båtstøer. Planlagt befaring med
kulturseksjonen for å få avklart avgrensninger måtte dessverre avlyses pga. plutselig snøfall. Vi
har imidlertid tillatt oss å sette grensen mot badeplassen ved en brygge av nyere dato som er
godkjent av kommunen. Område for bevaring ved gammel jernbanetrase ligger utenfor det nå
aktuelle planområdet. Illustrasjon av flytebrygger viser god avstand til de gamle båtstøene.
Steinalderboplassene er imilagt på plankartet.

Beskrivelse av planforslapet
Planforslaget er opptegnet på digitalt kartgrunnlag i sosi-format med 5 meters ekvidistanse og
plottet ut i M=1 :2000. Kartmålestokk og ekvidistanse er noe grov. men antas å være en
tilstrekkelig nøyaktighetsgrad for de oppgaver som skal vurderes og planlegges

Områder Formål Areal i daa
Bebyggelse og anlegg Fritidsbebyggelse 68,01

Industri 3,55
Vannforsyningsanlegg 0,06

.Trafo 0,05
Samferdselsanlegg og teknisk Kjereveg. privat 4,36
infrastruktur Kjøreveg, felles 2,13

Parkeringsplasser, felles 2,72
Båtopplag, felles 1,76

LNF-områder Friluftsformål 98,69
Bevaring fommiirne 5,17

Bruk og vern av sjø og Ferdsel i sjø 20,39
vassdrag Friluftsområde i vassdrag 22,27

Småbåtanlegg 6,51
Badeområde 1,04

SUM: 236,71

Veer/trafikk

Eksisterende fritidsboliger benytter Maurholsveien som adkomstvei. Denne veien eies og
vedlikeholdes av Edelsplitt AS. Eierne av fritidsboliger har gjennom avtale mellom tidligere
grunneiere og Edelsplitt AS bruksrett til veien.
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Planforslaget viser private kjøreveier fra Maurholsveien og fram til grensen for den enkelte
fritidsbolig. Parkering forutsettes å foregå både på egen eiendom og på innregulerte
parkeringsplasser langs Maurholsveien og på Sameiets eiendom. Området har nå vært i bruk for
fritidsboliger i mer enn 40 år, og det har vist seg et økende behov for parkeringsplasser særlig
på grunn av helgebesøk og i ferietiden. I disse periodene er det for øvrig mindre nyttetrafikk til
kaiområdet.

Fra Edelsplitt AS er det gitt uttrykk for at det er ønskelig med minst mulig parkering langs
Maurholsveien og at parkering bør skje lengst mulig inn fra denne veien.

Kjørevegene til fritidsboligene. både de anlagie og omsokte, ligger skånsomt i terrenget og vil
etter ferdigstillelse framstå som naturlige element i den etablerte bebyggelsen. Vegene følger
stort sett i samme trase som eksisterende og godkjente gangveger. De vil også bli opparbeidet
slik at de er lite synlige, bl.a. ved hjelp av mørk grus og beplantning

BebypeIse
Det er ikke forslått ytterligere fritidsboliger ut over de som allerede er godkjent i gjeldende
planer. Av 35 godkjente tomter er alle unntatt en bebygget med fritidsboliger. Foreslått
arealbruk for hyttebebyggelse er i tråd med gjeldende plan.
I område for felles båtopplag er det gitt åpning for oppføring av felles boder med grunnfiate
inntil 30 m2, hvorav 13 er godkjent oppført. I område for småbåtanlegg og langs vestre grense
av 5/80 er det foreslått rekker med mindre boder for oppbevaring av fiskeredskaper, båtutstyr
ol. (se illustrasjonsplan). Planlagt gapahuk er også en form for bebyggelse, se vedlegg 1. Det
vedlegges også prinsippskisse av boder (vedlegg 2).

Grontarealer/landskap

Alle eksisterende grøntarealer er foreslått i overensstemmelse med tidligere godkjente planer.
Arealene eies av eierne av fritidsboligene gjennom Sameiet.

Da området i prinsippet er ferdig utbygd, vil foreliggende forslag til reguleringsendring i liten
grad påvirke landskapet. De fleste veger innebærer minimale terrenginngrep, se oversikten i
vedlegg 3. De planlagte boder i område for småbåtanlegg som ftamgår av illustrasjonsplanen,
vil ikke påvirke hovedlinjene i landskapet.

En stor del av området består av fjellknauser med lite eller ingen jord. Grøntarealer ligger i
dalsøkk og består tildels av myr. Det er lagt vekt på å ivareta alle regulerte grøntområder i
gjeldende plan.

Arealene gir mulighet for fri ferdsel i området

Verneområder/kulturminner

Disse er utvidet i forhold til gjeldende reguleringsplan i samsvar med krav fra
f5’lkeskommunen. Området i sørenden av Sirevågstjørne ligger inne i gjeldende plan. Det er
lagt inn tre nye områder for kulturminner, to fornminneområder og ett nyere tids kulturminne.
De to fomminneområdene ligger på begge sider av Maurholsvegen like sør for den store
parkeringsplassen. Innerst i vågen langs gangstien til vokterboligen er det lagt hensynssone på
noen gamle båtstøer.

Tekniske forhold
Eigersund kommune har nå forsynt området med ledningsnett for vann og avløp. De fleste
fritidsboligene er nå enten tilknyttet dette nettet eller er i ferd med å gjøre det.
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Renovasjon
Området har i flere år hatt offentlig renovasjon i regi av Dalane Interkommunale Miljoverk
(DIM). Det er satt opp sekkestativ med boss-sekker på utvalgte steder langs Maurholsveien.
Sekkene samles vanligvis inn etter helg og gjerne oftere ved behov om sommeren. Denne
ordningen har vist seg å fungere utmerket, og vi ser ikke behov for å øremerke arealer til
formålet i reguleringspianen.

Hensynssoner
Det er lagt inn hensynssoner i tilknytning til områder for kulturminner, samt i frisiktsoner og
langs høgspentlinje,

Strandsone/Småbåthavn

Strandsonen benyttes i dag til badeplass og som bryggeanlegg. Alle fritidsboliger (unntatt tre,
se tidligere kommentarer) i regulert område har tinglyst rett til båtfeste. Badeplassen er åpen
for allmenn bruk, både av de som har fritidsboiiger og besøkende.

Området for småbåtanlegg og badeplass er foreslått utvidet med sjøareal i samsvar med nye
tegneregler. Plangrensen følger som i gjeldende reguleringsplan, tilnærmet midtlinjen i
Myklebustvågen. Områdene regulert til badeplass og småbåtanlegg i sjø overskrider ikke denne
midtlinjen, slik at fri ferdsel på sjøen opprettholdes. Mellom plangrensen (midtlinjen) og
regulert område for småbåtanlegg er det en avstand som varierer fra 17 til 26 meter. Dersom
det på andre siden av Myklebustvågen avsettes tilsvarende bredde for sjøferdsel får man en
korridor med bredde 34 til 52 meter, hvilket i tilstrekkelig grad tilfredsstiller behovet for
sjøverts ferdsel i området. Det er her ikke tale om ferdsel med annet enn småbåter. Som det
framgår av vedlegg 4 til planbeskrivelsen, har vi lagt inn litt slingringsrom mellom enden av
illustrerte flytebrygger og regulert grense for småbåtanlegg. Dette trenger vi å sikre til
detaljplanleggingsfasen for småbåtanlegget. Vi kan ikke låse småbåtanleggets utstrekning 100
% før det foreligger mer detaljerte og gjennomarbeidde planer. Også marintekniske forhold
vedrørende strøm. bølgeslag, manøvreringsforhold etc. vil bli vurdert ved detaljplanlegging og
vil kunne påvirke plassering og lengde av flytebryggene.

Småbåtbavna ble i sin tid anlagt uten plan for opparbeidelse. Det er derfor av stor interesse å få
en revidert reguleringsplan som kan gi mulighet til å utarbeide en arealeffektiv detaljplan for
selve bryggeanlegget, se vedlagte illustrasjonsskisse (vedlegg 4) som er basert på flytebrygger.
Løsningen med flytebrygger vil frigjøre mer av selve strandlinjen. Illustrasjonsskissen gir plass
for 36 båter, hvilket dekker behovet innenfor reguleringsplanen. Brukerne av båtplassene er
eiere av fritidsboligene innenfor planområdet. Disse har gangavstand til båthavnen og trenger
ikke parkeringsplass, hvilket også er løsningen i gjeldende reguleringsplan. Det er i
reguleringsbestemmelsene stilt krav om egne planer for opparbeidelse av småbåtanlegget. Det
er også gitt åpning for at småbåtanlegget kan baseres på utliggere vinkelrett på bryggekanten.

Videre er planen å videreutvikle strandsonen slik at den blir mer attraktiv både for turgåere og
eierne av fritidsboliger, og faktisk ta området mer i bruk, både ved opprydding og etablering av
gapahuk og andre tiltak brukt til fellesaktiviteter.

Det er totalt 32 sameiere som har båtrett i strandsonen. Av disse er det noen få som allerede har
sjøbod. Det er foreløpig ikke gjennomført undersøkelse med hensyn til hvor mange av de
resterende sameiere som ønsker bod i strandsonen. Vedlagte illustrasjonsplan dat.20.08.l2 viser
32 sjøboder for sameierne. I tillegg er det vist 14 boder på 5/181 for hyttefolket i øvre
Maurholen.
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Det er gitt reguleringsbestemmelser som bl.a. ivaretar BYA, høyder og parkeringskrav for
fritidsbebyggelsen. Også planens industriområde har fatt tilknyttet noen enkle
planbestemmelser. Det er gitt reguleringsbestemmelser til privat veg og felles
veger/parkeringspiasser, bl.a. om optimal terrengtilpasning, vedlikeholdsansvar og om
avkjørsler. Også LNF-områdene og sjøområdene/ småbåtanlegg har fått sine bestemmelser der
det stilles krav til områdenes bruk og opparbeidelse. Her hjemles bl.a. mulighet for boder og
gapahuk. Badeplass skal være tilgjengelig for allmennheten.

Konsekvenser av planendringen

Planendringen omfatter ingen nye utbyggingsområder. Det omfatter derimot endringer av
reguleringsbestemmelser, opparbeidelse av veger, sjøboder, størrelse på bebygd areal og areal
for småbåtanlegg.
Vedlegg 5 gir en samlet oversikt over foreslåtte endringer i bestemmelser og på plankart, med
tilhørende konsekvenser. Oversikten gjør ikice krav på å være utf’llende til minste detalj da
reguleringsendringen har resultert i en nyopptegnet digital planutgave.

Det er lagt vekt på god terrengtilpasning av veger for å oppnå minst mulig inngrep i naturen.
En har forsøkt å tilrettelegge for at området i størst mulig grad skal være åpent for
allmennheten. Eksisterende badeplass er beholdt og vil bli videreutviklet. Planen åpner for en
viss sanering av eksisterende båtplasser slik at det blir tilgjengelig areal på landsiden.

Videre har planen forsøkt å ta hensyn til at det er økende trafikk i området og at vegen i flere år
fremover fremdeles vil bli brukt som transport til utskipingskai. Ved å flytte en del av
parkeringsbehovet bort fra Maurholsveien, vil dette lette de trafikale forholdene på stedet.
Samtidig vil det kunne frigjøre litt parkeringsplass for de som vil besøke området.
Planens konsekvenser for risiko/sårbarhet er vurdert i vedlagte ROS-analyse (vedlegg 6).

Som nevnt dreier det se her om reguleringsendring der utgangspunktet er en ferdig
utbygd/realisert reguleringsplan. Forholdene for barn/unge vil således være upåvirket av
planendringen. Planlagt gapahuk er sannsynligvis det eneste nye element som barn/unge
sammen med voksne kan ha glede og nytte av. Tilsvarende vurderinger vil gjøre seg gjeldende i
forhold til begrepet universell utforming, et begrep som ikke eksisterte da gjeldende plan ble
regulert og utbygd. At det nå planlegges flere veger inn i området vil gjøre området og
fritidsboligene mer universelt tilgjengelige og derved tilfredsstille behovet for flere
brukergrupper.

Planen medfører ikke økt slitasje på natur og kulturminner da det ikke legges opp til flere hytter
med påfølgende flere mennesker. Det samme vil gjelde i forhold til viltbestand som heller ikke
vil bli utsatt for større press som følge av reguleringsendringen.

26,11.12 TH

VEDLEGG:
• Tegninger av planlagt gapahuk
• Prinsippskisse sjøboder
• Illustrasjonsskisse båthavn
• Oversikt dat.26. 11.12 over etablerte veier i planområdet, med tilhørende kartvedlegg
• Punktvis oversikt over foreslåtte planendringer med tilhørende konsekvenser
• ROS-analyse dat.14.06.1 i
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Eivind Galtvik

Fra: Halvor Thengs [hthengs@gmailcom]

Sendt: 2. oktober 2013 20:19

Til: Eivind Galtvik

Kopi: rockerbest@hotmail.com

Emne: Ad: Rockeklubben

Hei,

Jeg har tatt på meg å bringe over en oppdatering på status for saken om lokaler til Egersund
Roekeklubb. Siden sist har den foreslåtte avtalen med Eger Stormarked strandet på grunn av
ugunstige lokaler.

Klubben ber nå kommunen se på følgende lokaler for å vurdere om de kan være aktuelle å bruke til
øvingslokaler og eventuelt konserter. Noen av dem er, meg bekjent, i kommunens eie. Andre er
muligens helt uaktuelle, men er allikevel med på klubbens liste. Er det mulig å vurdere disse og gi en
tilbakemelding i løpet av overskuelig tid? Jeg ber om at en ser spesielt på vaskeriet på Bakkebø.

Her er lista over aktuelle lokaler:

• Sykkelverkstedet
• Strandgaten 63 (Gamle Klavita)
• Go’ kvell
• Fryså (politistasjonen)
• Vaskeriet på Bakkebø
• Lokalet etasjene over Roxman
• Svanedalsgården
• Elverhøy
• Etasjen over Tonehuset
• Huset over gaten fra Mama Rosa (Storgaten 27/29)

Med vennlig hilsen,
Halvor 0. Thengs

07.10.20 13
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  01.10.2013
Arkiv: :PL-19850003, 
FA-L12, GBR-46/38
Arkivsaksnr.:
08/4680
Journalpostløpenr.:
13/25627

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Grete Stuen
Sivilarkitekt
51 46 83 04
grete.stuen@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
217/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013
065/13 Kommunestyret 28.10.2013

2. gangsbehandling av reguleringsendring for boliger - gnr 
46 bnr 38 m.fl. - Langårdsfjellet - Havsøy
  

1 Sammendrag:
Kristiansen & Selmer-Olsen AS har på vegne av grunneier Bertelsen & Garpestad AS 
utarbeidet forslag til endring av reguleringsplan for boligområde - gnr 46 bnr 38 m.fl -
Langgårdsfjellet - Havsø. Gjeldende reguleringsplan gir tillatelse til oppføring av 16 
boenheter fordelt på enebolig, rekkehus og blokkbebyggelse. Det nye planforslaget 
reduserer antall boenheter med 3, to enheter i blokkbebyggelsen og en enebolig. Totalt vil
det da kunne oppføres 13 boenheter innenfor planområdet. Ønske om endringen begrunnes 
med at det er gjort en vurdering av det totale kostnadsbildet, parkeringsløsninger og 
trafikkplan. Planforslaget har samme ytre grense som gjeldende plan. 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet Planteknisk utvalg den 14.05.2013 sak 112/13. 
Planteknisk utvalg vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til 
offentlig ettersyn. Tidsrommet den lå ute til høring og offentlig var 28.06.13-23.08.13. Det kom 
inn 9 uttalelser i forbindelse med høringen.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør om forslag til detaljregulering skal legges frem for kommunestyret 
til vedtak eller ei.

Rådmannens forslag til vedtak 01.10.2013:
Forslag til reguleringsendring for boliger - gnr 46 bnr 38 m.fl. – Langårdsfjellet - Havsøy med 
kart og bestemmelser datert 23.10.2012 vedtas.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12.

14.05.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Votering:
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-112/13 Vedtak:

Forslag til reguleringsendring for boliger-gnr 46 bnr 38 m.fl. Langårdsfjellet-Havsøy 
med kart og bestemmelser datert 23.10.2012 vedtas lagt ut til høring og offentlig 
ettersyn under følgende vilkår:

1 Plannavn endres til reguleringsendring for boliger-gnr 46 bnr 38 m.fl. 
Langårdsfjellet-Havsøy og påføres plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

På plankart påføres følgende:

2 Maks tillatt kotehøyde på gesims og møne på bebyggelsen.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.11, jf 12.10.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Ingen
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Andre opplysninger / fakta i saken:

Oversiktsfoto

2 BAKGRUNN

2.1 Hensikten med planen
Området består av eksisterende boligbebyggelse og en ubebygd åsrygg. Hensikten med 
planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av området med en enebolig, 3 tomannsboliger og 
6 leiligheter. 
Planforslaget er en endring av gjeldende reguleringsplan av 26.05.05. Reguleringsendringen 
kommer som følge av at gjeldende plan omfatter et for kostbart byggeprosjekt med heis og 
felles parkeringsanlegg i kjeller av bebyggelsen mot Nyeveien. Gjeldende plans gangvei 
erstattes i nytt planforslag med kjøreadkomst opp til boligene i øvre del av planområdet. 
Boligene har felles garasjeanlegg i enden av kjøreveien. Gjesteparkering for boligene er i 
tilknytning til den enkelte bolig. Grunnet garasjeanlegget reduseres planforslaget med en 
enhet i forhold til gjeldende plan. 
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Ny bebyggelse mot Nyeveien reduseres med 2 enheter i forhold til gjeldende plan og heves 
med 3-4 meter i forhold til gjeldende plan. Parkering for boenhetene er i privat gårdsrom bak 
bygningen, med gjesteparkering i adkomstveien i bakkant. Boenheten disponerer felles 
lekeareal. 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
På vegne av grunneier Bertelsen & Garpestad as, har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på 
seg arbeidet med å utarbeide detaljreguleringsplan for gnr. 46 bnr. 38 mfl. - Langgårdsfjellet i 
Eigersund kommune. 
Hele arealet innenfor planområdet eies av tiltakshaver, Bertelsen & Garpestad as. 

2.3 Utbyggingsavtaler
Det foreligger ingen utbyggingsavtaler

2.4 Krav om konsekvensutredning?
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 
Konsekvensutredninger med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 
omfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

3 Planprosessen

3.1 Oppstartsmøte
Det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen i henhold til Pbl § 12-8, den 15.09.11. 
Referat fra oppstartsmøte er vedlagt.

3.2 Varsel om oppstart
Det ble varslet oppstart av planarbeidet i henhold til Pbl § 12-8, med brev til berørte offentlige 
myndigheter, grunneiere og naboer samt organisasjoner den 07.10.11. Samtidig ble 
planarbeidet annonsert i Dalane Tidende og Stavanger Aftenblad. Uttalefrist var 08.11.11. 

3.3 Førstegangsbehandling 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet Planteknisk utvalg den 14.05.2013 sak 112/13. 
Planteknisk utvalg vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til 
offentlig ettersyn.  

3.4 Høring og offentlig ettersyn
Planforslaget ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 28.06.13-23.08.13.
I samme periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 
tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 9 uttalelser. Disse følger saken som 
utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor.

V.nr  Fra Innhold/tema J/N/
O/D

Offentlige merknader
1 Statens Vegvesen-brev datert 27.06.2013 Ingen merknad

2
Teknisk avdeling v/seksjon bygg og eiendom-brev 
datert 03.07.2013

Merknad

3
Teknisk avdeling v/seksjon veg og utemiljø-brev datert 
16.07.2013

Merknad

4 Teknisk avdeling v/ boligutvikler-brev datert Merknad

5 Barnas representant for plansaker Merknad

6
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)-brev 
datert 05.08.2013

Merknad
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7 Felles brukerutvalg-brev datert 07.08.2013 Ingen merknad

8
Rogaland fylkeskommune v/regionalplanseksjon-brev 
datert 12.08.2013

Merknad

Private merknader

9 Ingunn Bø-brev datert 28.06.2013 Merknad

3.5 Innsendte merknader

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler
2 Teknisk avdeling 

v/seksjon bygg og 
eiendom

- Viser til gang- og sykkelvei fra 
Elvegaten, sørsiden av 
Lundeåne til og langs 
Svanedalsgården med 
bryforbindelse til Nyeveien. 
Denne bør videreføres til
Nyeveien og kobles til 
eksisterende gang- og sykkelveg 
ved Hestevad bru. Denne 
reguleringsplanen vurderes ikke 
å ivareta behovet for gang- og 
sykkelvegforbindelse til en 
strekning med stor gang- og 
sykkelvegtrafikk

O

O

Forslagsstillers kommentar:
-I planen er det lagt inn et 2 meter 
bredt belte til annen veggrunn ut mot 
Nyeveien. Arealet er avsatt
nettopp med tanke på eventuelt 
fremtidig gang-/sykkelveinett i 
området. Slik vi ser det bør det 
utformes en egen reguleringsplan for 
gjennomgående gang- og 
sykkelveinett i Nyeveien.

Kommunens kommentar:
Vedrørende videreføring av gang- og 
sykkelvei til et overordnet nettverk må 
dette tas som egen sak sett i en større 
sammenheng. Det vil være urimelig å 
stille krav til at private utbyggere skal 
regulere inn teknisk infrastruktur som 
går langt utenfor planområdet

Teknisk avdeling 
v/seksjon veg og 
utemiljø

- Hellelandsgaten er svært bratt 
og har tilnærmet ingen frisikt mot 
sentrum. Frisikt i planforslaget 
medfører at eksisterende 
bebyggelse og mur må fjernes.

- F_GB skal være garasjeplass 
men kan umulig innfri kravene til 
teknisk forskrift med tanke på 
maksimal stigning til bolig.

E

O

    Forslagsstillers kommentar:
- Bebyggelsestrukturen langs 
Nyeveien er preget av at husene er 
plassert tett på gateløpet, med 
avkjørsler plassert tett på husene 
igjen. Dette gir begrensede siktforhold 
fra avkjørslene ut i Nyeveien. Det er 
ikke ønskelig å rive eksisterende 
bolighus. En har derfor justert 
frisiktssonene slik at de ikke kommer i 
konflikt med eksisterende bebyggelse

- Til hver tomannsbolig er det avsatt 
parkeringsplass ved inngangsparti. 
For personer med 
bevegelseshemning er det derfor 
mulig å komme fra bil til bolig ved å 
benytte seg av denne 
parkeringsplassen.
Gjesteparkeringsplasser i bunnen av 
bakken er ment for leilighetene i BB, 
og bør derfor plasseres i nærheten av 
leilighetsbygget. Her er planfri 
adkomst fra gjesteparkeringsplasser 
via lekeplass til heis. En mulighet er å 
planere parkeringsplass nedenfor 
nederste tomannsbolig, like vest for 
anviste plasser i planen. Det må da 
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- Stiller spørsmål om 
Hellelandsgaten er egnet for 
trafikk og langt mindre økning.
Ny veg f_veg vil ha en stigning 
på 20%. Her er det vist 6 
boenheter med avkjørsel til 
vegen. Parkeringsalternativet på 
skrå til vegen gir dårlig 
siktforhold. Parkeringsplass 
langs vegen er ikke egnet da en 
må snu/rygge ut i 
Hellelandsgaten eller snu på 
toppen av bakken.

- Vegbredden på 3.5 m er for 
smal til at to biler kan passere 
hverandre.

- Det vises en lekeplass på 
63m2. Denne ligger over 
parkeringsplass/bod. I 
kommuneplanen stilles det krav 
om uteareal på min. 25m2 pr. 
bolig, da kan ikke områder 
brattere enn 1:3 og smalere en 
10m medregnes. Kan derfor 
vanskelig se at avsatt areal er 
tilfredsstillende.

- Veien blir liggende med store 
skjæringer/fyllinger, og vil bli 
dominerende i terrenget.

- Med de nevnte utfordringer i 

O

O

O

O

O

ses på en ev. terrengmur mellom 
parkering og bolig for å ta opp 
høydeforskjellen.

- Egersund by er karakteristisk med 
sine mange smale og bratte 
boliggater. Regulert kjøreveg er lagt i
terrenget, hvor stigningsforholdet er 
så slakt som mulig. 

- Det er muligheter for en 
breddeutvidelse på
vegen, dette må da bli mot vest, men 
dette vil ikke kunne gjøre noe med 
stigningsforholdene på vegen. Vegen 
bør da evt. utvides slik at to biler kan 
passere hverandre. 

Kommunens kommentar:
- Plassering av lekeplassen er justert i 
forhold til gjeldende plan med tanke 
på solforhold og lys og luft. nI 
gjeldende plan er plasseringen lagt 
mer eller mindre i en grop mellom 
terreng og bebyggelse og vist med et 
samlet areal på 70 m2. Antall 
boenheter i nytt forslag er redusert fra 
8 til 6 enheter, og en kan derfor 
akseptere at arealet for lekeplassen 
reduseres noe i dette tettbebygde 
strøket. Men det kan nevnes at en kan 
se om lekearealet kan økes noe uten 
at det får konsekvenser for resten av 
planen. I tillegg er ligger det nært 
grøntområde lokalisert på toppen av 
Langårdsfjellet som gir mulighet for 
lek og felles aktiviteter her.

- Det er klart at vegen vil bli synlig i 
bybildet, og plankontoret har overfor 
forslagsstiller bemerket dette og vært  
usikker på hvordan vegen vil ta seg 
ut. Det er utarbeidet en illustrasjon 
sett fra et bestemt område. Men det 
hadde vært ønskelig om en kunne fått 
visualisert vegen og bebyggelsen i 
form av en 3D- illustrasjon sett fra 
flere vinkler.

- Området er allerede regulert for 
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forhold til adkomst, intern vei, 
terreng og utearealer stiller en 
spørsmål om feltet i det hele tatt 
er egnet for utbygging.

boliger med høyere utnyttelse, og 
gjort vurdering om det kan bebygges i 
tidligere behandling. Det er vedtatt at 
det kan det, og en må derfor ta det 
som utgangspunkt for planendringen.

Teknisk avdeling v/ 
boligutvikler 

I følge forutsigbarhetsvedtaket 
vedtatt i KS 1/10-12 forutsettes 
utbyggingsavtale inngått før 
igangsettelse gis der utbygging 
iht vedtatt arealplan også 
forutsetter bygging/oppgradering 
av offentlige anlegg og/eller 
tilpasning til slike anlegg. I følge 
reguleringsbestemmelsene til 
denne planen omfatter området 
o_V utvidelse av 
Hellelandsgaten. Det må 
vurderes om utbyggingsavtale er 
nødvendig for å sikre at utbygger
utfører og bekoster nevnte 
endring, før det gis brukstillatelse 
for boligene i BK og BF. 
Endringen er ikke et 
rekkefølgekrav i bestemmelsene.

O Kommunens kommentar:
- Tatt til orientering

Barnas representant for 
plansaker

- Ser der er friarealer for lek i 
området og det er bra. 
Forutsetter at felles lekeareal på 
tak sikres. Trafikkforholdene for 
barn må ivaretas best mulig da 
det er begrensede muligheter for 
fortau og gangveg.

OKKommunens kommentar:
- Arealet er noe redusert i forhold til
gjeldende reguleringsplan. Men dette 
kan aksepteres da antall boenheter 
som grenser til lekearealet er redusert 
fra 8 til 6. En har valgt å plassere 
lekearealet slik at det gir best mulig 
sol, lys og luft i motsetning til 
gjeldende reguleringsplan. Se for
øvrig kommunens kommentar til 
seksjon veg og utemiljø sine 
merknader

Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE)

- Flomsone er ikke vist på areal i 
Nyeveien. Arealet skal vises med 
hensynssone og dette må 
justeres før neste behandling. 
Flomsonekart viser ikke 
konsekvenser av klimaendringer 
og forventet økt nedbør som vil 
ha betydning for flomvannstand i 
Lundeåna. NVE anbefaler at 
konsekvenser av klimaendringer 
vurderes og innarbeides i 
arealplanene.

E

O

Forslagstillers kommentar:
-Flomsonen er innarbeidet i revidert 
plankart og dermed etterkommet. 

Kommunens kommentar:
- Forhold til klima er en av punktene 
kommunen har i sjekklisten for 
planbeskrivelsen. Dette ble ikke 
innarbeidet av forslagsstiller og 
dermed ikke omtalt som tema.
For øvrig vil en i ettertid være mer 
påpasselig at dette temaet blir omtalt i 
fremtidige planforslag og endringer.

Rogaland 
fylkeskommune 
v/regionalplanseksjon

Planen er godt gjennomarbeidet 
og tilhørende planmaterial gir 
god beslutningsgrunnlag og godt 
grunnlag for vurdering

-Fortetting:  
De er positive til fortetting i 
sentrumsnære områder. 
Bemerker likevel at det er uheldig 
at forslaget reduserer antall 
boenheter i forhold til gjeldende 

O

O

Kommunens kommentar:
- Tatt til orientering

Kommunens kommentar:
- Tatt til orientering
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plan. Savner omtale knyttet til 
lavere utnyttelse. Men samtidig 
må det være et mål at fortetting 
bidrar til positive kvaliteter i 
nærområdet.
-Uteareal:
Beliggenhet på skråning på 
østsiden av en kolle er 
utfordrende med hensyn til å 
sikre uteareal med god kvalitet. 
Det forventes minimumsstandard 
av kvantitet og kvalitet på felles 
og privat uterom. Leilighet i 1.
etg. har kun private balkonger 
mot øst og vil ligge i skygge hele 
ettermiddagen. Er skeptisk til 
felles uteareal/lekeareal/boder på
tak liggende 3,5 meter over 
bakken. Er misvisende at arealet 
på kart vises med grønt da det 
her vil være umulig med grønne 
vekster. Tomannsbolig på felt BK 
har heller ikke gode uteareal da 
de er nordvestvendt. Dette gir 
dårlige solforhold. Plassering på 
samme side som avkjørsel med 
gjesteparkering minsker arealene 
ytterligere. Oppfordrer 
kommunen å se helhetlig på 
området og vurdere behov for 
tilrettelegging for offentlig 
lekeplass i nærmiljøet. Barn eldre 
enn 6 år søker gjerne større 
lekeområder enn i hage eller 
sand-/nærlekeplass. Nærmeste 
felles større oppholdsplass for 
barn og unge er ikke oppgitt. 
Viktig en ser helhetlig på 
tilrettelegging for barn i 
nærmiljøet. Anbefaler at det i 
rekkefølge bestemmelsene sikrer 
at nærområdet har tilstrekkelig 
felles lekeområde før området 
bygges ut.

-Tilgjengelighet og 
trafikksikkerhet:
Adkomstvegen er svært bratt 
som er negativt for 
tilgjengelighet. I dette terrenget 
kan det være vanskelig å sikre 
adkomst med akseptable 
stigninger. Dette bør være 
sentrale tema i arbeidet og 
alternative løsninger undersøkes. 

O

O

O

Forslagsstillers kommentar:
- Fortetting i sentrumsnære områder 
forsterker viktigheten av å benytte seg 
av de naturlige kvaliteter som allerede 
er i området. Planområdet inneholder 
«en naturlig lekeplass» - øvre deler av 
Langgårdsfjellet. Det er en styrke for 
området at barn kan benytte seg av 
naturen, ved å klatre i trærne, bygge 
hytter av pinner og kvister, klatre på 
steiner, eller lete etter dyr og insekter 
m.m. Alle planlagte boliger innen 
planområdet eies av samme 
grunneier. Planen legger opp til 
utearealer for nye boliger på private 
terrasser/balkonger (fra 9 til 30 kvm), 
felles sandlekeplass (63 kvm) for 
leilighetene i BB og felles friområde 
(ca 2000 kvm) nord for 
tomannsboliger og enebolig. Planen 
tilfredsstiller arealkravene til 
uteoppholdsareal i sentrumssonen. 
Det kommer ikke så tydelig frem av de 
innsendte plandokumentene at 
friområdet er tenkt brukt som felles 
uteareal for alle boligene i 
planområdet. Dette kan tydeliggjøres 
ved at friområdet påføres eierforhold 
til felles i plankartet, samt at forholdet 
sikres tydeligere i bestemmelsene. 
Felles lekeareal som er vist i 
plankartet er sandlekeplass for de 
minste barna og er på taket av 
bodene/carport. Terrenget i området 
er sterkt stigende, slik at lekearealet 
har trinnfri adkomst fra 
Hellelandsgaten ved ny kjøreveg. 
Bestemmelsene stiller krav til at 
lekearealet skal sikres med gjerde. 
Arealet er regulert til felles lek, derfor 
grønn farge.

Kommunens kommentar:
- Ingen ytterligere kommentar

 Kommunens kommentar:
- Det vises til veg og utemiljøs 
merknad og kommentarene ovenfor. 
Vedrørende renovasjon kan en ikke 
se at det er plass til areal ved 
Hellelandsgaten til dette formålet. 
Renovasjonen må likevel løses 
innenfor planområdet.
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Adkomst fra felles garasjeanlegg 
f_GB til boligene felt BK vil være 
umulig for mange med 
bevegelseshemning og 
anbefales som et tema i det 
videre arbeid. Vegen er 
dominerende element i 
landskapet og anbefales 
utredning av endring eller tiltak 
som gir den bedre 
terrengtilpasning. Med hensyn til 
trafikksikkerhet er det meget 
uheldig at adkomstvegen 
reguleres med kun 3,5 meter 
bredde uten fortau. Her må myke 
trafikanter bruke samme areal 
som biltrafikanter. Bør også 
vurderes om tilrettelegging for 
felles oppstillingsplass for 
renovasjon ved Hellelandsgaten.

-Estetikk:  
Bebyggelsesstruktir og formspråk 
er tilpasset bygningsmassen. 
Positivt at deler av kollen blir 
bevart.

-BF:
Anbefales å utfylle 
bestemmelsen til felt BF 
vedrørende minimumskrav til 
uteareal, solforhold, antall 
boenheter m.m.

O

O

 Kommunens kommentar:
- Tatt til orientering

Kommunens kommentar:
- Tatt til orientering

Private uttaler
Ingunn Bø - Frykter leilighetsbygget blir 

høyt. Ved å senke takvinkel vil 
mønehøyden reduseres. Vil være 
fordel for solen som i dag tiner 
bakken i Hellelandsgaten 
vinterstid. Gatens nedre del mot 
Nyeveien kan virke som sluse 
med høy vegg på begge sider.
Skeptisk til vegen til øverste 
boligene bak leilighetsbygget. 
Hellelandsgaten er i dag 
parkeringsplass for en del biler 
og avkjørselen der bilene står vil 
ikke fungere. Hvor skal de som 
parkere der i dag ha sine biler i 
fremtiden? Har selv vansker med 
å komme til sin egen eiendom 
pga parkerte biler. Ser at 
frisiktsonen skjærer gjennom 
boligen og svingradius for 
brannbiler går gjennom boligen. 
Ser positivt på at det kommer 
boliger på nabotomten, men det 

O - Forslagsstillers kommentar:
Planlagt bebyggelse ved Nyeveien vil 
ikke legge skygge i Hellelandsgaten, 
se soldiagram. Eksisterende
boliger sør for Hellelandsgaten 
skyggelegger gateløpet.
Gateparkering i Hellelandsgaten må 
vurderes av kommunen da dette er en 
kommunal gate. Planforslaget slik det 
er fremstilt åpner ikke for 
gateparkering i området. 
Hellelandsgaten utvides med 1 meter i 
nedre del mot Nyeveien. Krysset med 
Nyveien blir dermed også bedre enn i 
dag.. Eksisterende bolig i krysset ved 
Hellelandsgaten er plassert tett på 
Nyeveien og Hellelandsgaten, noe 
som gir redusert sikt. Inntegnet 
frisiktsone i planen er i tråd med 
vegnormalen utløser at det ved 
nybygg på eiendommen må det ikke 
bygges innenfor frisiktsonen.
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må ikke forringe utfordringene de 
har i dag.

O - Kommunens kommentar:
Ingen ytterligere kommentar

Endringer etter førstegangsbehandling
De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er:

Plankartet er oppdatert på følgende punkter:

1 Plannavn endres til reguleringsendring for boliger - gnr 46 bnr 38 m.fl. - Langårdsfjellet 
- Havsøy og påføres plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

2 Maks tillatt kotehøyde på møne på bebyggelsen.
3 Flomsone er utvidet til også å gjelde for veggrunn i Nyeveien.
4 Frisiktsone i Hellelandsgaten er justert til ikke å gå gjennom bolighus. Ny frisiktsone 

sørover i Nyeveien er 2 x 30 meter. Frisiktlinjen nordover er slik den var på 4 x 30 m. 

4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

4.1 Overordnede planer

• Fylkeskommunale planer

Fylkesdelplan for areal og transport i Dalane 2005-2015 - Vedtatt i Rogaland fylkesting 
7.12.2004.

Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern - Vedtatt i Rogaland fylkesting
8.6.2004.

Fylkesplan for Rogaland 2006-2009 – Vedtatt i Rogaland fylkesting 1.11.2005

Regionalplan for energi og klima i Rogaland – vedtatt i Rogaland fylkesting 23.4.2007.

• Kommuneplanens arealdel:

Gjeldende kommuneplan for Egersund sentrumsdel, vedtatt i 20.06.2010 viser arealet avsatt 
til boligformål.
Videre gjelder kommuneplanens bestemmelser ved utarbeidelse av reguleringsplaner:

§ 1.3 Forhold som skal avklares i 

reguleringsplaner, jfr pbl § 11‐9 nr. 8
I nødvendig grad skal dette være med i 
reguleringsplaner:

a. Planene skal angi formål, vern og utforming av 
arealer og fysisk miljø samt rekkefølgekrav for å sikre 
nødvendige samfunnstjenester og sikkerhet.

b. Planen skal tilfredsstille gjeldende krav til helse, 
miljø og sikkerhet. Risiko og sårbarhet skal utredes.
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c. Planene skal avklare og belyse nødvendig miljøoppfølging og miljøovervåkning både for 
byggeperiodene og etter at planen er gjennomført.

d. Det skal redegjøres for miljøkonsekvenser, herunder klimakonsekvenser med særlig vekt 
på transport. Planen skal dokumentere at hensynet til kollektivtrafikkens fremkommelighet er 
forsvarlig ivaretatt på kort og lang sikt. Energiforsyning basert på fornybar energi skal utredes 
og andelen fornybar energi skal fastsettes.

e. Landskapsvern og kulturminner skal utredes.

f. Støy (dag og natt), støv og utslipp skal utredes.

g. Universell utforming ‐ tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper, herunder 
bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede – skal utredes.

h. Barn og unges interesser skal utredes.

i. Vurdering av EMF – avstandskrav til høyspent.

j. Områdets grønnstruktur og sammenheng med overordnet grønnstruktur utredes.

k. Viktige naturkvaliteter, herunder biologisk mangfold, skal registreres og vurderes sikret. 
Planer skal også vise hvordan større terrenginngrep løses i overganger mellom 
utbyggingsareal og grønnstruktur.
l. Det skal gjøres rede for tiltakets estetiske sider. Forhold til tiltaket i seg selv, omgivelsene 
og fjernvirkningen skal utredes.

m. I 100 metersbeltet langs sjø skal planer angi byggegrense for tiltak og sikre allmenn 
ferdsel og badeplasser.

n. Planarbeidet skal avklare behov for og eventuell lokalisering av arealer til offentlig og 
privat tjenesteyting. Det kan kreves teknisk plan og utomhusplan.

o. Kommunen kan kreve illustrasjonsplan, sol‐ og skyggediagram, snitt og 
perspektivtegninger. Når det etter en totalvurdering er hensiktsmessig, kan det faste utvalg 
for plansaker lempe eller skjerpe kravene til utredning ev. delegere dette til rådmannen.’

§ 1.4 Rekkefølgekrav til reguleringsplaner, jfr. pbl § 11-9 nr. 4
Ved utbygging skal tekniske anlegg og viktige samfunnstjenester som vann� og 
energiforsyning, avløp, veinett, herunder også anlegg for gående og syklende og 
kollektivtransportanlegg, skoletilbud, barnehager m.v. være etablert før det kan gis 
brukstillatelse.

Før det gis byggetillatelse skal det opparbeides tilfredsstillende og sikker adkomst. Teknisk 
plan skal være godkjent før det gis rammetillatelse for bygging.

Utearealer til allmenn lek, rekreasjon og idrett skal opparbeides i samsvar med godkjent 
utomhusplan før det gis byggetillatelse for et gitt antall boenheter eller annet tiltak angitt i 
reguleringsplan.

Dersom et utbygd område ikke har arealer til lek og rekreasjon i tråd med krav angitt i 
§ 9 skal kravet innfris før det gis tillatelse til etablering av nye boenheter.

§ 1.11 Uteoppholdsareal til bolig jfr. Pbl § 11‐9 nr. 5 og §28‐1
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Felles utearealer skal tilrettelegges og utstyres med tanke på at de skal kunne brukes av 
ulike aldersgrupper til ulike årstider, og gi mulighet for lek og samhandling mellom barn, unge 
og voksne.

Kvalitetskrav for uteareal:
a. Arealer brattere enn 1:3 eller smalere enn 10 meter, areal med ekvivalent støynivå over 
55 db(A), areal avsatt til fareområder, eller areal som er belagt med restriksjoner som hindrer 
barns frie lek, skal ikkeregnes med.
b. Fellesarealene skal ha solrik beliggenhet, være skjermet for vind og snødrev og ha 
tilfredsstillende lysforhold. Videre skal de være sikret mot støy, forurensning og annen 
helsefare.
c. Atkomst til fellesarealer skal være tilfredsstillende og ligge til gang/sykkelvei, fortau eller 
lite trafikkert vei. De ulike aktivitetene må skjermes slik at de kan foregå uten konflikter med 
hverandre og naboer.
d. Ved planlegging av boligområder skal det legges vekt på å sikre korridorer ut til større 
friluftsområder både for ny og eksisterende bebyggelse.

I sentrum:
Det skal avsettes uteareal på minst 25m2 pr. bolig, tilgjengelig og egnet til lek og opphold 
utendørs. Inntil 10m2 av arealet kan være på privat terrasse eller balkong, resten skal være 
fellesarealer. Ved fortetting kan det stilles krav om at eksisterende boenheter også vurderes 
og regnes med i antall boenheter.

Utenfor sentrum:
Det skal avsettes eller påvises uteareal på minst 150m2 pr. boenhet, tilgjengelig og egnet til 
lek, utfoldelse og opphold utendørs.
Når det etter en totalvurdering er hensiktsmessig, kan det faste utvalg for plansaker lempe 
eller skjerpe kravene til uteareal. Planer for felles utearealer for det enkelte boligområdet skal 
dokumenteres ved søknad om tillatelse til tiltak og skal godkjennes av kommunen. Felles 
uteareal skal være opparbeidet til fullverdig standard eller det skal foreligge en fullgod
sikkerhet for at en slik opparbeiding vil finne sted, før bygging av boligene tillates igangsatt.

Arealformål
Planforslaget er i samsvar med gjeldende arealdel av kommuneplan for Egersund 
sentrumsdel 2011-2022 . Planområdet ligger innenfor område avsatt til boliger (nåværende). 
Aktuelle krav i bestemmelsene er krav til uteoppholdsareal, universell utforming og forholdet 
til barn og unge.  

Uteoppholdsareal
Bestemmelsen setter krav til beliggenhet og størrelse på utearealet: ”For leiligheter skal det 
avsettes min. 25 kvm uteoppholdsareal, mens det for andre boligtyper skal avsettes 150 kvm
til uteoppholdsareal.” Bestemmelsen stiller også kvalitetskrav for utearealet, se § 1.11.

Barn og unge
Bestemmelsen setter krav til beliggenhet og størrelse på lekeplassen: ”For hver 20 
boligenhet i tettbygd områder skal det finnes en opparbeidet nærlekeplass på 50-100 m2 og 
en ball-lekeplass for hver 150 bolig. For boligområder med mindre enn 10 Boliger, og for 
boliger i spredtbygde strøk kan kravene til lekeplass reduseres. Lekemuligheter på egen tomt 
og ellers i nærområdet tas med i vurderingen av behovet for lekeplass. Areal brattere enn 1:3 
skal ikke regnes inn som del av lekeareal.” Se også § 1.7. 
Universell utforming
Bestemmelsen setter krav til at universell utforming skal legges til grunn for planlegging, 
søknad om tiltak og opparbeiding av bygg og anlegg inkludert adkomst og uteområder. 
Se § 1.6.
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet inngår i gjeldende reguleringsplan av 26.05.05 hvor området er regulert til  
boligformål med spredte eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Planforslaget er en 
endring av gjeldende plan, hvor antall eneboliger reduseres, det etableres kjøreveg frem til 
boligene, samt endring av blokkbebyggelsen mot Nyeveien. Planforslaget har samme 
planbegrensning som gjeldende plan. 

4.3 Tilgrensende planer
Gjeldende reguleringsplan grenser til plan:
1-14  Langaardsfjellet
2.1 Deler av Egersund sentrum
2.2 Ytre boligområde i Egersund sentrum
13-3 Rv. 44. Hestvad bro-Eiger motell

4.4 Temaplaner
Aktuelle temaplaner er:
Flom

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
 Barn og unges interesser i planleggingen
 Klima- og energiplanlegging

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging
 Areal og transportplanlegging

5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD

5.1 Beliggenhet
• Beliggenhet, avgrensning og størrelse på planområdet
Planområdet ligger på Havsøy, og strekker seg fra krysset mellom Nyeveien. Området har 
nærhet til sentrum av Egersund. Planområdet omfatter eiendommen gnr. 46 bnr. 38, og 
utgjør et samlet areal på 6,2 daa. 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Området er regulert til boligområde, trafikkområde og friluftsområde og benyttet til disse 
formålene. Utenfor planokmrådet mot øst ligger det et verksted og lager som i dag brukes av 
Farstad glass og videre mot nord et boligkompleks med forretningslokale på bakkeplan.

5.3 Stedets karakter
• Struktur og estetikk/byform
Planområdet grenser til bevaringsplan for deler av Egersund sentrum. Bebyggelsen ligger 
tett plassert med front mot gateløpene og hage i bakgårdene. Denne strukturen er vanlig i 
Egersund sentrum og danner klare urbane gaterom med offentlige soner, og hager som 
private soner.

• Eksisterende bebyggelse
Hele området består av trehusbebyggelse i småskala oppført fra siste halvdel av 1800-tallet 
og frem til i dag.Trehusbebyggelsen er hovedsakelig oppført i to etasjer med varierende 
grunnflate mellom 56 m² på den minste boligen til 211 m² på den største. 

5.4 Landskap
• Topografi og landskap
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Planområdet er i hovedsak nedre del av en kolle, hvor den lavere delen ned mot gateløpene 
er tidligere bebygd. Topografien i området er stigende terreng mot nord. Samlet 
høydeforskjell i planområdet er på ca 36 meter, fra gateløpet i Nyeveien til området nærmest 
toppen av kollen. På toppen av kollen er det mye bart fjell i dagen, med innslag av grasdekke 
og mose. Toppen er sparsomt bevokst med bar- og lauvtrær og kratt. Lenger nede er det 
rikere jordsmonn med lauvtrær. I området mot gateløpene er det murrester etter 
opparbeidede hager til bolighusene.

• Solforhold
Planområdet har gode solforhold, med utsikt mot syd, øst og vest.

• Estetisk og kulturell verdi
Området strekker seg fra krysset mellom Nyeveien og Hellelandsgaten og videre opp mot 
Langårdsfjellet. Nyeveien besstår av eldre trehusbebyggelse hvor en del er oppført som 
arbeiderboliger i siste del av 1800-tallet og fram til i dag. Området er i dag verdifullt for byen 
da det er mange sentrumsnære boliger her som er med på å skape liv til sentrum. Det 
grenser til bevaringsområde for sentrumsdelen og har derfor en estetisk og kulturell verdi.

Øvre del av fjellet gir godt utsyn sørover mot byen, sundet, Eigerøy og havet utenfor og 
verdifullt for byen som sentrumsnært friluftsområde.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke påvist funn av fredede kulturminner i området, jf. temakart Rogaland.

5.6 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Øvre del av Langårdsfjellet er i dag regulert til spesialområde friluftsområde men det mangler 
adkomst for allmennheten.

5.7 Trafikkforhold
• Kjøreatkomst og vegsystem
Planområdet er tilknyttet offentlig veg fra Nyeveien og Hellelandsgaten, som begge er 
kommunale gater. Hellelandsgaten er smal og bratt inntil planområdet, og er ikke velegnet til 
stor trafikkøkning. Det er p.t. ikke etablert fortau i Nyeveien i aktuelle område.

5.8 Barns interesser
I og rundt planområdet er det store friluftområder som innbyr til lek og aktivitet. Området gir 
gode og trygge aktivitetsmuligheter og oppvekstvilkår for barn og unge.

5.9 Sosial infrastruktur
• Skolekapasitet
Nærmeste barne- og ungdomsskole ligger på Husabø og er 1,5 km unna planområdet.

• Barnehagedekning
Nærmeste barnehage er på Lagård og ligger ca 2,0 km unna.

5.10 Teknisk infrastruktur

• Vann og avløp
Området har nærhet til eksisterende vann- og avløpsledning i Nyeveien og Hellelandsgaten. 
• Trafo
Etablert trafostasjon er ca 100 meter lenger nord i Nyeveien fra planområdet.

• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m
Ikke beskrevet
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5.11 Grunnforhold
• Stabilitetsforhold
Øvre deler av planområdet består av bart fjell, stedvis med tynt dekke og nedre deler består 
av tynn morenemasse. Ikke kjennskap til at området har ustabile grunnforhold.

5.12 Støyforhold
Det er p.t. ikke kjennskap til noen forurensningskilder i området som det må utføres 
avbøtende tiltak til. Temaet støy dreier seg i denne sammenheng fra trafikken i Nyeveien og 
Hellelandsgaten.

5.13 Luftforurensing
Det er p.t. ikke kjennskap til noen forurensningskilder i området som det må utføres 
avbøtende tiltak til. Temaet støv dreier seg i denne sammenheng fra trafikken i Nyeveien og 
Hellelandsgaten.

5.14 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
• Risikomatrise, alle relevante forhold skal vurderes

• Flomfare
Deler av planområdet er utsatt for 200-årsflom hvor eksisterende bebyggelse ikke er sikret.

• Luftforurensing og foruensing i grunnen
Ikke beskrevet

• Beredskap og ulykkesrisiko
Utrykningskjøretøy (brannbil/sykebil) har adkomstmulighet fra Nyeveien.

5.15 Næring
Det er ikke etablert formål for næring innenfor planområdet.
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

6.1 Planlagt arealbruk
Plankartet viser eksakt hvor 
planområdet befinner seg.

Arealer er påført plankartet.
På grunn av topografien i 
planområdet vil det være 
nødvendig med noe terreng
bearbeiding. Skjæringer, 
fyllinger og støttemurer er ikke 
vist i plankartet.

Formål (sosikode) Areal (kvm)

Frittliggende boligbebyggelse 
(1111)

385

Konsentrert boligbebyggelse 
(1112)

1093

Blokkbebyggelse (1113) 290

Garasjeanlegg (1119) 75
Lekeplass (1610) 63
Veg (2010) 746

Kjøreveg (2011) 588
Annen veggrunn – tekn. anlegg 
(2018)

78

Parkeringsplasser (2082) 321

Grønnstruktur (3001) 2559

Sum areal planområdet 6201
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6.2 Reguleringsformål
Planområdet reguleres til følgende formål:

- Bebyggelse og anlegg for:
Boligbebyggelse frittliggend småhusbebyggelse BF
Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse BK
Boligbebyggelse BB
Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse f:GB
Lekeplass f_L

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for:
Veg o_V
Kjørevegf_ AV1-f_AV2
Parkeringsplasser f_P1

- Grønnstruktur for
Grønnstruktur GR

- Hensynssoner for:
Frisikt
Flomfare H320

6.3 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
De formålene som gjennomgås i planbeskrivelsen er følgende:

Bebyggelse og anlegg for boligbebyggelsen for:
frittliggende småhusbebyggelse (BF), 
boligbebyggelse for konsentrert småhusbebyggelse (BK), 
boligbebyggelse for blokkbebyggelse (BB), 
garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse (f_GB) og lekeplass, (f_L)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for 
veg (o_V, 
kjøreveg (f_AV1-f_AV2) 
parkeringsplasser (f_P1)

Grøntstruktur for 
Grøntstruktur GR

6.4 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives
Planområdet består før utbygging av to boliger som er revet, samt et stort ubebygd 
friområde. Tidligere boliger mot Nyeveien erstattes av leilighetsbygg med tilhørende anlegg. 
Ubebygd friområde fortettes med 3 tomannsboliger og en enebolig. 
Selve utfordringen til fortetting av området er å tilføre området nye landskapstilpassede 
boliger. Kjøreveg helt til boligene må lages mest mulig skånsom med tanke på 
landskapsinngrep. Skjæringer/fyllinger må tilbakeføres til naturterreng når disse er ferdig 
etablert.

6.5 Bebyggelsens plassering og utforming
Innenfor angitte byggegrenser for frittliggende småhusbebyggelse merket BF kan det 
oppføres en enebolig i inntil 2 etasjer med hovedetasje/underetasje uten utnyttbart loft.
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Bebyggelsen skal ha saltak. Takvinkel skal ligge i intervallet 25-35 grader. Maksimalt tillatte 
mønehøyde er kote 38.00. Maksimalt tillatt bebygd areal er BYA er 40 %.

Innenfor angitte byggegrenser for konsentrert småhusbebyggelse merket BK kan det 
oppføres kjedet tomannsbolig, med inntil 6 boenheter. Boligene kan oppføres i inntil 
2 etasjer. Bebyggelsen skal ha saltak. Takvinkel skal ligge i intervallet 25-35 grader. 
Maksimalt tillatt bebygd areal er BYA er 50 %.
Boligene skal tilpasses omgivelsene i form, materialer og fargevalg.

Innenfor angitte byggegrenser for blokkbebyggelse merket BB, fjernes eksisterende ruin etter 
enebolig, og erstattes med leilighetsbygg med inntil 6 boenheter, oppført i 3 etasjer. 
Leilighetsstørrelsene er på 59,5 kvm i 1. etasje og 84,6 kvm i 2. og 3. etasje.
Bebyggelsen skal ha saltak. Takvinkel skal ligge i intervallet 30-35 grader. Møneretning skal 
være parallelt med gateløpet i Nyeveien. Maksimalt tillatte mønehøyde er k 26.50. Maksimalt
tillatt bebygd areal er BYA er 100 %.

Innenfor området f_GB skal det etableres felles garasjeanlegg for boligene i BK. Hver 
boenhet disponerer en garasjeplass.

6.6 Bebyggelsens høyde
For frittliggende småhusbebyggelse BF er maksimalt tillatte mønehøyde kote 38.00.
For konsentrert småhusbebyggelse BK er maksimal tillatte mønehøyde er henholdsvis 
kote 34.00, kote 36.00 og kote 38.00.
For blokkbebyggelse merket BB er maksimalt tillatte mønehøyde er k 26.50.
For garasjeanlegget f_GB er maksimalt tillatt møne-/gesimshøyde er k 36.00.

6.7 Grad av utnytting (veileder) Forskrift
• BYA, BRA, %-BYA eller %-BRA
For frittliggende småhusbebyggelse BF er maksimalt tillatt bruksareal BRA er 300 kvm.
For konsentrert småhusbebyggelse BK er maksimalt tillatt bruksareal BRA er 700 kvm.
For blokkbebyggelse BB er maksimalt tillatt bruksareal BRA 750 kvm.

6.8 Antall boliger, leilighetsfordeling
Det er planlagt blokkbebyggelse for 6 boenheter, kjedet tomannsbolig for 6 boenheter.

6.9 Parkering
• Antall parkeringsplasser
Parkeringsdekningen i området er 1,5 parkeringsplass pr. boenhet. 
Boligene i BK og BF har parkering på egen grunn og i felles garasjeanlegg f_ GB.
Eneboligtomtene merket BF har avsatt plass til egen garasje, en biloppstillingsplass og 
sykkelparkering på egen grunn for eneboligen. 
Tomannsboligene merket BK har garasje i felles garasjeanlegg merket f_GB hvor det er en 
garasjeplass pr. boenhet. I tillegg disponerer leilighetene en felles biloppstillingsplass og 
felles sykkelparkering i tilknytning til boligen.
Parkering for BB er i gårdsrom bakenfor bygningsmassen med gjesteparkering langs med 
gateløpet i nedre del av ny kjøreveg.
Blokkleilighetene har uteboder, felles sykkelparkering og felles biloppstillingsplasser i 
bakgården. Minimum høyde på planert terreng er k 13.50. Området omfatter 2 felles 
gjesteparkeringsplasser for boligene i BB.

• Begrunnelse for eventuelle avvik fra normen for
parkeringsdekning.

6.10 Trafikkløsning
• Tilknytning til overordnet vegnett
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Planområdet har adkomst fra Nyeveien via Hellelandsgaten. Enebolig og tomannsboligene 
har felles adkomstvei fra Hellelandsgaten, noe som gir kjøreadkomst til hver enkelt bolig. 
Vegen vil ha en forstøtningsmur mot øst på store deler av strekket. Blokkleilighetene har 
adkomst fra Nyeveien. Avkjørsel til boligblokken i BB er sideforskjøvet ca 4 meter mot nord 
langsmed Nyeveien i forhold til gjeldende plan. Parkering for boligene er på baksiden av 
bygningen mot f_AV1. Felles hovedinngang for leilighetene i BB er på baksiden av 
bygningen mot f_AV1.

6.11 Kjøreatkomst
Veg merket o_V1 og o_V2 omfatter Nyeveien og utvidelse av Hellelandsgaten. 
Kjøreveg merket f_AV1 omfatter felles adkomstvei til boligene i BK og BF. Regulert 
veibredde er 3.5 meter. 
Kjøreveg merket F_AV2 er felles avkjørsel for boligene i BB.

6.12 Utforming av veger
• Bredde og stigningsforhold
Hellelandsgaten utvides med 1 meter i nedre deler av gateløpet. Begrunnes med at 
eksisterende gateløp er smalt og en breddeutvidelse bedrer adkomstforholdene for brannbil 
og lastebil.
Vegen til eneboligene og tomannsboligene vil ha en stigning på 1:6, med bratteste parti i 
nedre deler av veien mot Hellelandsgaten.
Multiconsult har utført beregninger av adkomstveien til boligene i BK og BF, se vedlegg 7. 
Snitt og profiler viser hvordan veglinjen legges i terrenget og hvordan veglinjen ligger i 
forhold til planlagt bebyggelse mot Nyeveien. Mot øst anlegges støttemur for å ta opp 
høydeforskjellen mellom ny veg og terrenget nedenfor. Støttemuren blir på det høyeste om 
lag 7 meter. Veien sikres ved at det lages utsparinger og settes opp guardrail på muren. 
Veirekkverket er vanlig standard i henhold til håndbok 018.

6.13 Universell utforming

• Hvordan universell tilgjengelighet skal løses.
Planforslaget stiller ingen særskilte krav til universell utforming. Følgende hensyn er tatt 
hensyn til:
- Trinnløs adkomst fra bil til bolig for alle boenheter i planområdet.
- Tilgjengelighet i bolig i tråd med krav i TEK10
- Tilgjengelighet til felles lekeareal
- Felles heis i boligblokk

Alle boenheter i BK og BF er universelt utformet i henhold til gitte krav i TEK10. TEK10 stiller 
krav til at det skal være planfri adkomst til alle boliger. Planforslaget viser planfri 
rullestoladkomst for boligene i BB, hvor alle leilighetene kan nås via felles heis. 
Hovedadkomst til leilighetene i BB er fra parkeringsplass i bakgård.
Boligene i BF og BK har kjøreadkomst til den enkelte bolig. Stigningsforholdet i ny avkjørsel 
f_AV1 er ca 1:6, noe som er for bratt for rullestoladkomst. Den enkelte bolig i BF og BK har 
gjesteparkeringsplass med rullestoladkomst til hovedinngang for boligen. 
Planforslaget tilrettelegger for universell utforming

6.14 Uteoppholdsareal
• Privat og felles uteoppholdsareal, størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal
Eneboligen har privat uteoppholdsareal på egen grunn i tilknytning til boligen, som utgjør et 
areal på om lag 150 kvm. 
Tomannsboligene har privat uteoppholdsareal i tilknytning til den enkelte boenhet. Dette 
utgjør et areal på til sammen 200 kvm pr. tomannsbolig.
Blokkleilighetene har uteoppholdsareal på private balkonger/terrasser, samt at de disponerer 
felles lekeareal f_B/L. Private balkonger/terrasser utgjør fra 9 til 30 kvm pr. boenhet.
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• Lekeplasser
Det tilrettelegges for felles lekeareal i tilknytning til nye leiligheter i BB. Området har 
begrenset areal, da det ligger på taket av boder/parkering til boligene i BB. Området ligger på 
maks kote 17, som er i samme høyde som avkjørsel i Hellelandsgaten, og sikres med gjerde 
med port. Lekearealet er solrikt, og har min. plass til ett huskestativ og en sandkasse. 
Regulert areal på 63 kvm. Adkomst til lekearealet er fra bakgården.

• Begrunnelse for evt avvik fra vedtekter/normer
Er ikke oppgitt.

• Ivaretakelse av eksisterende og evt ny vegetasjon
Området omfatter randsonen rundt planlagt bebyggelse, samt ubebygde deler av 
eksisterende kolle. Innenfor området er det ikke tillatt å etablere byggetiltak eller inngrep som 
er til hinder for områdets bruk som friluftsområde for allmennheten. 
Fyllingskanter til felles adkomstvei, f_AV1 kan etableres innenfor området, men skal 
beplantes med stedegen vegetasjon og tilbakeføres til friluftsområde når vegen er ferdig 
opparbeidet.

• Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse
Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at før det gis byggetillatelse, skal forhold knyttet til 
radon dokumenteres og ev. avbøtende tiltak skal skisseres. Før det gis brukstillatelse for nye 
boliger i BB, skal felles lekeplass f_L skal være ferdig opparbeide. Vann og avløp skal være 
ferdig opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund

6.15 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS

• Radon
Forholdet er avklart i gjeldende plan. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i 
byggeforskriften TEK10, vedtatt i 2010. De målingene som er foretatt i Egersund er generelt 
lave og radon anses således ikke å være et stort problem. 
Ny bebyggelse er sikret mot radon. Dette ved at forhold knyttet til radon skal dokumenteres 
og ev. avbøtende tiltak skisseres før det gis byggetillatelse. Forholdet er sikret i 
rekkefølgebestemmelse til reguleringsplanen.

• Flomfare
Eksisterende bebyggelse mot Nyeveien er ikke sikret for 200-års flom. Planforslaget har som 
mål å sikre den nye bebyggelsen mot 200 års flom, det vil si at ferdig planert byggetomt 
innenfor flomsonen legges på minimum k 13.50, jf. beregninger utført av NVE.
• Adkomst for utrykningskjøretøy
Dette grunnet bratt stigning på Hellelandsgaten, samt at gaten har smalt gateløp. 
Planforslaget viser utvidelse av Hellelandsgaten med 1 meter. Dette muliggjør adkomst for 
brannbil fra Nyeveien via Hellalandsgaten til ny adkomstvei. Brannbilen har kun 
kjøreadkomst fra sørlig retning. 
Alle nye boenheter i planområdet har tilrettelagt adkomst for brannbil. Dette ved at 
Hellelandsgaten er utvidet med 1 meter, samt at svingradius Hellelandsgaten – ny 
adkomstvei er dimensjonert for lastebil. Brannbilen kan kun ankomme øvre deler av 
planområdet fra sørlig retning i Nyeveien.

• Oppsummering av ROS-analysen
ROS-analysen skal gi et representativt bilde av risiko forbundet med fremtidig utbygging i 
området. I henhold til forslagsstiller viser deres sårbarhetsvurdering at planområdet i liten 
grad er sårbart overfor uønskede hendelser.
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6.16 Rekkefølgebestemmelser
Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at før det gis byggetillatelse, skal forhold knyttet til 
radon dokumenteres og ev. avbøtende tiltak skal skisseres. Før det gis brukstillatelse for nye 
boliger i BB, skal felles lekeplass f_L skal være ferdig opparbeide. Vann og avløp skal være 
ferdig opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune, før det gis brukstillatelse for 
nye boliger i planområdet. Felles parkeringsanlegg i GB, skal ferdigstilles før det gis 
brukstillatelse for boligene i BK.

7 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET

Siden planforslaget er en endring av gjeldende reguleringsplan er det mange forhold som er 
avklart i planprosessen til gjeldende plan. I det følgende vil man derfor i hovedsak beskrive 
virkninger av endringene i planforslaget.

7.1 Overordnede planer
Reguleringsplanen er i samsvar med kommuneplanen for området. Kommuneplanen stiller 
særskilte krav til uteoppholdsareal, barn og unge og universell utforming. I det følgende 
beskrives forhold knyttet til uteoppholdsareal for planlagt bebyggelse. Forhold knyttet til barn 
og unge og universell utforming er omtalt i pkt. 6.1.3 og 6.1.4

7.2 Landskap
I området BF erstattes en enebolig med et felles garasjeanlegg for boligene i BK, med plass 
til 6 biler. Garasjeanlegget vil ha en lavere mønehøyde enn tidligere innregulerte enebolig i 
gjeldende plan, og vil dermed fremstå som mindre synlig i terrenget. Planforslaget viser 
planlagt bebyggelse som er godt landskapstilpasset i form, høyde og volum. 
Adkomst til boligene i BK og BF var i gjeldende plan vist som gangadkomst med felles 
heisløsning ned mot Hellelandsgaten. Grunnet høy byggekostnad er denne løsningen ikke 
realiserbar. Adkomstveien utvides med ca en meter slik at den kan brukes som kjørevei. 
Regulert bredde er 3,5 meter. Utvidelsen av veien vil gi utslag i større behov for 
forstøtningsmurer, da spesielt mot planlagt bebyggelse i BB og mot friluftsområde i øst. 
Synligheten av disse murene vil være liten fra gateløpet i Nyeveien, da bygningsmassen i BB 
skjermer for innsyn. Vegens fyllingskanter beplantes med stedegen vegetasjon etter vegen 
er ferdig opparbeidet, slik at disse integreres i friluftsområdet for øvrig. En utvidelse av vegen 
vurderes ikke å ville gi økte landskapsmessige konsekvenser i området. Fjernvirkningen av 
vegen fremkommer i vedlegg 3 fotoillustrasjon. 
Planlagt bebyggelse BB mot Nyeveien har mindre utnyttelsesgrad, men økt mønehøyde i 
forhold til gjeldende plan. Planområdet befinner seg i et terreng som tåler bebyggelse av 
større skala. Bakenforliggende terreng er stigende, og en økning i bygningens høyde vil 
derfor ikke oppleves som dominerende i forhold til landskapet. 
Planforslaget vil ikke ha negative landskapsmessige konsekvenser.

7.3 Stedets karakter
Planforslaget viser ulik type bebyggelse. Gjeldende reguleringsplan legger til rette for en 
utbygging av området med 14 boenheter, hvorav planforslaget reduserer antall boenheter til 
13. Illustrasjonen som viser blokkbebyggelsen sett fra gateplan viser at en har forsøkt å
tilnærme seg omkringliggende bebyggelse med hensyn til materialbruk og takform.
Vedrørende høyde vil blokkbebyggelsen ruve i forhold til eksiste4rende bebyggelse. I 
gjeldende reguleringsplan er det tillatt å oppføre blokkbebyggelse med maks mønehøyde på 
kote 23.5. Nordre del av blokkbeyggelsen mot naboeiendommen gnr 46 bnr 30 gir tillatelse til 
maks mønehøyde på 22.5. Det nye planforslaget derimot gir tillatelse til maks mønehøyde på 
kote 26.5, og er en betydelig økning på 3 meter.
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7.4 Byform og estetikk
Planlagt garasjeanlegg har samme form og uttrykk som øvrig planlagt bebyggelse i BK og 
BF. Ny bebyggelse er tilpasset eksisterende bebyggelse i området i takform, trepanel og 
volum. 
Adkomstveien til boligene i BK og BF er smal og bratt, noe som gjenspeiler gateløpet til 
mange smågater i området på Hafsøy. 
Planlagt bebyggelse BB er forsøkt tilpasset den eldre trehusbebyggelsen i området, både i 
takform, trepanel og volum. Bygningsmassen har en grunnflate på ca 230 kvm. Ved å bryte 
opp takflaten på bygningen i mindre flater og i ulike høyder, gjenspeiles eneboligstrukturen i 
området samt at det gjør bygningsmassen mindre dominerende i bygningsmiljøet. 
Bygningsmassen er plassert så tett inntil Nyeveien som mulig, dette for å videreføre 
bebyggelsesstrukturen i strøket omkring. Sett fra gateløpet vil bygningsmassen i følge 
forslagsstiller, tross større volum og høyde enn tilliggende boliger, ikke oppleves som 
dominerende da fasadene er brutt opp i ulike flater og gitt ett eneboligpreg,
se fotoillustrasjon.
Planforslaget vil ikke ha negative konsekvenser for bygningsmiljøet i området.
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7.5 Kulturminner og kulturmiljø, ev. verneverdi
Det er p.t. ikke påvist funn av fredede kulturminner i området, jf. temakart Rogaland. 
Planforslaget vil ikke ha konsekvenser for aktuelle forhold.

7.6 Forholdet til naturmangfold
I forhold til naturmangfoldloven § 8-12 vurderer vi at kunnskap om naturmangfoldet står i 
forhold til inngrepets karakter. Planlagt bygningsmasses inngrep i terreng og natur er svært 
små sett i forhold til å kunne bidra til en økt samlet belastning på naturtypen i området.
Planforslaget vil ikke ha negativ innvirkning på naturmangfoldet i området.

7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Regulert friluftsområde har tilnærmet samme areal som gjeldende plan på til sammen 2,5 
daa, som vist i plankartet.

7.8 Uteområder
Kommuneplanen stiller minste krav til uteoppholdsareal for leiligheter som er 25 kvm pr. 
enhet, hvorav inntil 10 kvm skal være på privat terrasse/balkong, resten skal være 
fellesarealer. For enebolig/tomannsbolig er kravet 150 kvm pr. boenhet.
Boenhetene i blokkbebyggelsen BB disponerer private terrasser/balkonger med følgende 
arealer:

Boenhet i BB UOA 
(kvm)

Leilighet 1 – 1. et 9,0

Leilighet 2 – 1. et 9,0
Leilighet 3 – 2. et 30,0
Leilighet 4 – 2. et 30,0

Leilighet 5 – 3. et 30,0
Leilighet 6 – 3. et 30,0

For blokkbebyggelsen er privat uteareal for leilighetene i 1. etasje plassert på bakkeplan ut 
mot Nyeveien, mens leilighetene i 2. og 3. etasje har privat uteareal på to private balkonger, 
en på østsiden og en på vestsiden. Uteoppholdsareal for boligene i 1. etasje er litt mindre 
enn krav satt i kommuneplanen, men for de øvrige leilighetene er kravet innfridd. Alle 
boligene i BB disponerer felles lekeareal i vest. 
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Tabellen under viser fordeling av uteoppholdsareal for den enkelte boenhet i BF og BK:

Område Antall 
boenh.

Tomt
(kvm)

UOA pr.enhet
(kvm)

BF 1 360 ca 150

BK 6 1093 ca 100

For boenhetene i BF og BK er det ikke regulert inn felles lekeareal. Hver boenhet i BK 
disponerer ca 100 kvm uteoppholdsareal i tilknytning til egen bolig, mens boligen i BF 
disponerer 150 kvm uteoppholdsareal i tilknytning til egen bolig. 
Planforslaget legger opp til at friluftsområdet innenfor planområdet kan benyttes av de ulike 
boenhetene i planområdet til uteaktiviteter. Toppen av kollen er vanskelig tilgjengelig, men 
har delvis tidligere vært benyttet som leke- og aktivitetsområde for barn. 
Øst for planområdet ligger et stort offentlig friområde langs elva, ved Elverhøy og videre opp 
mot Vannbassengan. Området er variert og har et godt tilrettelagt turterreng. 
Planforslaget gir gode og trygge leke- og uteoppholdsareal for nye boliger innenfor 
planområdet.

7.8 Trafikkforhold
• Vegforhold
Forholdet er avklart i gjeldende reguleringsplan, som viser avkjørsel fra Nyeveien og 
Hellelandsgaten. Det er ikke funnet riktig å endre på eksisterende veisystem i disse 
gateløpene.

• Trafikkøkning/reduksjon
Etablering av kjørevei til boligene i BK og BF medfører at det genereres mer trafikk i 
Hellelandsgaten, som er en smal og bratt gate. Konsekvens av dette, er det regulert inn en 
utvidelse mot nord i nedre del av Hellelandsgaten, for å gi tilstrekkelige svingradier i krysset 
med Nyeveien og ny kjørevei.

7.9 Barns interesser
Planforslaget legger opp til å etablere en mindre lekeplass for barn og unge innenfor 
området. Det gir også økt tilgjengelighet for grøntområdet på toppen av Langårdsfjellet som 
kan benyttes av alle grupper.

7.10 Sosial infrastruktur
• Barnehage- og skolekapasitet
Planforslaget legger opp til fortetting av boliger i sentrum og mulighet for økt antall barn og 
unge som kan ha konsekvenser for sentrumsnære barnehager og skoler.

7.11 Universell tilgjengelighet
Planforslaget tilrettelegger for universell utforming i den grad det er mulig.

7.12 Energibehov – energiforbruk
Planforslaget legger opp til fortetting av boliger som gir økt energibehov og energiforbruk.

7.13 ROS

• Rasfare
Bestemmelsene ivaretar forhold vedrørende rasfare gjennom rekkefølgekrav: Før 
byggetillatelse kan gis må en foreta en fagkyndig vurdering av grunnforhold og ev. fare for 
steinsprang m.m. for naboeiendommene. Ev. avbøtende tiltak må skisseres og gjennomføre 
samtidig med utbygging..
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• Flomfare
Flomutsatte områder er vist i plankartet som flomsone, jf. NVE’s flomsonekart for Egersund 
(2010). Innenfor sonen er minimum tillatte høyde for ferdig avrettet tomt k 13.50 eller høyere, 
jf. uttalelse fra NVE, se vedlagte kopi av e-post av 02.04.12.

• Vind
Ikke vurdert

• Støy
Det er foretatt en støyberegning av vegtrafikkstøy i området. Støyberegningen konkluderer 
med at blokkbebyggelsen mot Nyeveien ligger innenfor gul sone med støynivå over Lden = 55 
dB, mens tomannsboliger og enebolig, samt lekeplassen ligger utenfor gul sone. 
Støyreduserende tiltak er nødvendig for balkonger/fasader på østsiden av blokka. Se 
vedlegg 6 for fullstendig støyrapport.

• Luftforurensning
Temaet støv er i denne sammenheng vegtrafikkstøv fra Nyeveien på planlagt bebyggelse i 
BB. Hver leilighet har to balkonger, en ut mot Nyeveien og en mot bakgården. Det må tas 
hensyn til utforming av balkongene mot Nyeveien, slik at disse i størst mulig grad kan 
skjermes for støv fra Nyeveien. Felles lekeareal er plassert i bakkant av bygningsmassen, 
hvor bygningen vil skjerme lekeplassen for støv fra Nyeveien.  
De øvrige boenhetene i BK og BF vil ikke få vegtrafikkstøv fra Nyeveien, da disse er plassert 
i lenger avstand fra veien og ligger høyere oppe i terrenget.

• Forurensning i grunnen
Det er p.t. ikke kjennskap til noen forurensningskilder i området som det må utføres 
avbøtende tiltak til. Det er ikke foreslått tiltak i planområdet som skulle virke forurensende på 
miljøet.

• Beredskap og ulykkesrisiko
Legger til rette for at utrykningskjøretøy kan komme til toppen av Langårdsfjellet

7.14 Teknisk infrastruktur

• Vann og avløp
Planforslaget medfører økt belastning på det kommunale vann- og avløpsnettet.

• Trafo
Planforslaget medfører økt belastning på det strømnettet og må kobles til nærmeste trafo.

7.15 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Ingen kjente.

8 KONSEKVENSUTREDNING

8.1 Dersom reguleringsplanen ikke er konsekvensutredningspliktig bør dette kort 
begrunnes
Planforslaget utløser ikke krav til konsekvensutredning da det er i trå med kommuneplanens 
arealformål og ikke medfører 

Samlet vurderinger:
Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn slik rådmannen ser det med 
unntak av klimaendring og forventet økt nedbør som NVE påpekte. En foreslår derfor at dette 
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forholdet sikres gjennom rekkefølgekrav i bestemmelsen da det er et viktig punkt som 
berører en samfunnsmessig risiko og sikkerhet. En vil også påpeke at en er usikker på 
adkomstveien slik den er lagt fram, men vektlegger at denne vegføringen allerede er inne i 
gjeldende plan. En ser det positivt at det er fjernet en bolig på toppen av Langårdsfjellet og 
erstattet med et garasjeanlegg.

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at reguleringsendring for 
boliger - gnr 46 bnr 38 m.fl. – Langårdsfjellet - Havsøy med kart og bestemmelser datert 
23.10.2012 vedtas.

Universell utforming:
Er omtalt i planbeskrivelsen ovenfor.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

Planteknisk utvalg avviser forslag til reguleringsendring for boliger - gnr 46 bnr 38 m.fl. –
Langårdsfjellet - Havsøy med kart og bestemmelser datert 23.10.2012 med følgende 
begrunnelse:

1 xxx
2 xxx
3 xxx.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg
288057 1868 planbeskrivelse.docx
302972 1868 plankart nivå 2_rev01.10.13.pdf
288056 1868 bestemmelser.docx
277256 1868 vedlegg 1 brannbil.pdf
277257 1868 vedlegg 2 fasader BB-BK.pdf
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277259 1868 vedlegg 3 fotoillustrasjoner.pdf
277260 1868 vedlegg 4 soldiagram.pdf
277261 1868 vedlegg 5 flomhøyder NVE.pdf
277262 1868 vedlegg 6 støyrapport.pdf
277263 1868 vedlegg 7 snitt-plan-profil ny kjøreveg.pdf

292137
Uttalelse - høring og offentlig ettersyn - Reguleringsendring for boliger, 
Langgaardsfjellet gnr. 46 bnr. 38 mfl.

292185
SV: Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsendring for boliger, Langgaardsfjellet 
gnr. 46 bnr. 38 mfl.

293673 Kommentarer til reguleringsendring Langgårdsfjellet - Havfsøy
293688 Uttalelse reguleringsendring for boliger, Langgaardsfjellet gnr. 46 bnr. 38 mfl.
293689 Vedr.reguleringsendring Langgaardsfjellet 46/38, 59, 81, 101, 187, 378, 888

294283
Uttalelse reguleringsendring Langgaardsfjellet gnr. 46 bnr. 38, 59, 81, 101, 187, 378 
og 888

294763
Uttalelse til offentlig ettersyn - reguleringsendring for Langgaardsfjellet - gnr. 46 bnr. 
38, 59, 81, 101, 187,378,888 -

295037
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg vedr. reguleringsendring 
Langgaardsfjellet gnr. 46 bnr. 38, 59, 81, 101, 187, 378 og 888

298980 Brev fra Rogaland fylkeskommune

296031
Uttalelse til reguleringsendring gnr. 46 bnr. 38, 59, 81, 101, 187, 378 og 888 -
Langgårdsfjellet

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 17.12.2008
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Søknad om reguleringsendring - Reguleringsplan 
Langgaardsfjellet

2 U 04.02.2009
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Reguleringsendring Langgaardsfjellet gnr. 46 
bnr. 38, 59, 81, 101, 187, 378 og 888

3 I 04.10.2011
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Melding om oppstart av detaljreguleringsplan for 
Langgårdsfjellet gnr. 46 bnr. 38 m.fl.

4 I 20.10.2011 Statens vegvesen
Utttalelse til varsel om opppstart av 
detaljreguleringsplan for Langårdsfjellet, gnr. 46 
bnr. 38 m.fl.

6 X 16.11.2011
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
oppstart av detaljreguleringsplan for 
Langgårdsfjellet gnr. 46 bnr. 38 m.fl.

7 I 18.11.2011
Barnas representant i 
plan- og byggesaker

Uttalelse fra BR-representant til 
reguleringsendring Langgaardsfjellet gnr. 46 bnr. 
38, 59, 81, 101, 187, 378 og 888

8 U 11.01.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Reguleringsendring Langgaardsfjellet gnr. 46 
bnr. 38, 59, 81, 101, 187, 378 og 888

9 I 11.05.2012
Kristiansen & Selmer 
Olsen

Reguleringsplan Langgårdsfjellet gnr. 46 bnr. 38 
m.fl.

10 I 21.05.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Vedr. reguleringsplan Langgårdsfjellet -
soldiagram

11 I 08.11.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Innsendelse av planforslag gnr. 46 bnr. 38, 59, 
81, 101, 187, 378, 888

13 U 21.01.2013
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Spørsmål vedr. Langårdsfjellet

14 I 08.02.2013
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Revidert detaljreguleringsplan Langgaardsfjellet  
gnr 46 bnr 38
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15 I 21.03.2013
Bertelsen & Garpestad 
AS

Reguleringsplan Langaardsfjellet Gnr 46, Bnr 38 
m.fl.

16 I 22.03.2013
Bertelsen & Garpestad 
AS

Møtereferat 11.03.13 - reguleringsplan 
Langaardsfjellet gnr 46 bnr 38 m.fl.

17 I 09.04.2013
Kristiansen & Selmer 
Olsen as

Detaljreguleringsplan Langgårdsfjellet

18 U 06.05.2013

AASE EGIL; 
WERSLAND KJELL 
STEINAR; 
TENGESDAL BORGNY 
MARIE; 
SÆTREVIK ANNE 
METTE; 
SKÅRA EGIL 
THORFINN; 
SKEIE METTE 
TOLLEFSEN; 
SKEIE KAI OVE; 
NODLAND RØR AS; 
MORTENSEN 
CHRISTIAN; 
MONG MARIE LOUISE; 
LILLE-ØSTERHOLT 
DIANA; 
KANESTRØM ROALD 
STEN; 
KANESTRØM MARIA D 
C; 
KALHOVD ODDNY 
SYNNØVE; 
HYTLAND ALF; 
HETLAND ANTON 
LAURITZ; 
ERLANDSEN ÅSE E 
LEIDLAND; 
ERLANDSEN STIG 
HELLELAND; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
EDLAND KJELL INGE; 
EDLAND JEANETTE; 
BØ INGUNN; 
APELAND LIV 
ODDBJØRG; 
ANDERSEN MARIT 
NYGAARD; 
ANDERSEN ESPEN

Varsel/informasjon om befaring

19 I 07.06.2013
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Revidert planforslag i henhold til vedtak i PTU 
112/13.

22 N 24.06.2013
Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsendring 
for boliger, Langgaardsfjellet gnr. 46 bnr. 38 mfl.

21 U 24.06.2013

AASE EGIL; 
WERSLAND KJELL 
STEINAR; 
TENGESDAL BORGNY 

Reguleringsendring Langgaardsfjellet gnr. 46 
bnr. 38, 59, 81, 101, 187, 378 og 888
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MARIE; 
SÆTREVIK ANNE 
METTE; 
SKÅRA EGIL 
THORFINN; 
SKEIE METTE 
TOLLEFSEN; 
SKEIE KAI OVE; 
NODLAND RØR AS; 
MORTENSEN 
CHRISTIAN; 
MONG MARIE LOUISE; 
LILLE-ØSTERHOLT 
DIANA; 
KANESTRØM ROALD 
STEN; 
KANESTRØM MARIA D 
C; 
KALHOVD ODDNY 
SYNNØVE; 
HYTLAND ALF; 
HETLAND ANTON 
LAURITZ; 
ERLANDSEN ÅSE E 
LEIDLAND; 
ERLANDSEN STIG 
HELLELAND; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
EDLAND KJELL INGE; 
EDLAND JEANETTE; 
BØ INGUNN; 
APELAND LIV 
ODDBJØRG; 
ANDERSEN MARIT 
NYGAARD; 
ANDERSEN ESPEN

20 U 24.06.2013

Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 
Roger Tengsareid; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Dalane energi IKS; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Dalane Miljøverk

Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsendring 
Langgaardsfjellet gnr. 46 bnr. 38, 59, 81, 101, 
187, 378 og 888

23 I 27.06.2013 Statens vegvesen
Uttalelse - høring og offentlig ettersyn -
Reguleringsendring for boliger, Langgaardsfjellet 
gnr. 46 bnr. 38 mfl.

28 I 28.06.2013 Ingunn Bø
Vedr.reguleringsendring Langgaardsfjellet 46/38, 
59, 81, 101, 187, 378, 888
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27 N 01.07.2013 Grete Stuen
Uttalelse reguleringsendring for boliger, 
Langgaardsfjellet gnr. 46 bnr. 38 mfl.

24 X 03.07.2013
Eigersund kommune; 
Grete Stuen; 
Dag Kjetil Tonheim

Uttalelse reguleringsendring for boliger, 
Langgaardsfjellet gnr. 46 bnr. 38 mfl.

26 N 03.07.2013 Grete Stuen
Uttalelse reguleringsendring for boliger, 
Langgaardsfjellet gnr. 46 bnr. 38 mfl.

25 N 16.07.2013 Grete Stuen
Kommentarer til reguleringsendring 
Langgårdsfjellet - Havfsøy

29 I 19.07.2013
Barnas representant i 
plansaker

Uttalelse reguleringsendring Langgaardsfjellet 
gnr. 46 bnr. 38, 59, 81, 101, 187, 378 og 888

30 I 05.08.2013
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Uttalelse til offentlig ettersyn - reguleringsendring 
for Langgaardsfjellet - gnr. 46 bnr. 38, 59, 81, 
101, 187,378,888 -

32 I 12.08.2013
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsendring gnr. 46 bnr. 38, 
59, 81, 101, 187, 378 og 888 - Langgårdsfjellet

33 I 03.09.2013
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Reguleringsplan Langårdsfjellet - kommentarer til 
innkomne innspill

35 I 01.10.2013
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Justert plankart for reguleringsendring av boliger 
gnr 46 bnr 38 m.fl. - Langårdsfjellet - Havsø

Parter i saken:

            
N ANDERSEN ESPEN HELLELANDSGATEN 

10
4370 EGERSUND

N ANDERSEN MARIT 
NYGAARD

HELLELANDSGATEN 
10

4370 EGERSUND

N APELAND LIV 
ODDBJØRG

APELAND 3 4387 BJERKREIM

N BØ INGUNN HELLELANDSGATEN 
7

4370 EGERSUND

N EDLAND JEANETTE NYEVEIEN 39 4370 EGERSUND
N EDLAND KJELL INGE NYEVEIEN 39 4370 EGERSUND
N EIGERSUND 

KOMMUNE
Postboks 580 4379 EGERSUND

N ERLANDSEN STIG 
HELLELAND

ASSER HIORTHS 
GATE 5

4370 EGERSUND

N ERLANDSEN ÅSE E 
LEIDLAND

ASSER HIORTHS 
GATE 5

4370 EGERSUND

N HETLAND ANTON 
LAURITZ

NYEVEIEN 42 4370 EGERSUND

N HYTLAND ALF HAFSØYVEIEN 20 4370 EGERSUND
N JAN CHRISTIAN LONE NYEVEIEN 43 4370 EGERSUND
N KALHOVD ODDNY 

SYNNØVE
HOLANVEIEN 2 4373 EGERSUND

N KANESTRØM MARIA 
D C

GAMLEVEIEN 47 A 4370 EGERSUND

N KANESTRØM ROALD VARBERGVEIEN 30 4371 EGERSUND
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STEN
N LILLE-ØSTERHOLT 

DIANA
GAMLEVEIEN 51 4370 EGERSUND

MARTHE ØRSLAND 
LONE

NYEVEIEN 43 4370 EGERSUND

N MONG MARIE LOUISE LANGAARDS GATE 
13

4370 EGERSUND

N MORTENSEN 
CHRISTIAN

NYEVEIEN 38 4370 EGERSUND

N NODLAND RØR AS Nyeveien 49 4370 EGERSUND
N SKEIE KAI OVE HELLELANDSGATEN 

5
4370 EGERSUND

N SKEIE METTE 
TOLLEFSEN

HELLELANDSGATEN 
5

4370 EGERSUND

N SKÅRA EGIL 
THORFINN

LANGAARDS GATE 
15

4370 EGERSUND

N SÆTREVIK ANNE 
METTE

HELLELANDSGATEN 
10

4370 EGERSUND

N WERSLAND KJELL 
STEINAR

GRØNEDALEN 44 4371 EGERSUND

N AASE EGIL LUNDEVEIEN 2 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.09.2013
Arkiv: :FE-044, FA-L00, 
TI-&00
Arkivsaksnr.:
11/1173
Journalpostløpenr.:
13/25699

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Teknisk stab
Anne-Grethe Woie
Kommunalsjef tekniske tjenester
51 46 83 03
anne.grethe.woie@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
218/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013
066/13 Kommunestyret 28.10.2013

Delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen
  
Sammendrag:

På møte i Planteknisk utvalg 27.08.2013, i forbindelse med behandling av flere 
drivepliktssaker, kom det et forslag fra Kjell Vidar Nygård (H) om å få en sak fra 
administrasjonen angående delegering av avgjørelsesmyndighet i drivepliktssaker.
Likeledes ble det fremmet forslag om delegering av avgjørelse til å treffe vedtak i saker om 
mindre reguleringsendringer.

Saksgang:
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:.

Rådmannens forslag til vedtak 26.09.2013:

PTU innstiller til kommunestyret:

1. Planteknisk utvalg delegerer til rådmannen avgjørelsesmyndighet i søknader om
fritak fra driveplikten etter jordloven av 12. mai 1995 nr. 23, med endringer av 19. juni 
2009, §8a 

2. Planteknisk utvalg delegerer til rådmannen å treffe vedtak i saker om mindre 
reguleringsendringer etter plan og bygningsloven § 12-14, Jfr. § 12-14

3. Klager behandles av planteknisk utvalg.
4. Delegeringen gjelder inneværende periode til 31.12.2015.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1 og pkt. 2.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:

På møte i Planteknisk utvalg den 27.08.2013, i forbindelse med behandling av flere 
drivepliktssaker, kom det et forslag fra Kjell Vidar Nygård (H) om å få en sak fra 
administrasjonen angående delegering av avgjørelsesmyndighet i drivepliktssaker. 
På samme møte ble det også fremmet forslag om delegering av vedtak i saker om mindre
reguleringsendringer i henhold til plan- og bygningslovens §12-14.

 

Side 411 av 670



2

Det var enighet om dette i Planteknisk utvalg.  

Saksbehandlers vurderinger:

Gjeldende delegasjonsreglement i Eigersund kommune er under revidering. Det kan ta noe 
tid før dette er på plass. Det kan være fornuftig å delegere avgjørelsesmyndighet i så vel 
søknader om fritak fra driveplikt som i saker om mindre reguleringsendringer fra Planteknisk 
utvalg til rådmannen. Dette vil bidra til en mer effektiv saksbehandling både for 
administrasjonen og for berørte politikere.

Universell utforming:

Ikke aktuelt

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg beholder avgjørelsesmyndighet i søknader om fritak fra 

driveplikten etter jordloven av 12. mai 1995 nr. 23.  
2. Planteknisk utvalg beholder vedtaksmyndighet i saker om mindre 

reguleringsendringer etter plan og bygningsloven § 12-14, Jfr. § 12-14

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 X 30.05.2011 Saksframlegg M-088/10 datert 15.06.10
3 X 30.05.2011 Saksframlegg M-182/09 datert 27.10.09
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 25.09.2013
Arkiv: :FA-D40
Arkivsaksnr.:
10/2342
Journalpostløpenr.:
13/25600

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Teknisk stab
Anne-Grethe Woie
Kommunalsjef tekniske tjenester
51 46 83 03
anne.grethe.woie@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
032/13 Felles brukerutvalg 16.10.2013
219/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013
067/13 Kommunestyret 28.10.2013

Gravplassen Gamle Prestegårdsvei - Gamles
  

Sammendrag:
Det har ikke vært gravlegginger på gravplassen på Gamle Prestegårdsvei på ca. 90 år, og 
området kan frigis til annet formål, jfr. Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd
(gravferdsloven) §8

Alternative bruksområder for gravplassen kan være minnelund, urnelund eller ”navnet 
minnelund”. Området kan også frigis til annet formål som for eksempel lekeplass eller areal 
for utvidelse av Husabø skole.

Eigersund kommunes fremtidige behov for gravplasser dekkes av eksisterende gravplasser, 
og ny gravplass på Rundevoll. 

Denne saken vurderer ulike alternativer for fremtidig bruk av gravplassen på Gamles

Saksgang:
Rådmannen innstiller til felles brukerutvalg og planteknisk utvalg.
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 25.09.2013:

Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret:

1. Gravplassen på Gamle Prestegårdsvei anbefales frigitt til annet formål. 
2. ”Navnet minnelund” etableres ved Egersund gravlund
3. Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Saken ble behandlet i møte i formannskapet i forrige periode.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gravplassen i Gamle Prestegårdsvei har pr. i dag status som gravplass, og kan således 
benyttes til både urner og kistegravlegginger.
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Kirkelig fellesråd har et totalansvar for forvaltningen, og er grunneier av gravplassen. 
Kommunen kan med andre ord ikke gjøre vedtak som gjelder forvaltningen av denne. 

Det ble i 2000 tatt initiativ til å etablere et minnepunkt for de som ikke har en grav å gå til. 
Dette arbeidet ble fullført og en stein med påskriften – ”Aldri glemt”, ble montert.
Det har i ettertid fremkommet nye ønsker og behov, og noen år senere ble det tatt et nytt 
initiativ fra politisk hold for å få etablert en minnelund på plassen. Det ble avholdt befaring på 
gravlunder i Stavanger for å se på ”Navnet minnelund”, og det ble bevilget midler til et 
forprosjekt med tanke på dette formålet.

I særutskrift for Eigersund kirkelige fellesråd (11/2013), gis følgende definisjon av de ulike 
begreper:

Minnelund:
”En minnelund er en plass som er tilrettelagt for ettertenksomhet og stillhet. Det behøver ikke 
å ha noen tilknytning til avdøde personer å gjøre, men det kan ha det”.
Et eksempel som nevnes i særutskriften fra fellesrådet er fjellparken i Solkrone, som er en 
park med en bauta for Christen Mølbach. Dette er på mange måter en minnelund, men den 
har ingenting med gravplass å gjøre.

Urnelund:
”En urnelund er en gravplass eller deler av en gravplass som er reservert for askeurner. En 
urnegrav skal etter forskriftene være 2,25 m², og deles i fire like store arealer som hver gir 
plass til en urne. På en urnegrav kan det i likhet med en kistegrav plasseres gravminne. Med 
gravminne forstås minnesmerke med navn og data på den gravlagte. Det skal som regel 
bare plasseres ett gravminne på hvert gravsted”.

Navnet minnelund:
”Navnet minnelund er en gravplass eller en del av en gravplass som er tilrettelagt for 
urnegraver og/eller kistegraver, der det ikke er gravminne på den enkelte grav, men at det 
blir satt opp ett felles gravminne der navn og andre data fra de avdøde kan markeres på 
ulike måter”.

Det har ikke vært gravlegginger på Gamles de siste 90 år. Gravplassen er pr. i dag vigslet 
etter Den norske kirkes liturgi, men dersom kommunen ønsker det, kan området frigis til 
annet formål. Ved å ta gravplassen i bruk på til nye gravlegginger, kan prøvegraving vise at 
det inntrer nye krav til gravplassen med bl.a. drenering. 
Området vil bli båndlagt for flere tiår fremover

Kirken overtok i sin tid gravplassen vederlagsfritt. Kommunen vil overta området 
vederlagsfritt fra kirken.

Behov for gravplasser/gravlegginger:

I lovgivningen er det fastsatt at gravplassene innen kommunen skal være så store at det til 
enhver tid er ledige graver for minst 3 % av kommunens befolkning, jfr. gravferdsloven § 2. 
Når en begynner å nærme seg dette minimumsantall er det på tide å se seg om etter nye 
gravplassarealer. En må da beregne hvor mange som kommer til å dø innen den aktuelle 
planperioden. Den gjennomsnittlige dødeligheten i Norge er ca. 1,05 % pr. år. 
Lokalt kan dødsraten være større eller mindre avhengig av om befolkningen har høy eller lav 
gjennomsnittsalder. Det må dermed fremskaffes befolkningsfremskrivninger for å beregne 
fremtidig dødelighet. Når en skal beregne areal for gravplassutvidelse eller nyanlegg bør en 
gjøre beregninger for 60 år fremover.

Eigersund kommune har en befolkning på ca. 14.650 innbyggere. 
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Ifølge informasjon fra kirkevergen (25.05.2010) har omlag 1.500 av disse egen gravplass. 
Dette gjelder ca. 600 medlemmer av Dnk som sokner til Helleland kirke. De øvrige sokner til 
ulike trossamfunn/menigheter. Da er det ca. 12.000 innbyggere igjen.
De siste 10 årene har kommunen hatt 1000 gravferder (2000-2009) dvs. ca 100 gravferder 
per år i gjennomsnitt.
I Eigersund kommune er det tradisjon med å bruke dobbel dybde ved gravlegging. 
Det vi si grovt regnet at 1/3 vil være gravlegging i eksisterende grav, 1/3 i festede graver og 
1/3 i nye graver.
Behovet på mellom 30 og 40 plasser i året, dekkes ved etablering av ny gravplass på 
Rundevoll.
I Eigersund er mer enn 95% av alle gravlegginger kistebegravelser. Kirkelig fellesråd regner 
at ca. 2% av gravleggingene vil benytte tilbudet med ”navnet minnelund”. Dette anslaget er 
basert på tallgrunnlag fra Eiganes i Stavanger. For Eigersund vil en tilsvarende fordeling gi to 
kistegravlegginger og året, og en urnenedsettelse hvert 10. år.

Kommunen ønsker at det ikke etableres nye gravlegginger på område. Dette er basert på 
følgende forhold:

Økonomiske utgifter
Området kan etableres som park/minnelund/lekeplass/utvidelse for skolene på 

Husabø.

Ny gravlund på Rundevoll vil ha egen navnet minnelund/urnelund 
Det kan etableres navnet minnelund/urnelunder både ved Egersund gravlund og 

ved Helleland Kirkegård 

Uttalelse fra kirkeverge/kirkelig fellesråd
Eigersund kirkelige fellesråd har gitt uttalelse i særutskrift (11/2013) av 2. mai 2013, og i brev 
av 23.10.12. 

Kirkelig fellesråd påpeker her at Gravplassen i Gamle Prestegårdsvei er pr. i dag en 
gravplass, og kan således benyttes til både urner og kistegravlegginger.

Kirkelig fellesråd har et totalansvar for forvaltningen, og er grunneier av gravplassen. 
Kommunen kan med andre ord ikke gjøre vedtak som gjelder forvaltningen. 

Kirkelig fellesråd er av den oppfatning at Eigersund kommune, som er en kommune med en 
viss størrelse og med en sammensatt befolkning, bør kunne tilby en ”navnet minnelund”. 
Fellesrådet mener at dette må prioriteres høyt.

Kirkelig fellesråd redegjør i særutskriften for de muligheter som finnes for å etablere ”navnet 
minnelund” ved de allerede etablerte gravplassene. ”Navnet minnelund” kan etableres ved 
både Egersund gravlund og Helleland kirkegård. Saksbehandler (KF) mener at dette også 
bør tilbys på ny gravplass på Rundevoll fra dag en, og at tilbudet kun etableres der.

Saksbehandler (KF) er av den oppfatning at dersom det skal etableres en ”navnet 
minnelund”, må dette være et tilbud som gjelder både for de som ønsker kremasjon og de 
som ønsker gravlegging i kiste, og kan ikke se at det kan etableres et tilbud for 
forskjellsbehandler de to gravferdstypene som ellers er likestilt på alle nivå.

Basert på erfaringstall i forbindelse med gravlegginger i Eigersund kommune, antar 
saksbehandler (KF) at behovet for ”navnet minnelund” er større for kistegraver enn for urner. 
Slik gravplassen er regulert i dag, er det plass til 256 kistegraver. Dersom foreslått skisse for 
”navnet minnelund” legges til grunn, vil området gi plass til 50 urnegraver og 150 kistegraver. 
Det øvrige arealet vil bli benyttet til stier og sitteplasser
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Dersom hele eller deler av gravplassen skal brukes til ”navnet minnelund”, må dette 
godkjennes av bispedømmerådet. Som grunnlag for denne godkjenningen, må det lages nye 
detaljtegninger med innregulerte gravfelt som også har digitale referansepunkter. 

Kirkelig fellesråd er åpen for dialog med kommunen i forhold til fremtidig bruk av 
gravplassen.

Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannen har stor respekt for den prosessen som har vært i forbindelse med utredning av 
bruk av gravplassen til minnelund, urnelund eller navnet minnelund. Det er både lagt ned 
mye energi og stort engasjement for å få etablert et rom for ettertanke, og for å få noe å fylle 
dette rommet med.

Forholdet urnelund/navnet minnelund synes avklart etter definisjonen fra Kirkelig fellesråd. 
På bakgrunn av uttalelse fra fellesrådet, som ikke kan se at det kan etableres et tilbud som 
forskjellsbehandler de to gravferdstypene som ellers er likestilt på alle nivå, kan det vanskelig 
etableres en urnelund på området. De to alternative bruksområdene som vurderes i det 
videre er minnelund og ”navnet minnelund”. 

Ved etablering av ”navnet minnelund” med kistegravlegginger, kan prøvegraving vise at det 
inntrer nye krav til gravplassen med bl.a. drenering. Ved kistegravlegginger vil det i tillegg til 
behov for biltransport av kiste inn i området, være behov for parkeringsplasser til gravfølget. 
Det er pr i dag ikke etablert parkeringsplasser i tilknytning til gravplassen. 
Erfaringsmessig vil det samme behovet ikke være gjeldende ved urnenedsettelser, der det 
ofte er kun den nærmeste familie som deltar. Basert på anslag fra Kirkelig fellesråd, med ca 
2 kistegravlegginger i året et ikke dette et stort problem, men nevnes da det kan være 
utfordrende når disse gravleggingene skal finne sted. 

Det er totalt avsatt 400.000 kroner til ”prosjektet Urnelund”. Kirkelig fellesråd har engasjert 
kunstneren Kari Anger til å utarbeide skisseforslag til utforming. I forbindelse med budsjett for 
2013, ble det innmeldt et behov for 525.000 eks. mva. Denne summen skal inkludere 
tilkopling til vann, 25 klargjorte gravminner, skifer i gangvei, granitt til sitteplasser, benker og 
utsmykking. Det er også tatt høyde for nye plantegninger over gravene. 
Avhengig av utforming og beplantning anslås de årlige driftskostnadene til å bli i 
størrelsesorden kroner 100.000 -180.000.   

Eigersund kommunes fremtidige behov for gravplasser dekkes av eksisterende gravplasser,
og etablering av ny gravplass på Rundevoll. Kommunen har derfor ikke behov for å 
opprettholde området i Gamle Prestegårdsvei som gravplass.

Det kan etableres ”navnet minnelund” på Egersund gravplass og på Helleland kirkegård. Den 
nye gravplassen på Rundevoll vil bli etablert med ”navnet minnelund”. Behovet for ”navnet 
minnelund” kan dermed dekkes innefor de allerede etablerte/vedtatte gravplasser.

Kommunen ønsker å avvikle gravplassdriften på Gamles basert på følgende forhold:

Økonomiske utgifter

Området kan etableres som park/minnelund/lekeplass/utvidelse for skolene på 
Husabø.

Kommunen er inne i en periode med store økonomiske utfordringer. En etablering av en 
”navnet minnelund” vil både bety større investeringer, og økte driftskostnader.
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I tillegg til investeringer knyttet til opparbeidelsen av området, vil løpende driftsutgifter øke. 
Arealet driftes pr i dag av kommunen, uten noen fast besøksfrekvens. 
Ved etablering av en ”navnet minnelund” vil det bli stilt helt andre krav til driften av området, 
jfr. Forskrift til gravferdsloven, §2. 

Ved etablering av en minnelund, vil området kunne utvikles etter behov. Det vil si at deler av 
området kan etableres som en minnelund/park med elementer fra Kari Angers forslag til 
utsmykning. Det resterende kan forbli ”uforedlet” som i dag. 
Arealet vil da ha en helt annen tilgjengelighet dersom behov for deler av området til andre 
formål.

Det antas at kunstneren Kari Anger skisseforslag til utforming, kan bearbeides innenfor 
rammen gitt i B2013, eller at annen utsmykning kan etableres innenfor denne rammen. 
Avhengig av utforming og beplantning anslås de årlige driftskostnadene til å bli i 
størrelsesorden kroner 50.000 -100.000 

Etter en total vurdering av de overnevnte forhold, innstiller Rådmannen at området bes frigitt 
til annet formål

Universell utforming:
Tekniske løsninger må innfri krav til universell utforming i Plan - og bygningsloven/TEK 10. 

Økonomiske konsekvenser:
Alternativ løsning - Det er usikkerhet til knyttet til den total kostnaden, men det vises her til 
budsjett mottatt fra Kirkelig fellesråd, en forventning til at det må etableres drenering for 
området, samt estimat av driftskostnader.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Anslag avhengig av utforming, minnelund 45.000 100.000

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Etablering av minnelund 400.000 0 0

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret:
1. Gravplassen på Gamle Prestegårdsvei etableres som minnelund. 
2. Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken.

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
251122 Gravplassen i Gamle Prestegårdsvei

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 29.10.2010

Formannskapet; 
Kirkeverge Jørgen Tore 
Omdal; 
Målfrid Espeland; 
Torbjørn Corneliussen; 
Arild Dyrskog Rolfsen

Formannskapets tur til Stavanger for å se på 
kirkegård/minnelund.

2 I 23.10.2012 Den norske Kirke Gravplassen i Gamle Prestegårdsvei

Parter i saken:
            

Den norske kirke Eigersund kirkelige 
fellesråd

4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.09.2013
Arkiv: :FA-L32
Arkivsaksnr.:
13/1948
Journalpostløpenr.:
13/25566

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Seksjon kart og oppmåling
Johnny Monsen
Oppmålingssjef
51 46 83 17
johnny.monsen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
220/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013
068/13 Kommunestyret 28.10.2013

Tildeling av veiadresser til hytter i Eigersund kommune
  

Sammendrag:
I Eigersund kommune er det ca. 675 hytter som ikke har veiadresse. For å gjøre det enklere 
for nødetater og andre å finne fram foreslås det å sette i gang arbeidet med å tildele 
veiadresser til disse hyttene.
Arbeidet foreslås finansiert ved bruk av oppmålingsfondet.

Saksgang:
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 26.09.2013:
1. Arbeidet med å tildele veiadresser til de hyttene i kommunen som mangler slik 

adresse igangsettes.
2. Prosjektet finansieres ved bruk av oppmålingsfondet.
3. Formannskapet utnevner et navneutvalg på 3 personer som har forslagsrett og 

innstillingsmyndighet for navnsetting og skrivemåten av adressenavn i kommunen.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
I Norge har vi i dag to adressesystem, veiadresser og matrikkeladresser. Både veiadresser 
og matrikkeladresser er offisielle adresser.
En matrikkeladresse er en tallrekke, sammensatt av eiendommens gårds- og bruksnummer, 
og eventuelt festenummer og undernummer. Den kan eksempelvis se slik ut: 12/158/5-8.
Veiadresse er et kjent begrep og består av et adressenavn og et adressenummer, for 
eksempel Storgaten 11.

I Eigersund kommune har vi ca. 8000 offisielle adresser hvorav ca. 675 matrikkeladresser. I 
all hovedsak er det hytter som har matrikkeladresser. 

Kommunen er adressemyndighet og skal fastsette offisiell adresse i følge matrikkellovens § 
21. Det medfører at kommunen er ansvarlig myndighet for å iverksette et adressesystem i 
kommunen og vedlikeholde dette gjennom tildeling av nye adresser, endringer og 
registrering av adresser i matrikkelen.
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Matrikkelforskriftens § 50 (1) lyder: ”Kommunen skal tildele vegadresse til bygning som 
planlegges brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, eller offentlig eller 
publikumsrettet virksomhet.”
Det er likevel hjemmel i matrikkelforskriftens § 55 (1) for inntil videre å fortsette med 
matrikkeladresser i de områdene hvor en hadde matrikkeladresser ved ikraftsetting av 
matrikkelen.

Veiadresser knyttes til kjørbar vei, gate eller plass. Dersom det ikke er mulig, kan 
veiadresser knyttes til sti, gangvei eller et entydig avgrenset område. Det siste vil være tilfelle 
i hytteområder hvor det ikke er noe veisystem.

Saksbehandlers vurderinger:
Matrikkeladresser er ikke spesielt egnet til å finne fram etter, og enda vanskeligere å huske. I 
en nødsituasjon der det gjelder liv, helse og sikkerhet er en som regel avhengig av hjelp fra 
ambulanse, brannmannskap eller politi. Da er adresse et nøkkelord for at redningsetatene 
raskt og effektivt skal finne fram. I en slik situasjon er det svært uheldig bare å ha en 
matrikkeladresse å vise til, ettersom verdifull tid kan gå tapt.
En veiadresse derimot, er enkel å huske, og lett å beskrive.

I tillegg er adresser viktig for all varetransport som i stor grad bruker bilnavigasjonssystemer 
(GPS) for å finne fram. De er avhengig av veiadresser for å få en eksakt adresse å kjøre til. 
Flere og flere privatbiler har også lignende bilnavigasjonssystemer og skal en utnytte de fullt 
ut må en ha veiadresse å legge inn når en skal bestemme en kjørerute.

Veiadressen brukes også som postadresse sammen med tilhørende postnummer og 
poststedsnavn.

Det er behov for å etablere en del nye adresseparseller for å tildele veiadresser til alle hytter i 
kommunen. Disse adresseparsellene skal ha adressenavn (veinavn). Oppgaven med å dele 
inn veinettet i adresseparseller er delegert til seksjon kart og oppmåling, mens det er 
formannskapet som vedtar adressenavn. 

Som en konsekvens av at det opprettes nye adresseparseller, vil noen måtte få endret sin 
nåværende adresse. Dette må en være forberedt på kan skape stort engasjement.

Med bakgrunn i at adressenavn som andre stedsnavn representerer viktige språklige og 
kulturelle verdier, er det forholdsvis vanlig at kommuner etablerer egne navneutvalg. Disse 
utvalgene kan enten ha delegert fullmakt til å vedta adressenavn, eller de har forslagsrett og 
innstillingsmyndighet for navnsetting og skrivemåte av adressenavn i kommunen.
Gjennom sitt valg av medlemmer til utvalget kan kommunestyret/formannskapet få et utvalg 
som er spesielt godt egnet til å ivareta ansvaret for oppgaven.
Punkt 3 i forslag til vedtak etablerer et slikt navneutvalg.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Kommunen kan ikke kreve eget gebyr for fastsetting av adresse. Men kommunen kan likevel 
betrakte adresseringsarbeidet som en støttefunksjon til øvrig matrikkelarbeid, og la 
kostnadene inngå i kostnadsgrunnlaget for det samlede gebyrnivået på matrikkelområdet.

Tidligere års ”overskudd” fra oppmålingsgebyrer er avsatt på fond. Dette fondet er på 
739.000 kroner og kan benyttes til å finansiere arbeidet med å tildele veiadresser til hytter i 
kommunen.
Oppmålingsfondet kan ikke brukes til annet enn kommunens oppgaver etter matrikkelloven.
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Ut fra innhentede erfaringstall er kostnadene med dette adresseringsarbeidet anslått til 
500.000 kroner. Anslaget forutsetter at arbeidet blir gjort av egne ansatte, dersom en må 
kjøpe tjenester kan kostnadene bli høyere.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum 500.000

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

Alternativ 1:
1. Arbeidet med å tildele veiadresser til de hyttene i kommunen som mangler slik 

adresse igangsettes.
2. Prosjektet finansieres ved bruk av oppmålingsfondet.

Alternativ 2:
Arbeidet med å tildele veiadresser til de hyttene i kommunen som mangler slik adresse 
utsettes til senere.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Parter i saken:
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Arkivsaksnr.:
13/304
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13/26362

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Sentralstaben
Svein Oskar Wigestrand
Beredskapsansvarlig
51 46 83 44
svein.oskar.wigestrand@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
061/13 Formannskapet 23.10.2013
069/13 Kommunestyret 28.10.2013

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for Eigersund 
kommune 2013
  

Sammendrag:
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(sivilbeskyttelsesloven) krever at kommunen skal utarbeide en helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Kommunestyret ba om en slik sak i juni 12 og det har 
også vært tilsyn fra Fylkesmannen der manglende oppdatering er et avvik som nå vil bli 
lukket.

ROS-analysen har vært på en omfattende intern og ekstern høring, med ulike 
arbeidsgrupper i gang for å kartlegge risiko og sårbarhet i kommunen.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret som avgjør saken.
PTU tar saken til orientering eller avgir en uttale til formannskapet.

Rådmannens forslag til vedtak 03.10.2013:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. ROS-analyse for Eigersund kommune 2013 godkjennes,

2. Det legges frem en sak om status og fremdrift i forhold til tiltak i ROS-analysen til 
kommunestyrets junimøte 2015.

Eventuell tidligere politisk behandling:

K-sak 74/12 18. juni 2012 - Justering av plan for kriseledelsen i Eigersund kommune
7. Overordnet ROS-analyse og revidert beredskapsplan legges frem for kommunestyre 

senest i oktober 2013.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(sivilbeskyttelsesloven) krever at kommunen skal utarbeide en helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). I forskrift om kommunal beredskapslikt finner man 
bestemmelser om bl.a. innholdet i ROS-analysen. 
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Fylkesmannen hadde 19. juni 2012 tilsyn med beredskap i kommunen og det var to avvik, 
hvorav manglende oppdatert ROS-analyse var den ene.

Det har vært gjennomført en omfattende prosess både internt og eksternt. Detaljer i dette 
fremgår av vedlegget ROS-analysen i Eigersund kommune.

Saksbehandlers vurderinger:
I tråd med lovverket vil en oppdatert ROS-analyse danne grunnlaget for beredskapsarbeid i 
kommunen og ikke minst grunnlaget for en ny beredskapsplan. Når ROS-analysen er vedtatt 
av kommunestyret vil denne være utgangspunkt for det videre arbeidet med å ferdigstille ny 
og revidert beredskapsplan for kommunen. Dette vil lukke det andre avviket i fylkesmannens 
tilsyn. En ny beredskapsplan er en temaplan og vil følge rutinene for slike planer når det 
gjelder involvering, høring mm, og vil bli lagt frem for kommunestyret så fort dette er praktisk 
mulig.

Som det fremgår av ROS-analysen er tiltaksdelen delt opp i ”engangstiltak” og fortløpende 
tiltak. Noen tiltak er relativt enkle og billige å gjennomføre, andre vil kreve investeringer i 
større og mindre grad, til dels omfattende planarbeid og andre vil igjen handle om å
implementere sikkerhetstenking i det daglige arbeidet i organisasjonen (Dag-ROS).

Mye av beredskapsarbeidet handler om å få på plass rutiner og bevissthet rundt dette i alle 
ledd i organisasjonen, som f.eks hjemmesykepleien som kjører nattpatrulje og læreren som 
har med klassen på busstur til store flomsikringsarbeider. ROS-analysen er et viktig verktøy i 
så måte.

Når rådmannen har valgt å ikke fremheve enkelthendelser som skal ha prioritet, er det fordi 
dette er en helhetlig ROS-analyse og rådmannen og den enkelte kommunalsjef vil måtte ta 
tak i sine forhold og innarbeide dette i videre plan- og budsjettarbeid og gi prioritet ut på det 
enkelte tiltak ut i fra tiltakets karakter.

ROS-analysen vil også være levende dokument som ajourføres jevnlig i takt med endringer i 
samfunnet rundt oss. Det vil være naturlig å se revisjon av ROS-analysen i sammenheng 
med den årlige (lovpålagte) revisjon av kommunens beredskapsplan.

Det legges opp til at kommunestyret får en sak om status og fremdrift i forhold til tiltak i ROS-
analysen til kommunestyrets junimøte 2015. Begrunnelsen for juni 2015 er at for mange av 
tiltakene er det, som nevnt tidligere, snakk om til dels omfattende plan- og budsjettendringer.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Det legges ikke frem noen oversikt over økonomiske konsekvenser for de enkelte tiltak da 
det vil være umulig å anslå i en slik overordnet ROS-analyse. Igjen, dette er noe som vil 
måtte innarbeides i plan- og budsjettene til den enkelte avdeling i årene fremover.

~ o ~

Alternative løsninger:
ROS-analyse for Eigersund kommune 2013 godkjennes med følgende endringer:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
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Dok.nr Tittel på vedlegg

246727
Endelig rapport for tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Eigersund 
kommune 19.06.12

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 08.01.2013
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

ROS-analyse - møte tirsdag 8. januar

3 X 11.01.2013 Svein Oskar Wigestrand ROS - analyse
4 U 15.01.2013 Magne Eikanger Arbeidsgrupper - ROS analyse

5 I 21.01.2013
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

ROS-analyse for Eigersund kommune -
målsetting - involvering av eksterne aktører

14 X 11.02.2013

Anne Brit W. Tengesdal; 
Leif E. Broch; 
Ketil Helgevold; 
Tore L. Oliversen; 
Nils Georg Hansen; 
Anne-Grethe Woie; 
Dag Kjetil Tonheim; 
Kristin Bø Haugeland; 
Svein Oskar Wigestrand

ROS-analyse for Eigersund kommune - justert 
referat fra styringsgruppas møte 07.02.13.

15 X 25.02.2013

Anne Brit W. Tengesdal; 
Leif E. Broch; 
Ketil Helgevold; 
Tore L. Oliversen; 
Nils Georg Hansen; 
Anne-Grethe Woie; 
Dag Kjetil Tonheim; 
Kristin Bø Haugeland; 
Svein Oskar Wigestrand

ROS-analyse - styringsgruppa - deler av ROS-
analysen

16 X 05.03.2013

Jarle Valle; 
Anne Brit W. Tengesdal; 
Sigrund Berge Midbrød; 
Astrid Elisabeth 
Helgeland Jørgensborg; 
Roger Tengsareid; 
Helge Waage; 
Per Steinar Berentsen; 
Leif E. Broch; 
Annbjørg Elve 
Skofteland; 
Sissel Orstad Grastveit; 
Ketil Helgevold; 
Tore L. Oliversen; 
Anne Bodil Surdal; 
Jone Chr. Omdal; 
Nils Georg Hansen; 
Svein Ivar Midbrød; 
Marianne Petersson; 
Steinar Nordvoll; 
Solveig Strømstad; 
Anne-Grethe Woie; 

ROS-analyse - referater fra arbeidsgruppenes 
møter i uke 9 og 10
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Arnhild Ravnevann; 
Dag Kjetil Tonheim; 
Kristin Bø Haugeland; 
Nina Bolme Steinsholt; 
Svein Oskar 
Wigestrand; 
Carl Arthur Tønnessen; 
Odd Stangeland

1 U 07.03.2013

Fonn Egersund AS; 
Aker Egersund AS; 
Rogaland Bildeler AS; 
Orica Norway As; 
Bertelsen & Garpestad; 
Dalane Miljøverk IKS; 
Hermod Teigen AS; 
Helse Stavanger HF; 
Mattilsynet 
Distrikskontoret For 
Dalane; 
NSB AS; 
Jernbaneverket; 
Telenor Norge AS; 
Vegvesenet; 
Rogaland bildeler AS; 
Redningskrysseren RS 
111 "Peter Henry von 
Koss"; 
Eigersund havnevesen; 
Kystverket; 
Sirdal kommune; 
Jernbaneverket region 
Vest; 
Hå kommune; 
Dalane energi IKS; 
Egersund Røde Kors; 
Rogaland 
sivilforsvarsdistrikt; 
Agder og Rogaland 
Heimeverndistrikt 08; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Bjerkreim kommune; 
Sokndal kommune; 
Lund kommune

Invitasjon til møte - risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse) for Eigersund kommunene

17 X 08.03.2013

Anne Brit W. Tengesdal; 
Leif E. Broch; 
Ketil Helgevold; 
Tore L. Oliversen; 
Anne-Grethe Woie; 
Dag Kjetil Tonheim; 
Kristin Bø Haugeland; 
Eivind Galtvik; 
Svein Oskar Wigestrand

ROS-analyser for Eigersund kommune - forslag 
til referat fra styringsgruppas møte 07.03.13

18 X 18.03.2013 Alle ansatte ROS-analyse
19 X 26.03.2013 Anne Brit W. Tengesdal; ROS-analyse - møte i styringsgruppa
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Leif E. Broch; 
Ketil Helgevold; 
Tore L. Oliversen; 
Anne-Grethe Woie; 
Dag Kjetil Tonheim; 
Kristin Bø Haugeland; 
Eivind Galtvik; 
Svein Oskar Wigestrand

20 X 02.04.2013

Jarle Valle; 
Anne Brit W. Tengesdal; 
Sigrund Berge Midbrød; 
Astrid Elisabeth 
Helgeland Jørgensborg; 
Roger Tengsareid; 
Helge Waage; 
Per Steinar Berentsen; 
Leif E. Broch; 
Annbjørg Elve 
Skofteland; 
Sissel Orstad Grastveit; 
Ketil Helgevold; 
Tore L. Oliversen; 
Anne Bodil Surdal; 
Jone Chr. Omdal; 
Nils Georg Hansen; 
Marianne Petersson; 
Steinar Nordvoll; 
Solveig Strømstad; 
Anne-Grethe Woie; 
Arnhild Ravnevann; 
Dag Kjetil Tonheim; 
Kristin Bø Haugeland; 
Nina Bolme Steinsholt; 
Eivind Galtvik; 
Svein Oskar Wigestrand

ROS-analyse for Eigersund kommune -
møtereferater fra de andre møtene i 
arbeidsgruppene

21 X 03.04.2013

Leif E. Broch; 
Ketil Helgevold; 
Tore L. Oliversen; 
Nils Georg Hansen; 
Anne-Grethe Woie; 
Dag Kjetil Tonheim; 
Kristin Bø Haugeland; 
Nina Bolme Steinsholt; 
Eivind Galtvik; 
Svein Oskar Wigestrand

ROS-analyse - forslag til møtereferat fra 
styringsgruppa

6 I 23.04.2013 Bjerkreim kommune
Opplysninger om Bjerkreim til bruk i ROS-
analyse

22 X 14.05.2013

Leif E. Broch; 
Ketil Helgevold; 
Tore L. Oliversen; 
Anne-Grethe Woie; 
Dag Kjetil Tonheim; 
Kristin Bø Haugeland; 
Nina Bolme Steinsholt; 
Eivind Galtvik; 

ROS-analyse - referat fra styringsgruppas møte 
08.05.13
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Svein Oskar Wigestrand

23 X 24.05.2013

Sigrund Berge Midbrød; 
Sissel Orstad Grastveit; 
Solveig Strømstad; 
Arnhild Ravnevann; 
Nina Bolme Steinsholt; 
Svein Oskar Wigestrand

ROS-analyse - forslag til referat fra dagens møte 
i arbeidsgruppe helse og omsorg 24.05.13

24 X 27.05.2013

Jarle Valle; 
Roger Tengsareid; 
Helge Waage; 
Per Steinar Berentsen; 
Annbjørg Elve 
Skofteland; 
Jone Chr. Omdal; 
Steinar Nordvoll; 
Anne-Grethe Woie; 
Svein Oskar Wigestrand

ROS-analyse - referat fra dagens møte 27.05.13 
- arbeidsgruppe teknisk

7 I 20.06.2013
Stavanger 
universitetssjukehus

Bortfall av strøm ved Eigersund sjukehus -
installering av nødstrømsaggregat

8 U 25.06.2013

Mattilsynet; 
Stavanger 
universitetssjukehus; 
Rogaland 
sivilforsvarsdistrikt; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Eigersund politistasjon

ROS-analyse Eigersund kommune -
høringsuttale

9 U 08.07.2013
Stavanger 
universitetssukehus

Bortfall av strøm ved Egersund sjukehus

10 I 28.08.2013 Mattilsynet
ROS-analyse Eigersund kommune -
Høringsuttalelse

12 X 30.08.2013
Ketil Helgevold; 
Svein Oskar Wigestrand

ROS-analyse - høringsfrist

11 X 02.09.2013
Ketil Helgevold; 
Svein Oskar Wigestrand

Vedr. høring rosanalyse - Eigersund kommune

13 X 11.09.2013
Ketil Helgevold; 
Svein Oskar Wigestrand

ROS-analyse og 3T-ark

Parter i saken:
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Vedlegg 4

3T-ark
(Tilstand – Trussel – Tiltak)
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Sentraladministrasjonen:

1. Bortfall av strøm i mer enn 8 timer.

2. Bortfall av kommunikasjon i mer enn 8 timer.

3. Sammenbrudd i IKT i over 8 timer.

4. Brann i kommunalt administrasjonsbygg.

5. Terrorhandlinger.

6. Krig og internasjonale konflikter.

7. Kriminelle handlinger utført av ansatte eller politikere.

8. Trusler mot / gisseltaking av politikere / ansatte.

9. Dødsfall / alvorlig skade i forbindelse med ulykke i arbeidstiden blant ansatte i 

Eigersund kommune.

10.Organisert kriminalitet.

11.Svikt i matforsyning, drivstofforsyning og finansielle tjenester.

12.Systemsvikt som medfører dødsfall eller alvorlig sykdom / skade.

Helse og omsorg.

13.Smittsom sykdom blant mennesker.

14.Akutt ressursmangel innen helse og omsorg.

15.Akutt personalmangel innen helse og omsorg.

16.Svikt i informasjonssikkerheten vedrørende pasienter.

17.Bortfall av Cosdoc i mer enn 3 timer.

18.Pasient / beboer blir borte fra institusjon, bofellesskap eller kommunal 

omsorgsbolig, eller skader seg mens vedkommende er under kommunal 

omsorg.

19.Feilbehandling foretatt av ansatte innen helse og omsorg.

20.Brann på institusjon, omsorgsboliger eller kommunale leiligheter.

21.Vold / trusler mot ansatte i helse- og omsorgstjenesten eller mot 3. person.

22.Hendelse utenfor egen kommune som påvirker innbyggerne i Eigersund 

kommune.

23.Radioaktivt nedfall.

24.Forurensning i matvarekjeden.

Kultur og oppvekst.

25.Bortføring av barn (fra skole, barnehage eller barnevern).

26.Ansatte unnlater å rapportere om alvorlig omsorgssvikt og lignende.

27.Brann i skoler og barnehager.

28.Brann i kulturhuset.

29.Ulykke med skolebuss og trafikkulykke ved skolen / barnehagen.

30.Alvorlig ulykke i undervisningssituasjon.
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Teknisk.

31.Forurensning av miljø (elv, sjø, jord, luft, bygning).

32.Svikt i vannforsyningen (vannet uteblir hos abonnentene).

33.Stor bygningsbrann.

34.Stor brann i naturen.

35.Stor brann i industrien.

36.Eksplosjon (under transport, i bygning eller sprengstofflager).

37.Skipsulykke.

38.Jernbaneulykke.

39.Veitrafikkulykke.

40.Luftfartsulykke.

41.Stengte veier, bruer eller tunneler, samt jernbane.

42.Flom i elver og vassdrag.

43.Skred / ras.

44.Snø- eller isras.

45.Stormflo / springflo.

46.Sterk vind.

47.Ekstrem varme / tørke.

48.Ekstrem kulde eller langvarige kuldeperioder.

49.Ekstrem nedbør (regn eller snø).

50.Utbrudd av plantesykdommer.

51.Nye uønskede arter i naturen.

52.Svikt i kommunal saksbehandling som har medført bygging i område som ikke 

skulle vært bebygget.

53.Utbrudd av dyresykdommer eller parasitter.
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1. Bortfall av strøm i mer enn 8 timer. 

Tilstand:

Bortfall av strømforsyning kan skyldes bl.a.: Ising på strømlinjer med påfølgende 

brudd, trær som faller ned over linjene, kabler som blir gravet over, brann eller annen 

skade på transformatorstasjoner. 

Eigersund kommune har områder som er sårbare for bortfall av strømforsyning pga 

mangel på eller små muligheter for omruting til alternative traseer dersom 

hovedlinjene faller ut. Dalane energi har utbedring av noen av disse linjene samt 

etablering av alternative forsyninger på investeringsprogrammet for de kommende 

årene.

Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) skal implementere et helhetlig 

beredskapskonsept. Statnett har ansvaret som systemoperatør for det overordnede 

nettet. 

Bortfall av strøm vil medføre størst konsekvenser om vinteren.

Dalane energi sin beredskapsplan blir oppdatert årlig. Det er utarbeidet 

beredskapsplan for å håndtere kraftrasjonering.

Dalane energi har kraftstasjoner i Eigersund kommune som er bygget slik at de kan 

produsere og distribuere inntil 12-13 MW til forbrukere i denne kommunen. Dette 

forutsetter at det er vann i magasinene til å produsere strøm med. Toppbelastningen i 

Eigersund kommune er i størrelsesorden 40 – 50 MW. Deler av kommunen kan 

forsynes fra nabokommunene dersom det er strøm i disse kommunene.  

Dalane energi har ett stort og ett mindre nødstrømsaggregat. Disse kan i en større 

feilsituasjon ikke lånes ut til kommunene, men vil bli benyttet til å sikre strøm for egne 

bygninger med beredskapsfunksjon.

Bortfall av Cosdoc i mer enn 3 timer er behandlet i Hendelse 17.

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader / sykdoms-

tilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).
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Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Viktige samfunnstjenester må stenge (skoler, barnehager, industri, finansielle 
tjenester, varehandel)

 Institusjoner (sykehjem m.v.) og boliger uten vedovn blir kalde
 Vanskelig å lage varm mat på institusjoner
 Planlagte aktiviteter i tråd med nasjonal samkjøring (valg, eksamen, diverse 

møter / arrangement) kan ikke gjennomføres som planlagt
 Tjenester som er avhengig av elektrisitet, som vannforsyning, avløpsanlegg, 

samband, drivstoffpumper, fungerer ikke
 Datamaskiner og servere som ikke har batteribackup kan ikke benyttes
 Personer som har livsviktig medisinsk utstyr som trenger strøm, får ikke 

benyttet dette
 Bygninger med direktevarsling av brann / innbrudd er uten ekstern varsling når 

batterikapasiteten er brukt opp

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø Mennesker

Omdømme
Drift / prod. Økonomi

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Innkjøp av alternative strømkilder til utsatte bygninger (nødstrømsaggregat og 
batterier /UPS)

 Installere kontakter for tilkobling av nødstrømsaggregat i aktuelle bygninger
 Etablere / ajourføre system for prioritering av strømkunder sammen med 

Dalane energi
 Dialog med Dalane energi for å få dem til å bygge ut strømforsyningsnettet der 

det er kun 1 trase i dag
 En del informasjon og planverk må finnes også på papir
 Kommunen må ha oversikt over hjemmeboende personer som er avhengig av 

livsviktig medisinsk utstyr som trenger strøm
 Nettselskapene må rydde kraftlinjegater
 Nettselskapene må skifte ut gamle linjer og master og gammelt teknisk utstyr
 Etablere / ajourføre varslingsrutiner ved bortfall av strøm

Avhjelpende:

 Ta i bruk nødstrømsaggregat
 Iverksette planverk for bl.a. prioritering av kunder
 Hente inn risikoutsatte eldre, pleietrengende og andre utsatte grupper til 

sykehjem eller lignende med nødstrømsforsyning
 Gi tilbud til husstander som ikke har ildsted (små leiligheter) om opphold andre 

steder
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2. Bortfall av kommunikasjon i mer enn 8 timer. 

Tilstand:

Denne hendelsen kan skyldes svikt i strømforsyningen, kabelbrudd, sabotasje, 

teknisk svikt i utstyr.

Nettløsningene mellom sentrale tekniske anlegg er basert på fiberkabel-nettverk. Det 

er ikke god redundans.

Nettløsningene ut mot endesentraler eller basestasjoner er i hovedsak uten 

redundans.

Teletjenestene blir påvirket av trafikksituasjonen. Stor trafikk gir kortere batterilevetid

ved strømbortfall.

Kraftreserver – tekniske anlegg. Disse er dimensjonert i forhold til anleggets stør-

relse, viktighet og lokalisering. Alle har batterireserver. Større anlegg har diesel-

drevet aggregat i tillegg. Utenfor tettsteder vil basestasjoner ha batterireserve i 

forhold til størrelse og viktighet i mobilnettet.

Kriser kan føre til kapasitetsproblemer. Det kan iverksettes akutt-tiltak gjennom fjern-

styring eller ved bruk av mobilt beredskapsutstyr. Politi / LRS rekvirerer.

Det er en viss overlapping på flere av basestasjonene i mange områder. Det er da 

ikke noe stort problem om 1 av basestasjonene faller ut.

Sårbarhet ved kraftbortfall. Analoge linjer fungerer så lenge Telenors anlegg 

fungerer. ISDN-linjer vil fungere om bruker har telefonapparat med nødstrøms-

funksjon. Teleutstyr som bruker 220V: Hussentraler, Internett / IP-telefoner, modem 

for datalinjer og alarmsystemer. Mobilsystemene vil få redusert kapasitet og 

dekningsområde. Brukere kan miste mulighet for ladning av batterier.

Brukernes (bl.a. kommunens) forberedelser er vitale!

Trussel:

Sannsynligheten for bortfall av teleforbindelse, bredbånd, samband er: Sannsynlig 

(1 gang i løpet av 1 - 10 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små sykdomstilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

 Nødmeldetjenesten faller bort (110, 112 og 113)
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 Innsatsmannskaper kan ikke varsles / kommunisere med hverandre
 Problemer med tjenesteproduksjonen i kommunen
 Privat næringsliv får driftsproblemer
 Trygghetsalarmer fungerer ikke
 Bygninger med direktevarsling av brann / innbrudd er uten ekstern varsling
 Fjernstyring av vannforsyning / avløpssystemer faller bort

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Mennesker

Miljø
Drift / prod.

Økonomi

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Stående instruks om at nøkkelpersoner møter på rådhuset når man blir 
oppmerksom på at denne hendelsen har skjedd, for å undersøke om det er 
behov for bistand / krisehåndtering

 Bedre batterikapasiteten på basestasjoner
 Ringledninger / omfordeling på telesambandet
 Opprette prioriteringslister slik at nøkkelpersonell fortsatt har forbindelse på 

mobiltelefoner dersom der er en viss kapasitet i nettet
 Kommunen har avtaler med flere teleaktører, slik at man ikke er helt avhengig 

av kun 1 aktør
 Bygningsmessige tiltak som kan bedre sikkerheten for viktige sentraler
 Godt ledningskartverk. Info ved gravetillatelse og gravemelding oppdateres
 Pålegge beredskapsmessig samarbeid mellom teleaktører
 Utarbeide / ajuourføre liste over lokale kommunikasjonsnett (Walkie Talkie, 

jaktradioer, satelittelefoner, skogsikringsradioer)
 Innkjøp av flere satellitt-telefoner
 Planlegge oppmøtepunkter for innbyggerne der de kan melde behov for 

brannvesen, ambulanse, politi m.v.
 Opprette system for reetablering av samband (trådløs link)
 Klarlegge teleselskapenes ansvar og beredskap
 Registrere sårbare strekninger og punkter i telenettet og påvirke teleaktørene 

til å utbedre disse

Avhjelpende:

 Ta i bruk alternative lokale kommunikasjonsnett (se forebyggende tiltak).
 Opprette oppmøtesteder for innbyggerne (se forebyggende tiltak)
 Hyppigere frekvens fra hjemmesykepleie / hjemmehjelp til utsatte brukere
 Flytte utsatte brukere midlertidig til sykehjem o.l.
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3. Sammenbrudd i IKT i over 8 timer. 

Tilstand:

Sammenbrudd i kommunenes IKT-tjeneste kan skyldes bortfall av strømforsyning, 

sabotasje / hacking / virus, sammenbrudd i teknisk utstyr med vanskelig tilgang på 

reservedeler, kabelbrudd, brann i rådhuset. 

Serverrommet er ikke utstyrt med automatisk slokkeanlegg.

Serverrommet er ikke utstyrt med nødstrømsaggregat. 

Kommunen har ikke en ekstra server i annet bygg.

Backup sendes til lager i annet bygg 1 gang per måned.

Kommunen har ikke en formalisert vaktordning for IKT-personellet. 

Kommunen har ikke utarbeidet egen IKT-strategi og oppfyller ikke «Norm for 

informasjonssikkerhet».

Se også Hendelse 1 Bortfall av strøm i mer enn 8 timer og Hendelse 2 Bortfall av 

kommunikasjon i mer enn 8 timer.

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små sykdomstilfeller). 

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Farlig (alvorlige driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Redusert tjenesteproduksjon

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø Mennesker

Omdømme
Økonomi Drift / prod.
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Tiltak:

Forebyggende:

 Kontinuerlig holdningsskapende arbeid
 Installere CO2 eller tilsvarende brannslukkingsanlegg i serverrom
 Innkjøp av nødstrømsaggregat til serverrommet
 Anskaffe ekstra server som plasseres i annet bygg
 En del viktige dokumenter må foreligge også på papir
 Hyppigere back–up–taking
 Enkelte back-up plasseres i fjellhall
 Innføre IKT-strategi
 Vurdere opprettelse av vaktordning for IKT-personell
 Gjennomføre relevante øvelser

Avhjelpende:

 Installere siste back-up
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4. Brann i kommunalt administrasjonsbygg. 

Tilstand:

I tillegg til rådhuset, har Eigersund kommune administrasjonslokaler i følgende 

bygninger: Lerviksgården, Skrivargården, Spinnerigården og Havnegården. Det er 

brannalarmanlegg i alle disse bygningene. Det er sprinkleranlegg i deler av en av 

disse bygningene. 4 av bygningene er registrerte som særskilte brannobjekter, jf. 

brann- og eksplosjonsvernloven § 13.

De hyppigste brannårsakene i kontorbygninger er: Feil på elektrisk anlegg, feil bruk 

av elektrisk utstyr, bar ild og påsatt brann.

Det er gjennomført brannøvelser for de ansatte i en av bygningene i løpet av de siste 

2 årene.

Trussel:

Sannsynlighet: Lite sannsynlig (sjeldnere enn 1 gang per av 50 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 - 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Katastrofal (svært alvorlige og langvarige 

driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Tjenestetilbudet blir alvorlig lammet
 Tap av arkivmateriell
 Tap av utstyr
 Tap av kunst
 Kommunen blir midlertidig ute av stand til å yte diverse tjenester for kommunens 

innbyggere / kunder
 Kriseledelsen får forsinket iverksettelse av tiltak / organisering

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Lite sann-
synlig

Mennesker
Miljø

Økonomi Drift / prod.

Omdømme

 

Side 439 av 670



Tilstand – Trussel – Tiltak  Eigersund 11.09.13

11

Tiltak:

Forebyggende:

 Tidsbryter på aktuelle elektriske apparater
 Sakkyndig kontroll av elektriske anlegg og utstyr hvert år
 Hyppige egenkontroller av elektrisk utstyr
 Bevissthet rundt bruk av skjøteledninger
 Bevissthet rundt håndtering av avfall (påsatt brann)
 Rutiner for bruk av levende lys
 Ha tilstrekkelig med slukkeutstyr i disse bygningene 
 Gjennomføre regelmessige brannøvelser for alle ansatte i disse bygningene
 Forskriftsmessig oppbevaring / sikring av eventuell brannfarlig vare i disse 

bygningene

Avhjelpende:

 Iverksette evakuering hvis det er mennesker i bygningen på branntidspunktet
 Lukke kjente bygningsmessige avvik som har betydning for brannsikkerheten
 Utpeke alternative lokaler for kontorer som ikke kan benyttes en periode
 Hyppige bacpup-takinger av data
 Gode og oppdaterte forsikringsordninger
 Sikre frie rømningsveier til enhver tid i de kommunale administrasjonsbygningene
 Sikre arkivrom / datarom på en tilfredsstillende måte, både bygningsmessig og

med automatisk slokkeanlegg
 Automatisk slokkesystem i tavlerom og sikringsskap, evt. i hele bygningene
 Peke ut og forberede alternative lokaler for kriseledelsen og for drift av 

kommunale tjenester
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5. Terrorhandlinger. 

Tilstand:

Eksempler på slike terrorhandlinger er: ildspåsettelse, bombesprengning, gissel-

taking, brevbomber, skyting.

Slike handlinger kan være utført av personer eller grupper som er svært misfornøyde 

med kommunen, eller som har vært utsatt for alvorlig trakassering. Handlingen kan 

være ideologisk motivert eller skyldes forvirring.

Trussel:

Sannsynligheten for terrorhandling / ulykke forårsaket med overlegg: Lite sannsynlig 

(sjeldnere enn 1 gang per 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Katastrofal (mer enn 1 død, mer enn 5 alvorlig syke / 

skadde).

Økonomiske konsekvenser: Katastrofal (over 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Kritisk (omfattende skader på miljøet).

Konsekvenser for drift / produksjon: Farlig (alvorlige driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: Farlig (alvorlig omdømmesvekkelse).

 Flere drepte og mange skadde, inkl. psykisk skadde
 Omfattende materielle skader
 Redsel i befolkningen
 Dersom kommunen ikke makter å utføre det som forventes av innbyggerne, 

kan det bli en alvorlig omdømmesvekkelse

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Lite sann-
synlig

Miljø Drift / prod.
Omdømme

Mennesker
Økonomi

Tiltak:

Forebyggende:

 God helse- og hjelpetjeneste
 God dialog med politiet (SLT)
 Innføre adgangskontroll på aktuelle kommunale bygninger
 Installering av alarmsystemer på utsatte bygninger / kontorer
 Gode rutiner ved mottak av trusselmeldinger etc.
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Avhjelpende:

 Informasjon til innbyggerne
 Skape trygghet
 God oppfølging av involverte
 Godt samarbeid med media
 Kriseledelse som fungerer godt
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6. Krig og internasjonale konflikter. 

Tilstand:

Kommunen skal i størst mulig grad videreføre sine tjenester og oppgaver også når 

landet er i krig eller det er internasjonale konflikter. Tjenesteproduksjonen vil til dels 

bli kraftig påvirket av krig og internasjonale konflikter. 

Trussel:

Sannsynlighet: Lite sannsynlig (sjeldnere enn 1 gang per 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Katastrofal (mer enn 1 død, mer enn 5 alvorlig 

skadde).

Økonomiske konsekvenser: Katastrofal (over 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Katastrofal (svært alvorlige og langvarige skader på miljøet).

Konsekvenser for drift / produksjon: Katastrofal (svært alvorlige og langvarige 

driftsproblemer).

 Mange ansatte kan bli utkommandert til militærtjeneste
 Betydelige forsyningsproblemer når det gjelder mat og drivstoff
 Mange skadde / sårede

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Lite sann-
synlig

Mennesker
Økonomi
Miljø
Drift / prod.

Tiltak:

Forebyggende:



Avhjelpende:

 Kommunen må prioritere strengt med sine ressurser.
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7. Kriminelle handlinger utført av ansatte eller politikere. 

Tilstand:

Det som omtales i denne hendelsen er kriminelle handlinger som ansatte eller 

politikere gjør i sin tjeneste for kommunen. 

Av aktuelle kriminelle handlinger er underslag, korrupsjon, vold / overgrep mot 

brukere / barn / elever, tyveri fra arbeidsgiver. 

Trussel:

Sannsynlighet: Meget sannsynlig (mer enn 1 gang per år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader / sykdoms-

tilfeller).

Økonomiske konsekvenser: En viss fare (50.000 – 500.000 kr).

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Slike handlinger vil i stor grad gå ut over kommunen som arbeidsgiver og 
kommunens omdømme

 Involverte kan bli utsatt for langvarige skader
 Kommunen kan tape store økonomiske verdier

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget 
sann-

Miljø Mennesker
Økonomi

synlig Drift / prod.
Omdømme    

Tiltak:

Forebyggende:

 Fokus på etikk både for ansatte og politikere

 God internkontroll

 Krav om oppdatert politiattest for aktuelle yrkesgrupper

 Gode varslingsrutiner for hva man skal gjøre dersom man får mistanke om slike 

hendelser

 Fjerne systemet med kontantkasser

 God organisasjonskultur
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Avhjelpende:

 Politianmeldelse

 God oppfølging av skadelidte

 

Side 445 av 670



Tilstand – Trussel – Tiltak  Eigersund 11.09.13

17

8. Trusler mot / gisseltaking av politikere / ansatte. 

Tilstand:

Slike hendelser er aktuelle både mot ansatte og politikere og kan være utført for bl.a. 

å straffe kommunen eller enkeltpersoner eller for å oppnå ønskede resultater i 

aktuelle saker. Trusler kan også være rettet mot ansattes eller politikeres familie-

medlemmer.

Trusler av mer eller mindre alvorlig karakter skjer meget hyppig. Blant utsatte grupper 

er: ansatte som arbeider med skatteinnkreving, lånesøknader, sosialhjelp, bygge-

saker, barnevern, bygge- og eiendomssaker. 

Se også Hendelse 21 Vold / trusler mot ansatte i helse- og omsorgstjenesten eller 

mot 3. person.

Trussel:

Sannsynlighet: Meget sannsynlig (mer enn 1 gang per år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader / sykdoms-

tilfeller).

Økonomiske konsekvenser: En viss fare (50.000 – 500.000 kr).

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

 Kan medføre sykmelding, utrygghet, stor turnover
 Kan føre til at vedtak blir annerledes enn om trusler ikke var fremsatt

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget 
sann-

Miljø Mennesker
Økonomi 

synlig Drift / prod.    

Tiltak:

Forebyggende:

 Sikringstiltak i aktuelle bygninger
 Alarmer i aktuelle (deler av) bygninger
 Opplæring i håndtering av truende / vanskelige situasjoner
 Hjelpeapparatet må være observante på personer som kan være ustabile
 De ulike etatene må – innenfor gjeldende regelverk – informere hverandre om 

ustabile personer og / eller signaler om trusler
 Gode varslingsrutiner på den enkelte arbeidsplass
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Avhjelpende:

 Iverksette varsling internt i bygningen
 Varsle politiet
 De som ikke er direkte involvert i hendelsen må om nødvendig evakueres til 

sikker bygning
 Psykososial oppfølging av involverte
 Debriefing
 God politiberedskap lokalt
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9. Dødsfall / alvorlig skade i forbindelse med ulykke i 

arbeidstiden blant ansatte i Eigersund kommune.

Tilstand:

Det er om lag 1.400 ansatte i Eigersund kommune. 

Dødsfall / alvorlig skade som følge av ulykke i arbeidstiden kan bl.a. skyldes: 

trafikkulykke, skade i forbindelse med vedlikeholdsarbeid (fallulykke, bruk av 

maskiner og utstyr), brann.

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: Kritisk (omfattende omdømmesvekkelse).

 Dødsfall
 Alvorlig personskade

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø Drift / prod. Mennesker

Økonomi
Omdømme

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Opplæring av ansatte når det gjelder holdninger til risikofylt arbeid, også 

kjøring

 Holdningsskapende arbeid generelt

 Pålegg om bruk av sikkerhetsutstyr

 Gode rutiner / instrukser

Avhjelpende:

 Kjøpe kjøretøyer, maskiner, utstyr m.v. som har god sikkerhet

 

Side 448 av 670



Tilstand – Trussel – Tiltak  Eigersund 11.09.13

20

10. Organisert kriminalitet. 

Tilstand:

Organisert kriminalitet står bak en lang rekke ulike lovbrudd, som f.eks. smugling og 

distribusjon av narkotika, alkohol, tobakk m.v., vinningsforbrytelser, trusler, 

menneskehandel, prostitusjon.

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: Farlig (opp til 1 død, opp til 5 alvorlig skadde / syke).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Ufarlig (ingen driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: Kritisk (omfattende omdømmesvekkelse).

 Vold
 Trusler
 Prostitusjon
 Narkotikabruk
 Bandekriger
 Sosiale og medisinske problemer

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø

Drift / prod.
Omdømme Mennesker

Økonomi

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Arbeide mot etablering av 1%-klubber i kommunen

 Ansatte i kommunen må være årvåkne overfor negativ utvikling på dette 

området og melde fra dersom man får mistanke om ulovlig aktivitet og 

lovverket ikke er til hinder for dette

Avhjelpende:

 Samarbeide med politiet
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11. Svikt i matforsyning, drivstofforsyning og finansielle 

tjenester. 

Tilstand:

Svikt i forsyning av mat, drivstoff og / eller finansielle tjenester kan skyldes bl.a. 

stengte veier / jernbaneforbindelser, bortfall av strøm, internasjonal mangel på 

drivstoff, terroranslag mot distribusjonsnettet.

Internasjonale matvarekriser som medfører redusert tilgang på mat, vil trolig utvikle 

seg så sakte at en slik krise ikke omfattes av denne analysen.

Trussel:

Sannsynlighet for en alvorlig svikt i matforsyning, drivstofforsyning og / eller 

finansielle tjenester: Mindre sannsynlig (1 gang i løpet av 10 – 50 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader / sykdoms-

tilfeller).

Konsekvenser for økonomi: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Farlig (alvorlige driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).  

 Man ser ikke for seg at folk i Norge vil sulte som følge av en slik svikt i mat-
forsyningen, men det kan bli behov for å spise andre matvarer enn det som er 
førstevalget (redusert utvalg)

 Restriksjoner på bruk av privatbiler i første omgang
 Kassaapparater i forretninger o.l. virker ikke ved bortfall av finansielle tjenester
 Banktjenester fungerer ikke, slik at man ikke kan ta ut penger, betale 

regninger etc.

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre
sann-
synlig

Miljø Mennesker
Omdømme

Økonomisk
Drift / prod.
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Tiltak:

Forebyggende:

 Nødstrømsaggregater, evt. manuelle pumper, på bensinstasjoner
 Arbeide for desentraliserte drivstofflagre 
 Lokal matvareproduksjon

Avhjelpende:

 Kommunen må ha avtale med butikker og bensinstasjoner om prioritet
 Kommunen rekvirerer om nødvendig tilgjengelig mat i butikker, for utdeling
 Rasjonering
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12. Systemsvikt som medfører dødsfall eller alvorlig 

sykdom / skade. 

Tilstand:

Kommunen har mange systemer som skal sikre at man yter de tjenestene som det er 

forutsatt og som politiske organer har vedtatt skal ytes. 

Dersom disse systemene svikter, f.eks. som følge av menneskelig feil ved at 

systemene ikke følges, eller at systemene ikke er gode nok eller ikke er tilgjengelige 

midlertidig, kan det medføre at det oppstår farlige situasjoner som kan føre til dødsfall 

eller alvorlig skade eller sykdom. Eksempler på tjenester som er avhengig av gode 

og tilgjengelige systemer er: helsevesenet, psykiatri-tjenesten, omsorgstjenesten, 

vannforsyning, avløpsanlegg, vedlikehold av varmtvannsanlegg, matproduksjon på 

institusjoner, renhold m.v.  

Det vises også til Hendelse 17 Bortfall av Cosdoc i mer enn 3 timer, samt Hendelse 

26 Ansatte unnlater å rapportere om alvorlig omsorgssvikt og lignende.

Trussel:

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig (1 gang i løpet av 10 – 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Farlig (opp til 1 død, opp til 5 alvorlig skadde / syke).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: Kritisk (omfattende omdømmesvekkelse). 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre
sann-
synlig

Miljø Drift / prod.
Omdømme

Mennesker
Økonomisk

Tiltak:

Forebyggende:

 Opplæring av ansatte som arbeider med oppgaver der systemsvikt kan gi 

store konsekvenser

 Gode rutiner – som følges til enhver tid

 Holdningsskapende arbeid

 Avviksrapportering og oppfølging av avviksmeldinger
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Avhjelpende:

 Varsle avvik

 Ivaretaking av involverte
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13. Smittsom sykdom blant mennesker. 

Tilstand:

Aktuelle epidemier er bl.a.: Pandemisk influensa og andre virussykdommer, 

matforgiftning / botulisme, legionærsykdom, meningokokk, e-coli, miltbrann o.l. 

(terrorhandling).

Smittestoff i omløp som gir mange syke og / eller alvorlig sykdomsforløp.

Fare for ytterligere spredning av smittestoff dersom effektive tiltak ikke iverksettes. 

Tidsfaktoren er viktig.

Trussel:

Sannsynlighet for omfattende epidemi med smittsom sykdom i befolkningen: Mindre 

sannsynlig (1 gang i løpet av 10 – 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Katastrofal (mer enn 1 død, mer enn 5 alvorlig syke).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Farlig (alvorlige driftsproblemer).

 Flere syke enn helsetjenesten kan håndtere med vanlige ressurser
 Tjenesteytere som helse og omsorg er avhengige av greier ikke å levere sine 

tjenester
 Reduksjon i tjenesteproduksjon som skyldes fravær av ansatte eller omlegging til 

tjenesteproduksjon med fokus på smittevern
 Risiko varierer sterkt med agens (virksomt stoff)
 Risiko for ukontrollert spredning av agens – dersom tiltak ikke er effektive
 Helse- og omsorgstjenesten kan svikte fordi behandlere og de som yter omsorg 

er syke
 Personell med samfunnskritiske roller kan bli syke
 Produksjonssvikt i strøm / tele / renovasjon / infrastruktur kan forekomme
 Svikt i vareleveranse / distribusjon m.m. kan forekomme
 Unormalt mange dødsfall
 Vedvarende funksjonsnedsettelse for enkelte overlevende
 Engstelse oppstår i befolkningen
 Problemer med å nå ut til alle med tilstrekkelig informasjon
 Stort arbeidspress på de som er i arbeid
 Stort mediepress

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre
sann-

Miljø Økonomi
Drift / prod.

Mennesker

Synlig
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Tiltak:

Forebyggende:

 Informasjon til befolkningen
 Vaksinering av befolkningen. Spesielt utsatte grupper
 God matvarehygiene både i virksomheter, institusjoner, skoler, barnehager og 

private hjem
 Tilsyn fra myndighetene i skoler, barnehager, matvarebedrifter 
 Arbeide aktivt med å få kontakt med utlendinger som skal oppholde seg i 

kommunen over noe tid, for å få gjennomført helseundersøkelse
 Gode rutiner for oppfølging av helsearbeidere som har vært i risikosoner i utlandet
 Isolering av smittede
 Rask diagnostikk / behandling
 Opplæring i hygienetiltak ved epidemi med sykdom i befolkningen
 Utarbeide og ajourføre planer for tjenesteyting under epidemier – smittevernplan 

inkl. pandemiplan og tuberkulosekontrollplan
 Utarbeide og ajourføre planer for omlegging til endret drift av helsetjenesten med 

endrede prioriteringer av oppgaver
 Kontinuitetsplanlegging for alle som yter samfunnskritiske tjenester
 Innkjøp av beskyttelsesutstyr for behandlere
 Innkjøp av forbruksvarer til evt. isolasjon / nødhospital
 Lager av basismedikasjon til vanlige infeksjonstilstander – antibiotika, væske og 

smertestillende
 Lager av prøvetakingsmedier til diagnostikk / smitteoppsporing
 Utarbeide og ajourføre gode samarbeidsrutiner med sentrale myndigheter /

Folkehelsa
 Utpeke nødhospital

Avhjelpende:

 Smitteoppsporing. Forsøke å avdekke smittekilde og spredningsmåte
 Behandle symptomer / sanere smittestoff. Medisinering
 Veilede smittede om korrekt atferd når sykdommen er et faktum
 I verste tilfelle vurdere karantenetiltak / ferdselsbegrensning / forsamlingsnekt
 Tilkalle eksterne ressurser hvis slike ressurser er tilgjengelige
 Fortløpende publikumsinformasjon
 Organisering / etablering av nødhospital
 Nyhetsovervåkning
 Avlyse store arrangementer
 Stenge barnehager / skoler
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14. Akutt ressursmangel innen helse og omsorg. 

Tilstand:

Kommunens del av helsevesenet, og omsorgstjenesten i kommunen er avhengig av 

å få tilført diverse ressurser utenfra for å kunne utføre en tilfredsstillende tjeneste 

overfor kommunens innbyggere. Dette gjelder bl.a. medisiner. Kommunen får tilkjørt 

medisiner 2 ganger per måned, og sitter ikke inne med større egne lager. Dersom 

denne forsyningen skulle svikte mer enn noen få dager, må man basere seg på 

leveranser fra lokale apotek. I forbindelse med massevaksinering, kan sentrale 

myndigheter ha problemer med å levere tilstrekkelig med vaksine til ønsket tid. 

Enkelte pasienter er avhengig av medisinsktekniske hjelpemidler som igjen er 

avhengig av strøm for å fungere.  Se også Hendelse 1 Bortfall av strøm i mer enn 8 

timer. Ansatte i omsorgstjenesten er i stor grad avhengig av drivstoff for å oppsøke 

de brukerne som ikke bor på institusjon. Se også Hendelse 11 Svikt i matforsyning, 

drivstofforsyning og finansielle tjenester.

Trussel:

Sannsynlighet: Meget sannsynlig (mer enn 1 gang per år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små sykdomstilfeller).

Økonomiske konsekvenser: En viss fare (50.000 – 500.000 kr).

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Pasienter får ikke den medisinen de trenger eller de får den for seint
 Brukere får ikke tjenestene fra hjemmebasert omsorg
 Medisinsk teknisk utstyr som er avhengig av strøm virker ikke ved strømbortfall

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget 
sannsynlig

Miljø Mennesker
Økonomi
Drift / prod.
Omdømme    

Tiltak:

Forebyggende:

 Se Hendelse 1 Bortfall av strøm i mer enn 8 timer.

Avhjelpende:

 Innhente forsyninger fra lokale apotek.
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15. Akutt personalmangel innen helse og omsorg. 

Tilstand:

I kommunens helsetjeneste er det til sammen 14 ansatte på helsestasjon og 14 på 

legevakten. I kommunens omsorgstjeneste er det til sammen om lag 600 ansatte på 

sykehjem, omsorgsboliger, boliger for psykisk syke, hjemmebasert omsorg m.v.

I forbindelse med epidemier som rammer store deler av befolkningen, vil man måtte 

regne med at også kommunens helse- og omsorgstjeneste blir sterkt påvirket. Se 

Hendelse 13 Smittsom sykdom blant mennesker.

Trussel:

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig (1 gang i løpet av 10 – 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Farlig (opp til 1 død, opp til 5 alvorlig syke).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Tjenesteytere som helse og omsorg er avhengige av greier ikke å levere 
sine tjenester

 Reduksjon i tjenesteproduksjon som skyldes fravær av ansatte
 Helse- og omsorgstjenesten kan svikte fordi behandlere og de som yter 

omsorg er syke
 Mangelfull medisinering
 Stort arbeidspress på de som er i arbeid

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre
sann-

Miljø Omdømme Økonomi
Drift / prod.

Mennesker

synlig

Tiltak:

Forebyggende:

 Vaksinering av ansatte
 God matvarehygiene på institusjoner
 Gode rutiner for oppfølging av helsearbeidere som har vært i risikosoner i utlandet
 Isolering av smittede
 Rask diagnostikk / behandling
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 Utarbeide og ajourføre planer for omlegging til endret drift av helsetjenesten med 
endrede prioriteringer av oppgaver

 Kontinuitetsplanlegging for alle som yter samfunnskritiske tjenester

Avhjelpende:

 Benytte pårørende til å utføre arbeidsoppgaver som ikke krever spesiell 
kompetanse

 Forflytte hjemmeboende pleietrengende til samlelokaler for å redusere reisetid for 
ansette

 Smitteoppsporing. Forsøke å avdekke smittekilde og spredningsmåte
 Behandle symptomer / sanere smittestoff. Medisinering
 Veilede smittede om korrekt atferd når sykdommen er et faktum
 I verste tilfelle vurdere karantenetiltak / ferdselsbegrensning / forsamlingsnekt
 Tilkalle eksterne ressurser hvis slike ressurser er tilgjengelige
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16. Svikt i informasjonssikkerheten vedrørende pasienter. 

Tilstand:

Helsevesenet og omsorgstjenesten er avhengig av en omfattende informasjonsflyt 

mellom ulike «etater» og mellom ansatte i kommunen som har behov for korrekt og 

oppdatert informasjon om den enkelte pasient / bruker til enhver tid. Svikt i 

informasjonsflyten kan føre til at nødvendig informasjon ikke kommer raskt nok fram 

til den enkelte ansatte som har bruk for informasjonen eller at sensitiv informasjon 

kommer på avveie. Mye av informasjonsutvekslingen foregår elektronisk i lukket nett 

med høy sikkerhet, men det forekommer også informasjonsutveksling via internpost i 

kommunen og til dels vha. telefax. Svikt i Cosdoc omhandles i Hendelse 17.

Trussel:

Sannsynlighet: Meget sannsynlig (mer enn 1 gang per år)

Konsekvenser for mennesker: Ufarlig (ingen personskader / sykdomstilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Ufarlig (skader opp til 50.000 kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: Kritisk (omfattende omdømmesvekkelse).

 Opplysninger om den enkelte bruker mangler når rett medisinering skal foretas
 Uvedkommende får tilgang til sensitiv informasjon
 Dersom dokumenter med sensitivt innhold blir skrevet ut på feil skriver eller blir 

liggende på skriveren uten å bli hentet straks, kan opplysninger havne på avveie
 Tillitssvikt til aktuell tjeneste

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget 
sann-

Mennesker
Økonomi

Drift / prod.
Omdømme

synlig Miljø    

Tiltak:

Forebyggende:

 Opplæring av alle ansatte i «Norm for informasjonssikkerhet»

 Følge opp reglene i nevnte norm

 Kontinuerlig holdningsskapende arbeid

 Ikke dele passord med andre

 Varsle ved behov for bedre rutiner

 Forhindre at taushetsbelagt informasjon blir kjent for uvedkommende
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 Fjerne dokumenter fra kopirom o.l. dersom man oppdager at taushetsbelagt 

informasjon ligger åpent

 Endre passord o.l. dersom man oppdager at passord er gjort kjent eller det er 

fare for at passord er blitt kjent for uvedkommende

 Overføre sensitive opplysninger til riktig fagsystem

 Oppfordre til å diskutere problemstillinger om informasjonssikkerhet på 

avdelingsmøter

Avhjelpende:

 Slette dokumenter fra egen datamaskin / server dersom sensitive opplysninger 

er sendt utenfor «sikker sone»
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17. Bortfall av Cosdoc i mer enn 3 timer. 

Tilstand:

Kommunens helse- og omsorgstjeneste benytter fagsystemet Cosdoc. Når dette 

programmet ikke kan benyttes, skaper det ganske raskt store utfordringer for helse-

og omsorgstjenesten. Programmet benyttes både til å hente ut opplysninger om 

pasienter / brukere, samt til saksbehandling innen helse og omsorg. Dessuten 

benytter man dette programmet for å kommunisere med bl.a. sykehusene og 

fastlegene. Arbeidslister for omsorgstjenesten hentes ut fra dette programmet.

En del av opplysningene i Cosdoc finnes også i papirarkiv. 

Bortfall av Cosdoc kan skyldes bortfall av strøm, se Hendelse 1 Bortfall av strøm i 

mer enn 8 timer, havari i server, programvarefeil, hacking, sambandsbrudd med 

server, se Hendelse 3 Sammenbrudd i IKT i mer enn 8 timer.

Det er utarbeidet rutiner for handlinger når man ikke har tilgang til Cosdoc.

Trussel:

Sannsynlighet: Meget sannsynlig (mer enn 1 gang per år).

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige sykdomstilfeller).

Økonomiske konsekvenser: En viss fare (50.000 – 500.000 kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).

Konsekvenser for omdømme: En viss fare (mindre omdømmesvekkelse).

 Feilmedisinering eller mangelfull medisinering
 Arbeidslister kan ikke utarbeides, noe som kan medføre at brukere blir 

uteglemt
 Kommunen kan ikke ta imot elektroniske meldinger om utskrivningsklare 

pasienter fra sykehus
 Forsinkelser i kommunikasjon med samarbeidspartene
 Forsinket saksbehandling (vedtak om tiltak m.v.)

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget 
sann-

Miljø Økonomi
Omdømme

Mennesker
Drift / prod.

synlig    
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Tiltak:

Forebyggende:

 Nødstrømsaggregat som dekker både server og terminaler

Avhjelpende:

 Utarbeide arbeidslister på papir dagen før

 IKT må være lett tilgjengelig til enhver tid
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18. Pasient / beboer blir borte fra institusjon, bofellesskap 

eller kommunal omsorgsbolig, eller skader seg mens 

vedkommende er under kommunal omsorg.

Tilstand:

Eigersund kommune har 1 sykehjem, 3 bo- og servicesentre, bofellesskap for psykisk 

syke og andre, flere omsorgsboliger og 1 avlastningsbolig. Det er våken vakt til stede 

på sykehjemmet, bo- og servicesentrene og IBO.  Det er hvilende nattevakt for 14 

kommunale boliger.

Forsvinning kan skyldes bl.a. ønsket rømming eller kognitiv svikt.

Trussel:

Sannsynligheten for denne hendelsen er: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).   

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader / sykdoms-

tilfeller).

Økonomiske konsekvenser: En viss fare (50.000 – 500.000 kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Ufarlig (ingen driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: Kritisk (omfattende omdømmesvekkelse).

 Dersom pasienten / boeren ikke blir funnet tidsnok, kan det medføre dødsfall
 Pasienten / beboeren kan skade seg selv eller andre
 Slike forsvinninger skaper utrygghet og redsel blant andre pasienter / beboere, 

pårørende og ansatte

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø

Drift / prod.
Økonomi Mennesker

Omdømme

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Gode rutiner for observasjon av at alle som skal være til stede virkelig er til stede

 God / tilstrekkelig bemanning

 De ansatte må ha god kjennskap til den enkelte pasients / beboers handlemåte
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Avhjelpende

 Ta i bruk ny teknologi som er tillatt

 Iverksette ettersøkning

 Varsle politiet

 Iverksette førstehjelp ved skade / tilkalle ambulanse
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19. Feilbehandling foretatt av ansatte innen helse og 

omsorg.  

Tilstand:

Enkelte kommunalt ansatte foretar medisinsk behandling. Dette gjelder både på 

legevakt, sykehjem og til dels på helsestasjoner. I enkelte tilfeller blir det stilt feil 

diagnoser og / eller gitt mangelfull eller feil behandling, eller utdelt feil medisiner som 

får store konsekvenser.

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: Farlig (opp til 1 død, opp til 5 alvorlig syke).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for omdømme: Kritisk (omfattende omdømmesvekkelse).

 Feildiagnostisering kan føre til at rett behandling iverksettes for seint
 Feilmedisinering kan føre til at pasienten ikke får den medisinen vedkommende 

trenger eller ikke tåler den medisinen han / hun får

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø Drift / prod. Økonomi

Omdømme
Mennesker

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Tilstrekkelig antall ansatte på arbeid – og som har rett kompetanse

 Ansatte som ikke er for trette til å ta riktige beslutninger

Avhjelpende:

 Iverksette mottiltak i den grad det er nødvendig

 Avviksrapportering for å avverge nye lignende feil
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20. Brann på institusjon, omsorgsboliger eller kommunale 

leiligheter.  

Tilstand:

Eigersund kommune har 1 sykehjem, 3 bo- og servicesentre, bofellesskap for psykisk 

syke og andre, flere omsorgsboliger og 1 avlastningsbolig. Det er våken vakt til stede 

på sykehjemmet, bo- og servicesentrene og IBO.  

Brann i institusjoner (sykehjem o.l.), omsorgsboliger eller kommunale leiligheter kan 

bl.a. skyldes feil på elektrisk anlegg, feil bruk av elektrisk utstyr, påsatt brann, bar ild.

Flest beboere i 1 bygning har Lagård bo- og servicesenter med 51 sengeplasser. 

Alle disse bygningene har brannalarmanlegg med direkte varsling til brannvesen

(110-sentralen).     

Følgende av institusjonene m.v. har sprinkleranlegg: Damsgård bo- og aktivitets-

senter, Lundeåne bo- og servicesenter, Lagård bo- og servicesenter, leilighetene på 

IBO.   

Brannvesenet gjennomfører årlig tilsyn i alle institusjoner.

Det er fra 2 til 6 ansatte til stede i institusjonene på det minste (om natta).     

Alle institusjonene har årlig kontroll av elektrisk anlegg.     

Kun 1 av institusjonene m.v. har skriftlige rutiner for røyking og for bruk av levende 

lys.    

Alle institusjonene m.v. har rutiner for brannøvelser og for opplæring av nyansatte og 

vikarer.    

Kun 3 av institusjonene m.v. har evakueringsplaner.   

Den lengste tiden som kreves for evakuering til sikkert sted (enten i eller utenfor 

bygningen) er 5 minutter.    

Lengste innsatstid for brannvesenet er 6 minutter før utrykning, og kjøretiden er ca. 1 

minutt per km, dvs. opp mot 15 minutter innsatstid på det meste til disse bygningene.

2 av institusjonene har avtaler med andre institusjoner i egen kommune eller i 

nabokommuner om mottak av pasienter dersom institusjonen blir satt ut av funksjon i 

en periode.     
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Trussel:

Sannsynlighet for større brann i en institusjon / et bofellesskap: Mindre sannsynlig 
(1 gang i løpet av 10 – 50 år).
Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader).

Konsekvenser for økonomi: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Farlig (alvorlige driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).  

 Mange med sannsynlig stort pleiebehov må evakueres raskt, og seinere 
innkvarteres et annet sted i lengre tid

 Det kan bli flere skadde, både beboere og ansatte, som må ha behandling 
lokalt før transport til sykehus

 Skremte beboere / ansatte / pårørende
 Svikt i tjenesteproduksjon for tjeneste som er samlokalisert med institusjonen 

(f.eks. legekontor, hjemmesykepleie, kjøkken)
 Håndtering av situasjonen vil kreve større personellressurser enn man 

disponerer til vanlig
 Utfordrende evakuering om natten pga lite personell.  Kan evt. kompenseres 

hvis brannvesenet har kort innsatstid og kan være med og evakuere
 Det er normalt kort innsatstid for brannvesenet (ca. 15 minutter for de 4 første 

mannskapene) på det meste

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre
sann-

Miljø
Omdømme

Mennesker Økonomi
Drift / prod.

synlig

Tiltak:

Forebyggende:

 Utarbeide og ajourføre gode sikkerhetsrutiner mht. brann på institusjonene og 
sjekklister som ansatte skal benytte ved besøk hos hjemmeboende

 Lukke avvik av bygningsmessig art som har betydning for brannsikkerheten
 Gjennomføre forskriftsmessige øvelser og opplæring av alle ansatte på 

institusjonene m.v., samt evt. evakueringsøvelser
 Utarbeide og ajourføre evakueringsplan for institusjonene
 Avtale med annen institusjon om nødplasser for sykehjemsbeboere
 Regelmessig termografering og ettersyn av elektrisk anlegg
 Gjennomføre regelmessige tilsyn med elektrisk anlegg, brannalarmanlegg og 

utstyr i institusjonene m.v.
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 Innføre rutiner for røyking og bruk av levende lys i de institusjonene m.v. som 
mangler dette

 Tilstrekkelig med slukkeutstyr i institusjonene m.v.
 Sikre frie rømningsveier til enhver tid i institusjonene m.v.
 Bevissthet rundt avfallshåndtering i / ved institusjonene m.v.
 Installering av sprinkleranlegg på institusjoner m.v. som mangler dette, evt. 

mobile sprinkleranlegg i utsatte rom
 Innkjøp av evakueringslaken til alle senger i institusjonene der det er behov for 

assistert rømning

Avhjelpende:

 Rask evakuering til sikkert sted
 Iverksette slokking
 Etablere midlertidig samlingsplass som tillater pleie
 Mobilisering av ekstra personellressurser i omsorgstjenesten
 Alternativ kjøkkentjeneste fra f.eks. hotell eller lignende ved behov
 Forflytning av beboere til nødplass inntil ordinær plass kan skaffes
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21. Vold / trusler mot ansatte i helse- og omsorgstjenesten 

eller mot 3. person.  

Tilstand:

I kommunens helsetjeneste er det til sammen 14 ansatte på helsestasjon og 14 på 

legevakten. 

I kommunens omsorgstjeneste er det til sammen om lag 600 ansatte på sykehjem, 

omsorgsboliger, boliger for psykisk syke, hjemmebasert omsorg m.v.

Volden skjer som oftest ved slag, spark, spytting, biting m.v. Truslene kan også være 

verbale. 

De som utøver vold mot ansatte i helse- og omsorgssektoren er som oftest personer 

som er psykisk syke eller med kognitiv svekkelse. 

Trussel:

Sannsynlighet: Meget sannsynlig (mer enn 1 gang hvert år).

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader / sykdoms-

tilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Volden og truslene kan gi både fysiske og psykiske skader hos den ansatte. 
Kan medføre sykmeldinger eller uførhet

 Kan medføre utrygghet blant de ansatte
 Kan føre til at ansatte slutter i jobben og at det blir vanskelig å rekruttere nye 

medarbeidere

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget 
sann-

Miljø Drift / prod.
Omdømme

Mennesker
Økonomisk

synlig    

Tiltak:

Forebyggende:

 Tilstrekkelig med personale til stede, og som har rett kompetanse
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 God opplæring i håndtering av vanskelige / truende situasjoner

 God kjennskap til den enkelte beboer / klient for å avdekke uheldig utvikling av 

situasjoner tidlig

Avhjelpende:

 God oppfølging av involverte

 Politianmeldelse dersom gjerningspersonen anses som strafferettslig 

tilregnelig
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22. Hendelse utenfor egen kommune som påvirker innbyg-

gerne i Eigersund kommune.  

Tilstand:

Aktuelle hendelser vil være bl.a.: naturkatastrofer, terrorhandlinger, uhell i forbindelse 

med turer for innbyggere i Eigersund kommune enten andre steder i Norge eller i 

utlandet, flykapring, stor brann, ulykker på campingplasser. 

Når det gjelder atomulykker, er de omtalt i Hendelse 23.

Trussel:

Sannsynlighet for en slik hendelse: Mindre sannsynlig (10 – 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (opp til 1 død, opp til 5 alvorlig skadde / syke).

Konsekvenser for økonomi: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: Kritisk (omfattende omdømmesvekkelse).  

 Mennesker kan bli alvorlig skadet eller drept
 Mennesker kan forsvinne
 Vanskelig enkelte steder å få hjelp fra lokale myndigheter
 Vanskelig å få hjelp fra norske myndigheter i utlandet
 Kommunikasjonsproblemer

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre
sann-

Miljø Drift / prod. Mennesker
Omdømme

Økonomi

synlig

Tiltak:

Forebyggende:

 Være bevisst når det gjelder valg av reisemål for turer som arrangeres av 
kommunen

 Være kritisk ved valg av transportselskap ved turer
 Være kritisk ved valg av hotell, forsamlingslokale o.l. ved turer
 Være kritisk til lokale arrangører av turer o.l.
 Opplæring av turledere når kommunen er arrangør av turene
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Avhjelpende:

 Godt planverk
 Gjennomtenkte informasjonstiltak
 Etablere pårørendesenter
 Vurdere å sende representanter til det stedet der skaden har oppstått
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23. Radioaktivt nedfall.  

Tilstand:

Radioaktivt nedfall kan bl.a. skyldes utslipp etter reaktorhavari, ulykke med 

atomdrevet fartøy, uhell ved transport av radioaktivt avfall på vei, jernbane eller 

sjøen.

Alle de 3 offentlige vannverkene i Eigersund kommune henter vann fra overflatevann.

Trussel:

Sannsynlighet for alvorlig radioaktivt nedfall: Mindre sannsynlig (1 gang i løpet av 10 

– 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Katastrofal (mer enn 1 død, mer enn 5 alvorlig skadde

/ syke over tid).

Økonomiske konsekvenser: Katastrofal (over 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Katastrofal (svært alvorlige og langvarige skader på miljøet).

Konsekvenser for drift / produksjon: Farlig (alvorlige driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: Farlig (alvorlig omdømmesvekkelse).

 Radioaktivt nedfall kan føre til stråleskade hos mennesker og dyr. Gjelder 
både akutt strålerelatert sykdom og mulige senskader, for eksempel økt 
forekomst av kreft og misdannelser

 Drikkevannet og matvarer kan bli forurenset
 Melding om slik ulykke kan føre til hysteri i befolkningen

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre 
sann-
synlig

Drift / prod.
Omdømme

Mennesker
Økonomi
Miljø

Tiltak:

Forebyggende:

 Se tiltak på Strålevernets hjemmesider; www.nrpa.no
 Utarbeide og ajourføre planer for formidling av informasjon fra sentrale 

myndigheter til publikum om forholdsregler. Atomberedskapsplanen
 Kjennskap til beskyttende bekledning hvis man må bevege seg utendørs
 Utarbeide og ajourføre planer for distribusjon av jodtabletter, og evt.

tilsetningsstoffer til dyrefor
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 Utarbeide og ajourføre planer for gjennomføring av samfunnskritiske oppgaver 
ved ferdselsbegrensning

 Utarbeide og ajourføre planer for alternativ drikkevanns- og næringsmiddel-
forsyning i akuttfasen dersom lokale ressurser er forurenset

Avhjelpende:

 Iverksetting av pålegg og råd fra sentrale myndigheter
 Nyhetsovervåkning og formidling av informasjon til publikum
 Evt. evakuering til tilfluktsrom hvis dette anses nødvendig
 Tilkalle Sivilforsvaret for måling av stråling ved lokalt utslipp
 Rensing av personer som har vært utsatt for radioaktivt nedfall, Sivilforsvaret
 Ferdselsbegrensning, portforbud for mennesker
 Ta inn dyr fra beite hvis det er anbefalt
 Utdeling av jodtabletter til mennesker
 Distribusjon av drikkevann og næringsmidler som ikke er forurenset
 Evt. distribusjon av tilsetningsstoffer til dyrefôr for å redusere radioaktivitet i 

kjøttet
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24. Forurensning i matvarekjeden.  

Tilstand:

Det er mange muligheter for at matvarer skal bli forurenset, selv om vi har en 

omfattende kontroll for å hindre at dette skjer. 

Eksempler på slik forurensning er salmonella og e-coli bakterier. Hendelsen kan bl.a.

forårsakes av rutinesvikt hos produsenten eller i den videre kjeden før varene er hos 

forbruker, eller sabotasje.

Trussel:

Sannsynlighet for alvorlig forurensning i matvarekjeden er: Mindre sannsynlig (1 gang 

i løpet av 10 – 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Farlig (opp til 1 død, opp til 5 alvorlig syke).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunes omdømme: En viss fare (mindre omdømmesvekkelse).

 Mange mennesker blir syke
 Omfattende etterforskning for å finne smittekilden
 Stengning av produksjon i lokal bedrift
 Stengning av serveringsbedrift / overnattingssted

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre 
sann-
synlig

Miljø Omdømme Drift / prod. Mennesker
Økonomi

Tiltak:

Forebyggende:

 God hygiene i alle ledd i produksjon / distribusjon av matvarer
 Gode varslingsrutiner ved mistanke om forurensning i matvarekjeden
 Kontroll fra Mattilsynet
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Avhjelpende:

 Oppfølging med helsepersonell
 Behandling av syke
 Informasjon til befolkningen
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25. Bortføring av barn (fra skole, barnehage eller 

barnevern).  

Tilstand:

Slike situasjoner kan oppstå i forbindelse med at en ustabil / forvirret / fortvilet / ruset
person tar seg inn på skolen / barnehagen og bortfører et barn. Hendelsen omfatter 
også bortføring av barn som er under barnevernets omsorg, samt bortføringer i
forbindelse med samvær der barnevernet er til stede. Bortføring forekommer bl.a. i 
forbindelse med barnefordelingssaker. I en del slike tilfeller føres bortførte barn ut av 
landet. Borføring i skolesituasjoner har også forekommet i forbindelse med gjeng-
problematikk.

Det er til sammen 11 grunnskoler i Eigersund kommune, hvorav 3 private, og til 
sammen 16 barnehager, hvorav 10 private. Det er til sammen ca. 2.000 elever i 
offentlige grunnskoler i Eigersund, i tillegg er det ca. 130 elever i de private 
grunnskolene, og ca. 800 barn i barnehagene.

Trussel:

Sannsynligheten for bortføring av barn (fra skole barnehage eller barnevern) er: 

Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader / sykdoms-

tilfeller).

Økonomiske konsekvenser: En viss fare (50.000 – 500.000 kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

 Traumatiske opplevelser for de involverte
 Oppskremte barn, ansatte og pårørende
 Dårlig omdømme for skole / barnehage / barnevern
 Utvikling i retning av et mer lukket samfunn
 Stor pågang fra pårørende og media

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø Økonomi

Drift / prod.
Mennesker
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Tiltak:

Forebyggende:

 Barnevernet må være til stede ved samvær som anses som risikofylte når det 
gjelder bortføring. I ekstreme tilfeller må også politi være til stede

 Hjelpeapparatet må være observante på personer som kan være ustabile
 De ulike etatene må – innenfor gjeldende regelverk – informere hverandre om 

ustabile personer og / eller signaler om trusler
 Opplæring / øvelse av ansatte til å takle bortføringssituasjoner
 Gode varslingsrutiner ved den enkelte skole / barnehage ved bortførings-

situasjoner

Avhjelpende:

 Iverksette varsling internt på skolen / barnehagen
 Varsle politiet
 De som ikke er direkte involvert i hendelsen må om nødvendig evakueres til 

sikker bygning
 Psykososial oppfølging av involverte
 God lokal politiberedskap
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26. Ansatte unnlater å rapportere om alvorlig omsorgssvikt
og lignende.  

Tilstand:

Ansatte i skoler og barnehager, samt i barnevernet, PPT-tjenesten og helsetjenesten 

har lovmessig plikt til å varsle barnevernet dersom «det er grunn til å tro» at barn blir 

utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller overgrep av noe slag.

Trussel:

Sannsynlighet: Meget sannsynlig (mer enn 1 gang per år).

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader / sykdoms-

tilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Barn som er utsatt for omsorgssvikt eller overgrep m.v. får ikke så tidlig hjelp som 

mulig, slik at skaden kan bli forverret

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget 
sann-

Miljø Drift / prod.
Omdømme

Mennesker
Økonomi

Synlig    

Tiltak:

Forebyggende:

 Informasjonstiltak overfor aktuelle grupper av ansatte

 Holdningsskapende arbeid i aktuelle grupper av ansatte

 Involvere URT (utvidet ressursteam)

Avhjelpende:

 Iverksette hjelpetiltak overfor barnet / barna så raskt som mulig
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27. Brann i skoler og barnehager.

Tilstand: 

I Eigersund er det til sammen 11 grunnskoler, hvorav 3 private, og til sammen 16 

barnehager, hvorav 10 private. 

Brann i skoler og barnehager skyldes som oftest feil på elektrisk anlegg, feil bruk av 

elektrisk utstyr, påsatt brann, bar ild.

Alle de offentlige skolene med unntak av 1 har installert brannalarmanlegg med 

direkte varsling til brannvesenet. For en av skolene er det ikke alle fløyene som er 

dekket med brannalarmanlegg. 1 av 3 private skoler har slik brannvarsling.  

3 av 5 de offentlige barnehagene har installert brannalarmanlegg med direkte 

varsling til brannvesenet. Når det gjelder de private barnehagene er det 3 av 10 som 

har slik varsling.

Det gjennomføres årlig branntilsyn fra brannvesenet i alle skoler og barnehager. Ved 

sist tilsyn fra brannvesenet var det avvik i alle objektene. 

Rutiner for søppelhåndtering med tanke på å unngå påsatt brann er ikke etablert ved 

alle skolene / barnehagene.  

Lengste tid fra alarmering til brannmannskapene er i innsats på de skolene som 

ligger lengst unna brannstasjonen er om lag 20 minutter. Tilsvarende er det inntil 20 

minutter innsatstid til den barnehagen som ligger lengst unna brannstasjonen.

Trussel:

Sannsynligheten for brann i skoler og barnehager: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 –

10 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Inntil 300 - 350 barn kan bli uten faste lokaler til barnehage og skole over en 
periode på 1,5 - 2 år

 Tap av undervisningslokaler og barnehagebygninger
 Tap av arkivmateriale
 Tap av inventar og gjenstander som er laget av barna
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 Skremte barn, elever, ansatte og pårørende
 Stor pågang fra pårørende og media

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Mennesker

Miljø
Omdømme

Drift / prod. Økonomi

Tiltak:

Forebyggende:

 Installere brannalarmanlegg med direkte varsling til 110-sentralen i skolene og 
barnehagebygningene som mangler dette

 Utbedre bygningsmessige avvik som er avdekket og som har betydning for 
brannsikkerheten

 Gjennomføre forskriftsmessig opplæring og brannøvelser i alle skoler og 
barnehager

 Gode og oppdaterte instrukser for brannforebyggende arbeid
 Ha tilstrekkelig med slukkeutstyr i skoler og barnehager
 Gjennomføre regelmessige tilsyn / kontroll med elektrisk anlegg, brannalarm-

anlegg og utstyr i skoler og barnehager
 Gode rutiner for avfallshåndtering i / ved skoler og barnehager, for å redusere 

sannsynligheten for påtent brann
 Bevissthet rundt bruk av levende lys
 Bevissthet rundt bruk av elektrisk utstyr som kan forårsake brann
 Bevissthet rundt materialvalg i slike bygninger
 Sprinkle utsatte skoler og barnehagebygninger
 Avklare hvilke alternative bygninger som kan brukes for hver skole / barnehage 

dersom bygningen blir så skadet i en brann at den ikke kan benyttes

Avhjelpende:

 Sikre frie rømningsveier til enhver tid i skoler og barnehager
 Varsle internt i bygningen og brannvesenet
 Iverksette evakuering
 Iverksette slokking
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28. Brann i kulturhuset.  

Tilstand:

Kulturhuset i Egersund inneholder en stor og en mindre sal. I den store salen er det 

sitteplass til ca. 260 personer, og i den minste salen er det sitteplass til ca. 60 

personer. Salene benyttes til kinoforestillinger og andre kulturarrangementer. Det er 

brannalarmanlegg i bygningen med direkte varsling til 110-sentralen. Det er forskrifts-

messige rømningsveier over alt i bygningen. 

De hyppigste brannårsakene i slike bygninger er: feil på elektrisk anlegg, feil bruk av 

elektrisk utstyr, bar ild og påsatt brann.

Det er gjennomført brannøvelse for de ansatte i kulturhuset i løpet av de siste 2 

årene.

Trussel:

Sannsynlighet: Lite sannsynlig (sjeldnere enn 1 gang per 50 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader).

Økonomiske konsekvenser: Katastrofal (over 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En vis fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Planlagte kulturarrangementer må avlyses eller flyttes

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Lite sann-
synlig

Mennesker
Miljø

Økonomi

Drift / prod.
Omdømme

Tiltak:

Forebyggende:

 Tidsbryter på aktuelle elektriske apparater
 Sakkyndig kontroll av elektrisk anlegg og utstyr hvert år
 Hyppige egenkontroller av elektrisk utstyr
 Bevissthet rundt bruk av skjøteledninger
 Bevissthet rundt håndtering av avfall (påsatt brann)
 Rutiner for bruk av levende lys
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 Ha tilstrekkelig med slukkeutstyr i bygningen 
 Gjennomføre regelmessige brannøvelser for alle ansatte i denne bygningen

Avhjelpende:

 Sikre frie rømningsveier til enhver tid i kulturhuset
 Varsle internt i bygningen og brannvesenet
 Iverksette evakuering
 Iverksette slokking
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29. Ulykke med skolebuss og trafikkulykke ved skolen eller 

barnehagen.  

Tilstand:

Slike ulykker kan bl.a. skyldes glatt føre, sjåførrelaterte årsaker, teknisk feil på 

bussen, overfylte busser, usikre hjemmeholdeplasser eller der elevene / 

barnehagebarna slippes av eller hentes av busser og privatbiler ved skolen / 

barnehagen.

Det er skolebuss ved alle skolene i kommunen, med unntak av i hovedsak Husabø 

skole og Husabø ungdomsskole.

Også barn i barnehagene transporteres en del, både i private biler og i barne-

hagenes biler. 

Det er maksimalt ca. 60 elever i en skolebuss.

Det er vanligvis sitteplass til alle elevene i skolebussene.

Det er sikkerhetssele i alle bussene som benyttes til elevtransport.  

Ikke alle skolene har tilfredsstillende oppstillingsplasser for av- og påstigning ved 

skolene.

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1- 10 år).

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: Kritisk (omfattende omdømmesvekkelse).

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø Drift / prod. Mennesker

Økonomi
Omdømme
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Tiltak:

Forebyggende:

 Holdningsskapende arbeid blant foreldre som kjører barn til og fra skole / 
barnehage

 Krav om at alle elevene benytter sikkerhetsbelte i bussen
 Utbedre plass for av- og påstigning for elever der disse ikke har tilfreds-

stillende sikkerhet
 Alkolås på alle skolebusser
 Hyppige tekniske kontroller på skolebusser
 Bussene må ha god tid på rutene og benytte kjetting når føret tilsier det
 Utarbeide / ajourføre trafikksikkerhetsplan i kommunen
 Utarbeide / ajourføre beredskapsplaner i samarbeid med busselskapene og 

den enkelte skole

Avhjelpende:

 Iverksette kriseplaner / beredskapsplaner
 Oppfølging av involverte
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30. Alvorlig ulykke i undervisningssituasjon.  

Tilstand:

Det er til sammen 11 grunnskoler i Eigersund kommune, hvorav 3 private. Det er til 

sammen ca. 2.000 elever i offentlige grunnskoler i Eigersund, i tillegg er det ca. 130

elever i de private grunnskolene.

Elever og ansatte kan bli skadet bl.a. i forbindelse med kjemiøvelser, svømming, 

gymnastikk, sløyd, matlaging, lek og ekskursjoner.

Trussel:

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig (1 gang i løpet av 10 – 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre
sann-

Miljø Drift / prod.
Omdømme

Mennesker Økonomi

synlig

Tiltak:

Forebyggende:

 Gode rutiner når det gjelder gjennomføring av oppgaver m.v. som har høy 
risiko

 God kompetanse hos ansatte
 Tilstrekkelig bemanning på bl.a. turer / ekskursjoner
 Låse av farlig utstyr m.v.

Avhjelpende:

 Gi førstehjelp til de / den skadde
 Varsling av nødetater hvis nødvendig
 Oppfølging av involverte
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31. Forurensning av miljø (elv, sjø, jord, luft, bygning).  

Tilstand:

Slike hendelser kan skyldes bl.a. utslipp av urenset kloakk, utslipp fra industrien, 

utslipp av oljeprodukter på landjorda eller i elver / på sjøen, utslipp fra gjødselkjellere, 

utslipp av ammoniakk fra fabrikker som benytter ammoniakk i forbindelse med fryseri, 

klor, utslipp fra sildeoljefabrikker og fiskeforedling, utslipp i forbindelse med farlig 

gods, utslipp i forbindelse med branner på virksomheter som inneholder gjenstander 

som avgir betydelig forurensning ved brann. Farlige stoffer som befinner seg i eller 

har befunnet seg i en bygning, kan ha medført at bygningsdeler er forurenset, som 

f.eks. kvikksølvforurensning.

Utslipp i forbindelse med skipsulykker, jernbaneulykker og veitrafikkulykker 

behandles i Hendelse 37 Skipsulykke, Hendelse 38 Jernbaneulykke og Hendelse 39

Veitrafikkulykke. Utslipp av radioaktivt avfall behandles i Hendelse 23 Radioaktivt 

nedfall.     

Når det gjelder forurensning av elver vil Eigersund kommune også kunne bli påvirket 

av utslipp i Bjerkreim kommune.  

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år). 

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader / sykdoms-

tilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Kritisk (omfattende skader på miljøet).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

 Kloakkforurensning i elver, badevann, drikkevannskilder
 Fiskedød
 Skade på fuglefredingsområde
 Langvarig skade på økosystemet lokalt

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Drift / prod. Mennesker

Økonomi
Miljø
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Tiltak:

Forebyggende:

 Bevissthet rundt lokalisering av virksomheter med stort potensiale for utslipp
 Gode kontrollrutiner fra myndighetenes side med virksomheter som har 

potensiale for forurensende utslipp 
 Gode internkontrollrutiner på den enkelte virksomhet
 Informasjon til aktuelle virksomheter
 Opplæring av ansatte på virksomheter som har potensiale for forurensende 

utslipp
 Autovern mellom vei og vassdrag på utsatte strekninger

Avhjelpende:

 Evakuering
 Gode varslingsrutiner ved utslipp
 Opprydding / rive forurenset bygning
 Utsetting av fisk etter at forurensningen er fjernet
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32. Svikt i vannforsyningen (vannet uteblir hos 

abonnentene).

Tilstand:

Svikt i vannforsyningen kan skyldes bl.a. brudd på vannledningene, sabotasje, 

driftsstans i tekniske anlegg pga. f.eks. brann, strømstans, mekanisk feil, over-

svømmelse i vannbehandlingsanlegg, for lite vann i kilden.

Det finnes 3 offentlige og 3 private godkjenningspliktige vannverk i Eigersund 

kommune. Mattilsynet er godkjenningsmyndighet og tilsynsmyndighet for 

godkjenningspliktige vannverk. Alle de 3 offentlige vannverkene og 2 av de private er 

godkjent av Mattilsynet.

Ca. 60 % av innbyggerne er dekket fra offentlig vannverk. Resten har privat 

vannforsyning.

Hovedledningene i vannverkene i Eigersund er i hovedsak basert på ringledninger, 

men det finnes strekninger uten ringledninger. I Eigersund kommune er det 2 

høydebassenger med hhv. 650 og 2.000 m3 kapasitet. Disse høydebassengene vil 

være gode lokale ressurser ved brudd på ledningsnettet. I Eigersund kommune 

benytter man rørbruddsventiler som sikrer at ikke store vannmengder forsvinner ved 

større ledningsbrudd.

Det er etablert egen vaktordning for vann- og avløp i Eigersund kommune. Dette 

medfører at avhjelpende tiltak kan iverksettes raskt.

Det er ikke brannalarmanlegg ved alle vannbehandlingsanleggene.  

Det er innbruddsalarmanlegg ved alle de offentlige vannbehandlingsanleggene. 

Innbruddsalarmanleggene sender utløst alarm til vakthavende for vann og avløp.

Det er tekniske alarmer ved alle vannbehandlingsanleggene. Også disse anleggene 

sender utløst alarm til vakthavende for vann og avløp.

DSB anbefaler at vannverk registreres som særskilt brannobjekt, jf. brann- og 

eksplosjonsvernlovens § 13. Ingen av vannverkene I Eigersund er registrert som 

særskilt brannobjekt.

Brannvesenet i Eigersund har tankbil. Tankkapasiteten er 13.400 liter.

Det pågår arbeid med etablering av ny hovedvannkilde for Egersund. Denne vil være 

operativ fra midten av 2020-tallet.
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Trussel:

Sannsynligheten for langvarig bortfall av vannforsyning er: Sannsynlig (1 gang i løpet 

av 1 – 10 år).   

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader / sykdoms-

tilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Bortfall av brannslokkevann
 Vanskelige sanitærforhold i boliger, institusjoner m.v.
 Bortfall av vannforsyning til viktige funksjoner i det offentlige og private, som vil 

kunne måtte stenge:
o Institusjoner
o Skoler
o Barnehager
o Andre offentlige bygg
o Næringsvirksomhet
o Landbruk

 Forurenset vann kan trenge inn i vannledning som har hull og som ikke står under 
trykk

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø Mennesker

Drift / prod.
Omdømme

Økonomi

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Registrere vannbehandlingsanleggene som særskilte brannobjekter
 Installere brannalarmanlegg i vannbehandlingsanlegg som ikke har dette
 Gode drifts-, overvåknings- og vedlikeholdsrutiner på vannverkene
 Private og næringsdrivende som har stort behov for å ha tilgang til vann til enhver 

tid oppfordres til å ha et lite lager av vann
 Bygge vannforsyningsanlegg av god kvalitet
 Benytte ringledninger i størst mulig grad
 Reparere kjente lekkasjer i distribusjonsnettet
 Skifte ut gamle ledninger
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 Beredskapslager av viktige deler på vannverkene
 Nødstrømsaggregat i kritiske vannverksbygninger, evt. mobile nødstrøms-

aggregat
 Overvåkning av vannstand i kilden
 Planlegge styring av vann til enkelte områder i perioder når forbruket må 

reduseres

Avhjelpende

 Iverksette tilgjengelig nødvannsforsyning
 Iverksette beredskap med tankbiler
 Utbedre brudd og tekniske feil
 Informere abonnentene via f.eks. UMS
 Iverksette styring av tilgjengelige vannressurser til de som trenger det mest 

eventuelt gi anbefaling / påbud om koking av drikkevann i samråd med 
kommunelege og det lokale mattilsynet
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33. Stor bygningsbrann.  

Tilstand:

I Eigersund kommune er det en rekke større bygninger. Brann i kommunale 

administrasjonsbygninger (Hendelse 4), brann på institusjon, omsorgsboliger og 

kommunale leiligheter (Hendelse 20), brann i skoler og barnehager (Hendelse 27), 

brann i kulturhuset (Hendelse 28), stor brann i industrien (Hendelse 35) er 

bygningsbranner som er behandlet i egne hendelser. 

I denne hendelsen behandles bl.a. tett trehusbebyggelse (bl.a. deler av Egersund 

sentrum), hotell, større forsamlingslokaler, kontorbygninger, bygninger med mange 

boliger, store driftsbygninger i landbruket m.v.

Brann i bygninger skyldes som oftest feil på elektrisk anlegg, feil bruk av elektrisk 

utstyr, påsatt brann, bar ild.

Ikke alle slike bygninger har installert brannalarmanlegg med direkte varsling til 

brannvesenet. Det kan derfor brenne en forholdsvis lang tid før brannvesenet får 

melding om brannen dersom det ikke er personer til stede i bygningen eller i 

nærheten når brannen starter.  

Det gjennomføres årlig branntilsyn fra brannvesenet i flere av disse bygningene. 

Rutiner for søppelhåndtering med tanke på å unngå påsatt brann er viktig.  

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Menneskeliv kan gå tapt
 Tap av materielle verdier
 Tap av markedsandeler for berørt virksomhet kan medføre konkurs

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø

Drift / prod.
Omdømme

Mennesker Økonomisk
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Tiltak:

Forebyggende:

 Anmode eierne om å installere brannalarmanlegg med direkte varsling til 110-
sentralen i de mest utsatte bygningene

 Pålegge eierne å utbedre bygningsmessige avvik som er avdekket og som har
betydning for brannsikkerheten

 Gjennomføre forskriftsmessig opplæring og brannøvelser i de bygningene som 
har krav om dette

 Gode og oppdaterte instrukser for brannforebyggende arbeid
 Ha tilstrekkelig med slukkeutstyr i bygningene
 Gjennomføre regelmessige tilsyn / kontroll med elektrisk anlegg, evt. brannalarm-

anlegg og utstyr i bygningene
 Gode rutiner for avfallshåndtering i / ved bygningene, for å redusere sannsynlig-

heten for påtent brann
 Bevissthet rundt bruk av levende lys
 Bevissthet rundt bruk av elektrisk utstyr som kan forårsake brann
 Bevissthet rundt materialvalg i slike bygninger
 Sprinkle utsatte bygninger

Avhjelpende:

 Sikre frie rømningsveier til enhver tid
 God lokal brannberedskap
 Varsle brannvesenet
 Iverksette evakuering
 Iverksette slokking

 

Side 493 av 670



Tilstand – Trussel – Tiltak  Eigersund 11.09.13

65

34. Stor brann i naturen.  

Tilstand:

I Eigersund kommune er det flere store sammenhengende skogsområder. Til 

sammen er det ca. 51 km2 produktiv skog i kommunen.

Branner i naturen kan skyldes bl.a. lynnedslag, påtenning, uforsiktig omgang med 

åpen ild, skogsdrift, anleggsdrift, jernbanetrafikk, selvantennelse, høyspentledninger, 

fyrverkeri. 

Trussel:

Sannsynligheten for stor brann i naturen er: Sannsynlig (1 – 10 år).   

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader / sykdoms-

tilfeller). 

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Kritisk (omfattende miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).

 Tap av produktiv skog
 Tap av fritidsbebyggelse
 Midlertidig tap av rekreasjonsområder
 Utkobling av strømforsyning som går gjennom brannområdet
 Stans i jernbanetrafikk gjennom brannområdet
 Skader på miljøet (fauna / flora)
 Redusert brannberedskap ellers i kommunen som følge av at store ressurser 

er i langvarig innsats i brannområdet

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Mennesker Økonomi

Miljø
Drift / prod.

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Fortløpende informasjon til publikum om skogbrannfare i tørkeperioder
 Begrensninger i skogbruks- og anleggsdrift i tørre perioder
 Overvåkning fra fly i tørre perioder
 Vurdere øket brannberedskap i perioder med ekstra stor skogbrannfare
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Avhjelpende:

 God lokal brannberedskap
 Tilkalle skogbrannhelikopter
 Be om bistand fra Sivilforsvaret
 Be om bistand fra Heimevernet
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35. Stor brann i industrien.  

Tilstand:

I Eigersund kommune er det en rekke industribygninger. 

Brann i bygninger skyldes som oftest feil på elektrisk anlegg, feil bruk av elektrisk 

utstyr, påsatt brann, bar ild.

Ikke alle slike bygninger har installert brannalarmanlegg med direkte varsling til 

brannvesenet. Det kan derfor brenne en forholdsvis lang tid før brannvesenet får 

melding om brannen dersom det ikke er personer til stede i bygningen eller i 

nærheten når brannen starter.

Det gjennomføres årlig branntilsyn fra brannvesenet i flere av disse bygningene. 

Rutiner for søppelhåndtering med tanke på å unngå påsatt brann er viktig.  

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Menneskeliv kan gå tapt
 Tap av materielle verdier
 Produksjonsstans med påfølgende tap av markedsandeler og i verste tilfelle 

konkurs for berørt virksomhet

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Mennesker

Miljø
Drift / prod.

Økonomisk

Omdømme
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Tiltak:

Forebyggende:

 Anmode eier om å installere brannalarmanlegg med direkte varsling til 110-
sentralen i de mest utsatte bygningene

 Pålegge eier å utbedre bygningsmessige avvik som er avdekket og som har
betydning for brannsikkerheten

 Gjennomføre forskriftsmessig opplæring og brannøvelser i de bygningene som 
har krav om dette

 Gode og oppdaterte instrukser for brannforebyggende arbeid
 Ha tilstrekkelig med slukkeutstyr i bygningene
 Gjennomføre regelmessige tilsyn / kontroll med elektrisk anlegg, evt. brannalarm-

anlegg og utstyr i bygningene
 Gode rutiner for avfallshåndtering i / ved bygningene, for å redusere sannsynlig-

heten for påtent brann
 Bevissthet rundt bruk av elektrisk utstyr som kan forårsake brann
 Bevissthet rundt materialvalg i slike bygninger
 Sprinkle utsatte bygninger

Avhjelpende:

 Sikre frie rømningsveier til enhver tid
 God lokal brannberedskap
 Varsle brannvesenet
 Iverksette evakuering
 Iverksette slokking
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36. Eksplosjon (under transport, i bygning eller 

sprengstofflager).  

Tilstand:

Det foregår en god del transport av varer som kan medføre eksplosjonsfare både på 

vei og jernbane gjennom Eigersund kommune. Det lagres både gasser, væsker og 

faste stoffer i kommunen som kan utgjøre en fare for eksplosjon. I kommunen er det 

også lager av eksplosjonsfarlig vare. I forbindelse med nyttårsfeiringen oppbevares 

det større og mindre mengder eksplosjonsfarlig vare mange steder i kommunen.

Slike eksplosjoner kan skyldes bl.a. sabotasje, teknisk feil, uforsiktige handlinger, 

ulykker på vei og jernbane, terror.

Trussel:

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig (1 gang i løpet av 10 – 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Farlig (opp til 1 død, opp til 5 alvorlig skadde).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

 Menneskeliv kan gå tapt
 Store materielle verdier kan gå tapt

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre
sann-

Miljø
Drift / prod.

Mennesker
Økonomi

synlig

Tiltak:

Forebyggende:
 Gjennomføre opplæring av ansatte som behandler varer som kan eksplodere
 God fysisk sikring av aktuelle anlegg
 Gjennomføre regelmessige tilsyn / kontroll med aktuelle anlegg
 Gode rutiner for håndtering av eksplosjonsfarlige varer

Avhjelpende:

 God lokal brannberedskap
 Varsle brannvesenet
 Iverksette evakuering
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37. Skipsulykke.  

Tilstand:

Det foregår en omfattende persontrafikk og godstrafikk i sjøområdene utenfor og 

innenfor grensene til Eigersund kommune. 

Ulykker på / med skip kan skyldes bl.a.: grunnstøting, uvær (bl.a. kantring), brann / 

eksplosjon, kollisjon.

Dersom det i forbindelse med en slik hendelse blir bestemt at et skip skal ta seg inn 

eller bli buksert inn til kai, vil Egersund havn være aktuell på en lang strekning fra 

Jæren til Agder.

Trussel:

Sannsynligheten for alvorlig skipsulykke er: Mindre sannsynlig (1 gang i løpet av 10 –

50 år).   

Konsekvenser for mennesker: Farlig (opp til 1 død, opp til 5 alvorlig skadde). 

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Farlig (alvorlige skader på miljøet).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

 Mennesker kan bli skadet eller drept / drukne
 Forurensning av sjø og strender
 Materielle skader
 Kommunen kan måtte ta i mot svært mange evakuerte / skadde personer

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre 
sann-

Drift / prod. Mennesker
Økonomi

synlig Miljø

Tiltak:

Forebyggende:

 Overvåkning av skipstrafikken
 God merking av farledene
 God beredskap med slepebåt
 God kontroll med skipenes tilstand
 God sikring av last på skip
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Avhjelpende:

 Innsats fra RITS (redningstjeneste til sjøs, lokalisert bl.a. i Stavanger) ved brann 
på skip

 Innsats fra IUA (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) ved utslipp i eller 
ved vassdrag og sjø

 Iverksette beredskapsplaner
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38. Jernbaneulykke.  

Tilstand:

En ca. 32 km lang strekning av Sørlandsbanen og Jærbanen (enkeltsporet jernbane)

går gjennom Eigersund kommune på strekningen fra grensa mot Lund på Ualand til 

grensa mot Hå i Hellvik. 

Det er flere tunneler på denne strekningen. Den lengste tunnelen er ca. 600 m lang

og ligger på strekningen Launes – Hellvik. 

Det er 6 planoverganger i Eigersund kommune. 2 av disse er sikret med halvbom, 

lys- og lydsignal. 1 er sikret med lys- og lydsignal. De øvrige 3 planovergangene har 

ingen form for varsling eller sikring. 

Det er ingen steder langt fra banen til kjørevei, men på strekningen fra Launes til øst 

for Maurholen er det ikke tilgjengelig for større redningsbiler. 

Til dels er det vanskelige landingsforhold for helikopter nær jernbanelinja pga.

vegetasjon og kupert terreng. 

Det er en betydelig trafikk med både persontog og godstog på denne strekningen. 

På det meste kan det være inntil 400 personer på et persontog.

Det er flere broer over tversgående vassdrag, samt skjæringer.  

Terrenget er noen steder på strekningen i Eigersund kommune utsatt for ras og

lignende. På deler av aktuell strekning er det sett opp varslingsgjerde som varsler 

lokfører med lys dersom ras har skjedd. På noen steder er det fare for at  bane-

legemet raser ut, spesielt ved ekstreme nedbørsmengder, samt ved isgang i elvene.

Transport av farlig gods foregår i hovedsak om natta.

Trussel:

Sannsynlighet for jernbaneulykke: Mindre sannsynlig: (1 gang i løpet av 10 – 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Farlig (opp til 1 død og opp til 5 alvorlig skadde).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Farlig (alvorlige skader på miljøet) hvis farlig gods slippes ut.

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

 Hvis togkollisjon / avsporing først skjer, vil det kunne bli omfattende personskade 
dersom det er persontog. For godstransport vil konsekvensene hovedsakelig gi 
redningstekniske utfordringer, samt økonomiske og miljømessige konsekvenser
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Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre
sann-

Drift / prod. Mennesker
Økonomi

synlig Miljø

Tiltak:

Forebyggende:

 Arbeide for å fjerne de gjenværende planovergangene, spesielt de som ikke er 
sikret

 Kommunen må kjenne Jernbaneverkets / NSBs egne kriseplaner, for å unngå 
uhensiktsmessig ressursplanlegging. 

 Kommunen bør ha en dialog med Jernbaneverket / NSB for å avklare gjensidige 
forventninger i tilfelle ulykke

 Kommunen må ha god oversikt over disponible mannskaper og redningsutstyr 
som er relevant for innsats ved jernbaneulykke, inkl. entreprenører, tyngre 
materiell. Politiet / LRS rekvirerer

 Planlegge første samleplass for evakuerte nær jernbanelegemet

Avhjelpende:

 God lokal redningsberedskap
 Iverksette utarbeidede planer
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39. Veitrafikkulykke.  

Tilstand:

Veinettet i Eigersund kommune består av Europavei, riksveier, fylkesveier, 

kommunale veier og private veier. E 39 går fra grensa mot Lund til grensa mot 

Bjerkreim. Denne strekningen er om lag 11 km lang. Årsdøgntrafikken (ÅDT) er om 

lag 4.500 – 5.900 kjøretøyer. Rv. 42 går fra Egersund sentrum til E 39. Denne 

strekningen er om lag 11 km lang og ÅDT er fra 3.600 til 5.900 kjøretøyer. Fv. 44 går 

fra grensa mot Sokndal til grensa mot Hå. Denne strekningen er om lag 28 km lang, 

og ÅDT er om lag 1.400 kjøretøyer i sør, om lag 12.000 gjennom deler av Egersund 

sentrum og 2.100 i nord.     

Veiene er til dels smale, svingete og trafikkfarlige. Enkelte lange, rette veistrekninger 

frister til høy fart.

Periodevis er det høy andel tungtransport bl.a. med utenlandske kjøretøyer. 

Det foregår en god del transport av farlig gods (tankbiler etc.) på veiene i Eigersund 

kommune. De stoffgruppene som transporteres hyppigst er: brannfarlige væsker, 

giftige væsker, etsende væsker, eksplosjonsfarlige stoffer, brannfarlige gasser.

Stedvis er det liten eller ingen mulighet for omkjøring ved veisperring pga. ulykke.

Det er ingen veitunneler som er lenger enn 1.000 m i Eigersund kommune. På Fv. 42 

langs Gyavatnet er det en tunnel under bygging. Denne blir om lag 1.000 m lang.

Ved enkelte veitrafikkulykker vil det bli sluppet ut forurensende stoffer. 

I perioden 2002 – 2011 ble det registrert til sammen 192 veitrafikkulykker med 

personskader i Eigersund kommune. I disse ulykkene ble 220 personer lettere 

skadet, 49 hardt skadet og 9 døde. 76 av disse personskadeulykkene gjaldt 

utforkjøring, 36 var møteulykker, 34 kryssulykker, 23 påkjøring bakfra, 14 

fotgjengerulykker og 9 andre ulykker. 

Trussel:

Sannsynlighet for større veitrafikkulykke: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: Katastrofal (mer enn 1 død, mer enn 5 alvorlig 

skadde).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Farlig (alvorlige skader på miljøet) dersom det blir sluppet ut 

farlig stoff.

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).
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 Veisperring med kødannelse, problemer med inn- og uttransport fra skadested
 Fare for mer enn 3 alvorlig skadde, som overskrider nødetatenes basisberedskap

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Drift / prod. Økonomi

Miljø
Mennesker

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Utbedring av veistandard på bl.a. E 39. Stille krav til veivedlikehold (vedlikehold 
av asfaltdekke, strøing, salting, brøyting)

 Fartsregulering og trafikkontroller, særlig i utfartsperioder  
 Utbedring / sikring av tunneler
 Utarbeide og ajourføre gode planer for beredskap som håndterer personskade og 

redning
 Tilstrekkelig mannskaper disponible hos nødetatene i høytrafikkperioder. Øve på 

samhandling mellom nødetater på skadested

Avhjelpende:

 God beredskap for brannvesen, politi og ambulansetjenesten
 Gode beredskapsplaner og planer for krisehåndtering
 God oversikt over omkjøringsmuligheter. Tilstrekkelig kapasitet hos politiet for 

trafikkdirigering og skadestedshåndtering
 Iverksette utarbeidede planer
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40. Luftfartsulykke.  

Tilstand:

Det er ingen flyplasser i Eigersund kommune eller i nabokommunene. Stavanger 

lufthavn Sola ligger om lag 50 km (luftlinje) fra Egersund sentrum. Det foregår en del 

flyging med helikopter i Eigersund kommune.

Luftfartsulykker skyldes som oftest pilotfeil, feil på flyet eller på teknisk utstyr på flyet. 

Også feil begått av lufttrafikktjenesten forårsaker luftfartsulykker.

Trussel:

Sannsynlighet for alvorlig flyulykke: Lite sannsynlig (sjeldnere enn 1 gang per 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Katastrofale (mer enn 1 død, mer enn 5 alvorlig 

skadde).

Økonomiske konsekvenser: Katastrofale (over 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Lite sann-
Synlig

Miljø
Drift / prod.

Mennesker
Økonomi

Tiltak:

Forebyggende:

 Effektiv lufttrafikkovervåkning
 God pilotopplæring
 Gode internkontrollrutiner i flyselskapene

Avhjelpende:

 God beredskap for brannvesen, politi og ambulansetjenesten
 God beredskap med frivillige organisasjoner
 Iverksette utarbeidede planer
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41. Stengte veier, bruer eller tunneler, samt jernbane.  

Tilstand:

Det er et stort nett av offentlige og private veier i Eigersund kommune som kan bli 

stengt på grunn av:

 Ulykker med farlig gods (se Hendelse 31)
 Branner inntil veien (bygningsbranner og branner i naturen) (se Hendelse 33, 34 

og 35)
 Alvorlige / omfattende trafikkulykker (se Hendelse 39)
 Flom (se Hendelse 42)
 Snø- / isras (se Hendelse 44)
 Vindfall (se Hendelse 46)
 Sterkt snøfall (se Hendelse 49)
 Utrasing av veilegemet
 Stein eller teknisk utstyr som faller ned i tunneler
 Kjøretøybrann i tunnel

For alle hovedveier i Eigersund kommune er det forholdsvis gode omkjørings-

muligheter, så dersom kun enkeltveier stenges er problemet forholdsvis begrenset i 

denne kommunen. Et klart unntak her er Eigerøy, som er helt avhengig av Eigerøy 

bru.

En ca. 32 km lang strekning av Sørlandsbanen og Jærbanen (enkeltsporet jernbane)

går gjennom Eigersund kommune på strekningen fra grensa mot Lund på Ualand til 

grensa mot Hå i Hellvik. 

Trussel:

Sannsynligheten for langvarig stengte veier eller jernbane er: Mindre sannsynlig 

(1 gang i løpet av 10 – 50 år).   

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader / sykdoms-

tilfeller). 

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 milll. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

Stengte veier kan medføre at:

 Helse- og omsorgstjenester blir vanskeliggjort
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 Brannvesen, politi og ambulansetjenesten kan bli utestengt fra områder, eller de 
må kjøre lange omveier

 Arbeidsreiser vanskeliggjøres
 Barn / ansatte kommer seg ikke til skole / barnehage
 En del tjenester (renovasjon, vannforsyning, avløpssystemer, post) vanskelig-

gjøres
 Offentlig kommunikasjon stanser opp på aktuell strekning
 Transport / vareleveranser stanser opp på aktuell strekning
 Annen infrastruktur skades (telelinjer ligger til dels i eller ved veien)
 Hvis veistengning skyldes for dårlig brøyteberedskap / - kapasitet på kommunale 

veier, går det ut over kommunens omdømme

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre
sann-

Miljø Mennesker
Drift / prod.

Økonomi

synlig Omdømme

Tiltak:

Forebyggende:

 Regelmessig kontroll av bruer
 God brøyteberedskap / -kapasitet
 Rassikring av aktuelle veistrekninger
 Skyte ned issvuller som truer
 Rydding av skog langs veier
 Utbedring av / flytting av veier som er utsatte for stengning
 Vedlikehold / utbedring av stikkrenner, bekke- / elveløp
 Erosjonssikring der veier går nær elver

Avhjelpende:

 Skilting av omkjøringsveier
 Ta i bruk helikoptertransport, terrenggående kjøretøyer
 Utbedre skadene
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42. Flom i elver og vassdrag.  

Tilstand:

Sterk og langvarig nedbør og kraftig snøsmelting kan gi flom i både de store elevene 

i kommunen og de mindre vassdragene.

I bebygde områder kan lokalt kraftig nedbør føre til at bekker og overvannssystemet 

ikke greier å ta unna vannmengden, slik at vannet finner nye veier og til dels flommer 

inn i bygninger.

Det er utarbeidet flomsonekart for Hellelandselva.

Følgende kan være utsatt i forbindelse med flom:

 Bolighus / boligområder
 Driftsbygninger med dyr
 Offentlige bygg
 Næringsbygg
 Friområder etc.
 Linjenett for elektrisitet og telekommunikasjon
 Veinett

Sannsynligheten for flom er økende i forbindelse med endringer i klimaet

Trussel:

Sannsynligheten for stor flom er: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).   

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Bortfall av strøm (se Hendelse 1)
 Bortfall av telekommunikasjonen (se Hendelse 2)
 Forurensing i forbindelse med flom (forurensende stoffer skylles ut i elver og 

vassdrag) (se Hendelse 31)
 Stengte veier / bruer eller tunneler samt jernbane (se Hendelse 41)
 Vann trenger inn i bygninger
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Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Mennesker

Miljø
Omdømme

Drift / prod. Økonomi

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Bevisst arealplanlegging når det gjelder flom
 Utarbeide flomsonekart for aktuelle vassdrag
 Restriksjoner på nye tiltak i flomsoner
 Rydding av flomløp, bekker, stikkrenner osv.
 Utarbeide oversikt over lukkede bekker / inntaksrister, samt hvem som har 

tilsyn med vedlikehold av disse
 Etablere / ajourføre varslingsrutiner ved flom
 Bygge flomvoller
 Erosjonssikring
 Montering av tilbakeslagsventiler
 Fjerne vegetasjon som reduserer vannhastigheten ved flom
 Oppdimensjonere overvannsledninger og andre deler av avløpssystemet

Avhjelpende

 Iverksette varsling
 Iverksette evakuering om nødvendig
 Iverksette beredskap for opprydding
 Tømming av bygninger som har vanninntrenging
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43. Skred / ras.  

Eigersund kommunene har områder der det er fare for ras eller skred.

Ras og skred kan bl.a. forekomme som følge av sterk og langvarig nedbør, 

frostsprengning, i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider, eller i forbindelse med 

geologiske prosesser. Snø- og isras omtales i Hendelse 44.

Det må påregnes øket fare for ras / skred som følge av de pågående klima-

endringene.

Følgende kan være utsatt for ras / skred:

 Mennesker
 Bygninger
 Veier
 Jernbanestrekninger
 Landbruksområder
 Skog
 Kraftledninger

Trussel:

Sannsynligheten for større ras / skred: Sannsynlig (1 – 10 år).   

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader). 

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer)

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Mennesker kan bli direkte skadet
 Boligområder kan bli innesperret eller få meget lange omkjøringsveier dersom 

veiforbindelsen stenges
 Skader på bygninger
 Skog- og landbruksområder kan bli ubrukelige
 Kraftledninger kan bli revet ned

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø 

Drift / prod.
Omdømme

Mennesker Økonomi

   

 

Side 510 av 670



Tilstand – Trussel – Tiltak  Eigersund 11.09.13

82

Tiltak:

Forebyggende:

 Løpende informasjon til befolkningen om lokal rasfare
 Utarbeide oversikt over de sikringstiltak som er etablert i kommunen, og hvem 

som er ansvarlig for tilsyn av disse
 Utarbeide oversikt over skogsbilveier i bratt terreng, med fokus på der det er 

bygninger / infrastruktur nedenfor
 Sikringsarbeid i kjente ras-/skredområder
 Overvåkning / kontrollmålinger av utsatte steinblokker
 Utarbeide skredkart
 Tett nok med stikkrenner på alle veier
 Sprenge ned truende steiner / fjellpartier

Avhjelpende:

 Ettersøkning etter savnede
 Sikre / sperre av området
 Opprydding
 Bistand fra geolog / geotekniker
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44. Snø- eller isras.  

I Eigersund kommunene er det spesielt veier som er utsatt for snø- og isras. Den 

strekningen som er spesielt utsatt er Fv. 42 langs Gyavatnet og i Gyadalen. 

Forestående bygging av tunnel på deler av denne strekningen vil redusere risikoen. 

Få bygninger ligger slik til at de er særlig utsatt for snø- eller isras.

Snø- og isras kan bl.a. forekomme som følge av langvarig nedbør (snø), samt når det 

har vært langvarig kulde som går over i mildere vær.

Det må påregnes øket fare for snø- og isras som følge av de pågående klima-

endringene.

Følgende kan være utsatt for snø- og isras:

 Mennesker
 Veier
 Jernbanestrekninger
 Kraftledninger

Trussel:

Sannsynligheten for større snø- eller isras: Sannsynlig (1 – 10 år).   

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader). 

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Mennesker kan bli direkte skadet
 Boligområder kan bli innesperret eller få meget lange omkjøringsveier dersom 

veiforbindelsen stenges
 Kraftledninger kan bli revet ned

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø Drift / prod.

Omdømme
Mennesker
Økonomi
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Tiltak:

Forebyggende:

 Løpende informasjon til befolkningen om lokal snø- og israsfare
 Utarbeide oversikt over de sikringstiltak som er etablert i kommunen, og hvem 

som er ansvarlig for tilsyn med disse
 Gjennomføre sikringsarbeid i kjente fareområder for snø- og isras
 Sprenge / skyte ned truende issvuller
 Stenge veier ved overhengende rasfare

Avhjelpende:

 Ettersøkning etter savnede
 Sikre / sperre av området
 Opprydding
 Skilte omkjøring
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45. Stormflo / springflo.  

Tilstand:

Eigersund kommune har lang kystlinje mot Nordsjøen.

Det forekommer både stormflo og springflo. Stormflo forårsakes av meteorologiske 

forhold som lavtrykk og pålandsvind, mens springflo forårsakes av himmellegemenes 

plassering i forhold til hverandre og kan derfor beregnes lang tid i forveien. Når både 

springflo og stormflo inntrer samtidig blir vannstanden på det høyeste. Flom i elvene 

kan forverres i utløpet når vannstanden i sjøen også er høy. 

Forventet generell havnivåstigning de kommende årene vil øke sannsynligheten for 

skader som følge av høy vannstand i sjøen. 

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Vanninntrenging i lavtliggende bygninger, med påfølgende bygningsskader
 Stengte veier (se Hendelse 41)
 Skader på veier, brygger, flytebrygger
 Problemer med avløpssystemer som munner ut i sjøen

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Mennesker

Miljø
Omdømme

Drift / prod. Økonomi

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Krav om sikker byggehøyde for nybygg i strandsonen
 Bevissthet rundt arealbruken i lavtliggende områder
 Bygge anlegg som stenger sjøen ute på steder der det er aktuelt
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Avhjelpende:

 Varsling av de som har bygninger i strandsonen, båteiere, eiere / brukere av 
flytebrygger ved fare for ekstrem flo

 God tilgang på pumpeutstyr dersom slikt utstyr kan benyttes i utsatte 
bygninger
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46. Sterk vind.  

Tilstand:

Eigersund kommune er til tider utsatt for sterk vind. Spesielt utsatt er de kystnære 

strøkene.

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Bortfall av strømforsyning (se Hendelse 1)
 Bortfall av telefonforbindelse (se Hendelse 2)
 Stengte veier / trafikkavviklingsproblemer (se Hendelse 41)
 Bygningsskader 
 Høg saltkonsentrasjon i vann / innsjøer
 Skogsnedfall
 Saltskader på skog
 Skader påført av «flygende gjenstander»

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø Mennesker

Omdømme
Økonomi
Drift / prod.

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Skogrydding langs veier, jernbanelinjer, strømlinjer, telefonlinjer
 Bygge bygninger som tåler sterk vind

Avhjelpende:

 Sikring av løse gjenstander som kan gjøre skade
 Sikring av båter / flytebrygger
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47. Ekstrem varme / tørke.  

Tilstand:

Ekstrem varme og / eller tørke kan forekomme både i kortvarige og lengre perioder. 

Spesielt utsatt i slike situasjoner er drikkevannsforsyningen og landbruket i form av 

avlingssvikt. Faren for branner i naturen vil øke sterkt i slike situasjoner. 

Trussel:

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig (1 gang i løpet av 10 – 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige sykdomstilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunes omdømme: En viss fare (mindre omdømmesvekkelse).

 Rasjonering av el-forsyningen (se Hendelse 1)
 Svikt i vannsforsyningen (se Hendelse 32)
 Flere / større branner i naturen (se Hendelse 34)
 Avlingssvikt i landbruket
 Skader i hager og parker m.v.
 Stengte skoler / barnehager

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre
sann-

Miljø
Omdømme

Mennesker
Drift / prod.

Økonomi

synlig

Tiltak:

Forebyggende:

 Vanningsrestriksjoner / vanningsforbud
 Ha vannkilder med god kapasitet
 Forbud mot brenning i naturen

Avhjelpende:

 Tilkjøring av vann
 God brannberedskap
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48. Ekstrem kulde eller langvarige kuldeperioder.  

Tilstand:

Med sin kystnære beliggenhet er Eigersund kommune ikke særlig utsatt for ekstrem 

kulde, men det forekommer også her langvarige kuldeperioder. Slike hendelser vil 

medføre økt strømforbruk som igjen kan gi kapasitetsproblemer i strømforsyningen. 

Skader i naturen og frosne vannrør vil også kunne forekomme i forbindelse med slike 

hendelser. 

Trussel:

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig (1 gang i løpet av 10 – 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader / sykdoms-

tilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Kapasitetsproblemer i strømforsyningen (se Hendelse 1)
 Vinterskader på eng, med derav redusert avling
 Stans i utvendig byggevirksomhet
 Frostskader på vannledninger (se Hendelse 32)
 Bygninger uten ovn blir ubeboelige
 Begrenset slokkevannsforsyning
 Motorer som ikke fungerer

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre
sann-

Miljø
Drift / prod.

Mennesker Økonomi

synlig Omdømme

Tiltak:

Forebyggende:

 Etterisolering av bygninger
 Legge vannledninger på tilstrekkelig dybde, evt. isolering
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Avhjelpende:

 Tilby midlertidig bolig i oppvarmede bygninger for utsatte grupper
 Benytte varmematter på byggeplasser
 Kommunen distribuerer ved til vanskeligstilte
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49. Ekstrem nedbør (regn eller snø).  

Tilstand:

Ekstrem nedbør i form av regn eller snø forekommer fra tid til annen i Eigersund 

kommune. Slike hendelser vil føre til bl.a. oversvømmelser, bygningsskader, stengte 

veier, stans i byggeaktivitet m.v.

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader / sykdoms-

tilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: Kritisk (omfattende omdømmesvekkelse).

 Oversvømte / stengte veier og gater (se Hendelse 41)
 Tette grøfter
 Inntrengning av vann i bygninger
 Utvasking av forurensning til drikkevannskilder som igjen medfører 

driftsutfordringer i vannbehandlingsanleggene
 Stor snølast på tak med fare for kollaps
 Forsinkelser / stans i byggeprosjekter

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø Mennesker

Drift / prod.
Omdømme

Økonomi 

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Godt vedlikehold av veier, grøfter, stikkrenner, rister og avløpssystemer
 Gode varslingssystemer
 Bygge fordrøyningsbasseng på steder der dette er egnet
 God drenering i landbruket
 Gode rutiner for snørydding av utsatte bygninger (både offentlige og private)
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Avhjelpende:

 God brøyteberedskap
 Snørydding på tak
 Pumpe vann ut fra bygninger som er oversvømte
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50. Utbrudd av plantesykdommer.  

Tilstand:

Det er til enhver tid en del plantesykdommer i landbruket. I denne hendelsen 

analyserer man de tilfellene når man får utbrudd av «nye» plantesykdommer eller der 

omfanget av slike sykdommer blir spesialt stort. Av aktuelle sykdommer nevnes: 

pærebrann, potetål, potettørråte, askeskuddsyke. Når det gjelder pærebrann, er det 

spesielt viktig at denne ikke sprer seg til regioner med mye fruktdyrking.

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: Ufarlig (ingen personskader / sykdomstilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

 Avlingstap i landbruket (i hovedsak i andre regioner)
 Forbud mot dyrking av aktuelle vekster i mange år

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Mennesker Miljø

Drift / prod.
Økonomi

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Strenge importregler
 Fjerning og destruering av vertsplanter

Avhjelpende:

 Fjerning og destruering av vertsplanter
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51. Nye uønskede arter i naturen.  

Tilstand:

En av de viktigste truslene mot biologisk mangfold er fremmede arter. Det siste 

århundret har økt transport og handel over landegrensene ført til at arter spres med 

høyere tempo enn noensinne. Det skjer hele tiden en utvikling av artsmangfoldet i 

naturen. Nye arter kommer til og andre arter forsvinner. De hendelsene som 

analyseres her, er når nye arter kommer til og i stor grad fortrenger etablerte arter på 

en måte som kan forstyrre «balansen» i naturen. I 2007 utarbeidet Artsdatabanken 

en Svarteliste over arter som finnes i norsk natur, men som ikke hører hjemme her.

Varmere klima er en av årsakene til at det kommer nye arter inn i vår fauna / flora.

Blant de aktuelle artene er villmink, mårhund, bier, marihøne, boersvineblom.

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små sykdomstilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Kritisk (omfattende skader på miljøet).

Konsekvenser for drift / produksjon: Ufarlig (ingen driftsproblemer).

 Stedlige arter fortrenges av nye arter
 Utbredelsen av nye arter skjer ofte meget raskt pga. få naturlige «fiender»

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Drift / prod. Mennesker Økonomi

Miljø

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Streng importkontroll
 Internasjonale avtaler mot spredning

Avhjelpende:

 Kjemisk bekjempelse av bl.a. enkelte plantearter der dette anses som 
hensiktsmessig
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 Forøvrig henvises det til egen omtale om forvillede hageplanter på 

kommunens hjemmeside, men disse hører nok ikke hjemme i ROS-analysen: 

http://www.eigersund.kommune.no/forvillede-hageplanter.4933639-

148494.html
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52. Svikt i kommunal saksbehandling som har medført 

bygging i område som ikke skulle vært bebygget.  

Tilstand:

I forbindelse med utarbeidelse av nye arealplaner (kommuneplaner, kommunedel-

planer og reguleringsplaner) utarbeides det etter dagens regler en ROS-analyse. 

Dette var ikke et krav tidligere. En slik ROS-analyse skal vise om det er særlige farer 

i planområdet.

Ved søknad om byggetillatelse skal ansvarlig søker etter dagens regler bekrefte at 

tomten ikke er utsatt for skade som følge av flom, skred eller andre natur- og 

miljøforhold. Byggesaksbehandler vurderer om det likevel er kjente farer i området. 

Tidligere var ikke vurderingene så grundige som nå.

Det kan finnes bygninger som det er gitt byggetillatelse til i Eigersund kommune, som 

det viser seg at det ikke burde vært gitt tillatelse til ettersom byggetomten kan være 

utsatt for rasfare, flom, høy vannstand i sjøen, sterk vind, forurensning i grunnen etc. 

Grunnen til at det er gitt byggetillatelse kan være at man på vedtakstidspunktet ikke 

kjente til at området var utsatt for fare, eller at den som fattet vedtaket ikke kom på å 

vurdere dette selv om trusselen var kjent. 

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: Kritisk (omfattende omdømmesvekkelse).

 Kan føre til at bygninger må fraflyttes / rives

 Skader på bygninger

 Omfattende sikringstiltak kan bli nødvendig

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø Mennesker

Drift / prod.
Økonomi
Omdømme
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Tiltak:

Forebyggende:

 Gode saksbehandlingsrutiner ved både arealplanlegging og byggesaks-
behandling

 Sikre at saksbehandlerne har rett kompetanse

Avhjelpende:

 Fjerne bygninger der sikkerheten anses å være for lav
 Bygge rasvoller
 Bygge flomvoller
 Fjerne / sikre løse steiner / fjellpartier
 Iverksette avsperring
 Evakuere andre truede bygninger
 Iverksette opprydding
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53. Utbrudd av dyresykdommer eller parasitter.

Tilstand:

I Eigersund kommune er det mange besetninger med husdyr. I tillegg er det til dels 

mange dyr og fugler i naturen, som kan bære med seg smitte. 

Aktuelle sykdommer m.v. er: munn- og klovsyke, fugleinfluensa, kugalskap, rabies, 

skrapesyke, salmonella-smitte, e-coli, raslesyke, blåtunge, fotråte.

Trussel:

Sannsynlighet for utbrudd av dyresykdommer eller parasitter: Sannsynlig (1 gang i 

løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små sykdomstilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Risiko varierer sterkt med agens (virksomt stoff)
 Omsettingsforbud av livdyr
 Behov for sanering / nedslakting
 Behov for karantene
 Smittestoffet kan mutere til å smitte til / mellom mennesker

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø Mennesker

Drift / prod.
Omdømme

Økonomi

   

Tiltak:

Forebyggende:

 God veterinærtjeneste / tidlig veterinærinnsats
 Vaksinering hvis tilgjengelig vaksine
 Opplæring i hygienetiltak
 Følge opp Mattilsynets beredskapsplaner
 Informasjon til befolkningen
 God grensekontroll
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Avhjelpende:

 Smittesporing
 Desinfisering
 Isolering av smittede besetninger og beboere på gården
 Vaksinering av truede besetninger
 Nedslakting av utsatte besetninger
 Omsetningsforbud
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1. INNLEDNING 
 
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(sivilbeskyttelsesloven) krever at kommunen skal utarbeide en helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). I forskrift om kommunal beredskapslikt finner man 
bestemmelser om bl.a. innholdet i ROS-analysen. Aktuelle deler av loven og 
forskriften finnes i Vedlegg 1. 
 
Forventningene til at alle deler av samfunnslivet skal fungere 100 % effektivt til 
enhver tid er utbredt i vår del av verden. Vi har etter hvert vent oss til at alle våre 
ønsker og behov skal kunne etterkommes straks – og til enhver tid. Man kan gjerne 
kalle det ”24/7–samfunnet” der alt skal fungere og vi skal ha tilgang til alle ”goder” 
hele døgnet, hele året. Bortfall av vannforsyning, strømforsyning eller telesamband, 
skaper straks «krisestemning». Alvorlige ulykker og katastrofer avslører ofte at 
samfunnet ikke er godt nok forberedt på å håndtere en uvanlig og vanskelig situasjon 
på en tilfredsstillende måte.  
 
Mennesker har til enhver tid måttet leve med naturkatastrofer. Men den teknologiske 
og økonomiske utviklingen som har skjedd de siste hundreårene, har medført at man 
på mange måter er blitt mer sårbar for det ekstraordinære.  
 
ROS Eigersund skal være en hjelp til å finne fram til risikoene som er i Eigersund og i 
hvilke situasjoner lokalsamfunnet er spesielt sårbart. Analysen skal være et grunnlag 
for å utarbeide / ajourføre beredskapsplaner i kommunen. Gjennom analysen skal 
man også identifisere hvilke forebyggende og avhjelpende tiltak som bør iverksettes 
for å redusere sannsynligheten for ulike typer hendelser og begrense konsekvensene 
dersom disse hendelsene likevel skjer. 
 
Analysen fokuserer i hovedsak på hendelser som inntreffer i fredstid, men 
kommunen har også ansvar for befolkningens ”ve og vel” i krigssituasjoner.  
 
I ROS Eigersund har man arbeidet med å finne fram til de hendelsene som har 
høyest risiko for skade på mennesker, økonomi, miljø og kommunenes 
tjenesteproduksjon, både i dag og i overskuelig framtid. 
 
Man har ikke kun vurdert uhell / hendelser som kan skje i Eigersund og 
Dalaneregionen, men også vurdert hendelser utenfor kommunen / regionen som kan 
få vesentlig innvirkning på mennesker, økonomi, miljø, kommunenes tjeneste-
produksjon og kommunens omdømme. Eksempler på dette er følgende hendelser: 
Hendelse 22 Hendelse utenfor egen kommune som påvirker innbyggerne i Eigersund 
kommune og Hendelse 23 Radioaktivt nedfall. 
 
De aller fleste hendelser som blir omtalt i denne analysen er hendelser som oppstår 
plutselig, ofte uten forvarsel, så som branner og bortfall av strømforsyning. Noen 
hendelser utvikler seg litt saktere, slik at man får litt tid til å iverksette mottiltak. 
Eksempler på dette er følgende hendelser: Hendelse 6 Krig og internasjonale 
konflikter, Hendelse 10 Organisert kriminalitet, Hendelse 47 Ekstrem varme / tørke 
og Hendelse 48 Ekstrem kulde eller langvarige kuldeperioder. 
 
 

 

Side 531 av 670



ROS-analyse Eigersund kommune 11.09.13 

 

4 

 

I arbeidet med ROS-analysen har man sett etter sammenhenger og hvordan ulike 
uønskede hendelser kan ha negativ innvirkning på hverandre. Eksempler på det er 
følgende hendelser: Hendelse 46 Sterk vind, som kan medføre Hendelse 1 Bortfall 
av strøm i mer enn 8 timer, som igjen kan medføre Hendelse 2 Bortfall av 
kommunikasjon i mer enn 8 timer o.s.v.  
 
Man har i arbeidet med ROS-analysen sett på de særlige utfordringene som er 
knyttet opp mot viktige samfunnsfunksjoner (så som bygg og anlegg, industri, 
helsetjenester, kommunikasjon, transporttjenester, bank og finans, energiforsyning, 
ledelsesapparat, vannforsyning og matforsyning) og bortfall av kritisk infrastruktur.  
 
Når en større uønsket hendelse skjer, er det viktig at kommunens evne til å 
opprettholde sin virksomhet og tjenesteproduksjon påvirkes i minst mulig grad. I den 
grad kommunens virksomhet påvirkes, må man ha tilstrekkelig evne og muligheter til 
raskt å gjenoppta sin normale virksomhet. Slike problemstillinger fremkommer i flere 
av de hendelsene som er omtalt i denne analysen, deriblant følgende hendelser: 
Hendelse 4 Brann i kommunalt administrasjonsbygg, Hendelse 20 Brann på 
institusjon omsorgsboliger eller kommunale leiligheter, Hendelse 27 Brann i skoler og 
barnehager og Hendelse 32 Svikt i vannforsyningen (vannet uteblir hos abon-
nentene). 
 
I enkelte tilfeller skjer det så alvorlige hendelser at det er behov for å evakuere store 
befolkningsmengder. Det kan være tilfelle i forbindelse med følgende hendelser: 
Hendelse 5 Terrorhandlinger og Hendelse 6 Krig og internasjonale konflikter. 

 
Den 18.04.13 var eksterne aktører invitert til et gjensidig informasjonsmøte med 
prosjektledelsen for å diskutere innholdet i den foreløpige ROS-analysen samt hvilke 
uønskede hendelser man ville analysere, og utveksle informasjon og synspunkter. 
Møtet ble bl.a. avholdt for å oppfylle kravet om involvering av eksterne aktører som 
finnes i forskriften om kommunal beredskapsplikt. I tillegg er det viktig for Eigersund 
kommune å involvere innbyggerne og næringslivet i kommunen i slike saker. På 
dette møtet var det representanter fra myndigheter og frivillige organisasjoner, i 
tillegg til representanter for kommunen.  
 
Rådmannen oppfordret tidlig i prosjektperioden alle medarbeiderne i kommunen til å 
komme med innspill til blant annet uønskede hendelser som burde analyseres. 
 
Rådmannen har orientert de hovedtillitsvalgte om prosjekt ROS-analyse og gitt dem 
anledning til å komme med innspill. 
 
I juni 2013 ble ROS-analysen med vedlegg send på høring til følgende instanser: 
Egersund politistasjon, Fylkesmannen i Rogaland, Mattilsynet, Rogaland 
sivilforsvarsdistrikt, Stavanger universitetssykehus og kommuneoverlegen. Ved 
høringsfristens utløp hadde det ikke kommet inn merknader fra høringsinstansene. 
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2. SAMMENDRAG 
 
I kap. 3 er organiseringen av arbeidet med en felles risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse) omtalt. Arbeidet med en helhetlig ROS-analyse for Eigersund 
kommune pågikk fra januar til juni 2013. For å utarbeide ROS-analysen ble det 
nedsatt en styringsgruppe og følgende arbeidsgrupper: sentraladministrasjon, helse 
og omsorg, kultur og oppvekst, teknisk. Det ble benyttet innleid konsulent som 
rådgiver i prosjektet. Konsulenten har også skrevet selve ROS-analysen med 
vedlegg. 
 
I kap. 4 finner man målsettingene for prosjektet, som har vært at; Det skal 
utarbeides en helhetlig ROS-analyse for Eigersund kommune som synliggjør 
eksisterende og framtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i alle deler av den 
kommunale virksomheten. ROS-analysen skal tilfredsstille kravene i sivil-
beskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt. ROS-analysen skal 
beskrive tilstander, trusler og konsekvenser, og skal inneholde forslag til 
forebyggende og avhjelpende tiltak. Gjennom aktiviteter i prosjektet skal man styrke 
det interne beredskapsnetteverket i Eigersund kommune. ROS-analysen skal være 
et godt utgangspunkt for utarbeidelse av kommunens beredskapsplan.  
  
I kap. 5 finner man definisjoner og forklaring av terminologi som benyttes i ROS-
analysen.  
 
I kap. 6 er sårbarheten i Eigersund kommune og Dalaneregionen omtalt. De 
forholdene som er omtalt er: Topografi og natur, værforhold og klima, samferdsel, 
strømforsyning, næringsliv, dambrudd, sentralisering av beredskapsressurser, 
klimatilpasning. 
 
I kap. 7 er infrastruktur og samfunnsviktige funksjoner i Eigersund kommune og 
Dalaneregionen omtalt: energiproduksjon og –forsyning, vann- og avløpsnett, tele- 
og datanett, vegnett, jernbane, sjøtransport, lufttransport, bank- og finanstjenester, 
sykehus- og helsetjenester, informasjon og kommunikasjon ved kriser, matvare-
produksjon og –distribusjon, polititjeneste, fylkesmannen, brannberedskap, drivstoff-
forsyning, kommunenes infrastruktur og samfunnsfunksjon, tverrsektorielle sammen-
henger. 
 
Kap. 8 handler om behovet for varsling og evakuering i forbindelse med uønskede 
hendelser. I forbindelse med en del hendelser vil det være svært viktig å få ut 
nødvendig og livsviktig informasjon raskt til befolkningen for å unngå at hendelsen 
utvikler seg enda verre enn den ellers ville gjort. Ved enkelte hendelser vil det være 
behov for å evakuere større områder. 
 
I kap. 9 er de til sammen 52 hendelsene som er analysert i dette prosjektet og som 
har fått treff i uakseptabel risiko i minst en av konsekvensgruppene listet opp.  
 
I kap. 10 er de 52 hendelsene som har fått treff i uakseptabel risiko i minst en av 
konsekvensgruppene plassert i diagrammer ut fra antatt sannsynlighet og de 
konsekvenser hendelsen antas å få for mennesker (liv og helse), økonomi, miljø og 
kommunens drift og produksjon vist. I den grad hendelsen vil kunne ha konsekvenser 
for kommunens omdømme, er også det omtalt.  
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Når det gjelder mennesker (liv og helse), er det følgende hendelser som har høyest 
risiko: 
10. Organisert kriminalitet  
13. Smittsom sykdom blant mennesker  
17. Bortfall av Cosdoc i mer enn 3 timer  
19. Feilbehandling foretatt av ansatte innen helse og omsorg  
21. Vold / trusler mot ansatte i helse og omsorgstjenesten eller mot 3. person  
23. Radioaktivt nedfall  
26. Ansatte unnlater å rapportere om alvorlig omsorgssvikt og lignende  
39. Veitrafikkulykke  
 
Når det gjelder økonomi, er det følgende hendelser som har høyest risiko: 
1. Bortfall av strøm i mer enn 8 timer 
10. Organisert kriminalitet  
21. Vold / trusler mot ansatte i helse og omsorgstjenesten eller mot 3. person  
23. Radioaktivt nedfall  
26. Ansatte unnlater å rapportere om alvorlig omsorgssvikt og lignende  
27. Brann i skoler og barnehager  
33. Stor bygningsbrann  
35. Stor brann i industrien 
39. Veitrafikkulykke  
42. Flom i elver og vassdrag  
43. Skred / ras  
45. Stormflo / springflo  
49. Ekstrem nedbør (regn eller snø)  
 
Når det gjelder miljø, er det følgende hendelser som har høyest risiko: 
23. Radioaktivt nedfall 
39. Veitrafikkulykke 
   
Når det gjelder kommunal drift og produksjon er det følgende hendelser som har 
høyest risiko: 
3. Sammenbrudd i IKT i over 8 timer 
16. Svikt i informasjonssikkerheten vedrørende pasienter 
17. Bortfall av Cosdoc i mer enn 3 timer 
 
Når det gjelder svekkelse av kommunens omdømme er det følgende hendelse som 
har høyest risiko: 
16. Svikt i informasjonssikkerheten vedrørende pasienter 
 
Kap. 11 inneholder en tiltaksplan med alle de forebyggende tiltakene som er 
anbefalt i detaljstudien av de 17 hendelsene som har uakseptabel risiko på minst 
«Nivå 2», dvs. i oransje eller rød sone. Dette er i hovedsak tiltak som kommunen bør 
følge opp for å redusere risikoen. Tiltakene er delt opp i ”engangstiltak” og 
fortløpende tiltak. Også tiltak som eksterne aktører bør gjennomføre er listet opp. 
 
I kap. 12 er det videre arbeidet med risiko og sårbarhet, samt beredskap, 
beskrevet. Det må utarbeides / oppdateres beredskapsplaner i kommunen på 
grunnlag av denne ROS-analysen.  
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Som Vedlegg 1 finnes en utskrift av aktuelle deler av sivilbeskyttelsesloven og 
forskrift om kommunal beredskapsplikt. 
 
Som Vedlegg 2 finnes det skjemaet som ble benyttet for å analysere de hendelsene 
hver arbeidsgruppe har arbeidet med.  
 
Som Vedlegg 3 finnes en opplisting av lover og forskrifter som berører arbeidet med 
risiko, sårbarhet og beredskap i kommunene. 
 
Vedlegg 4 inneholder de 53 detaljskjemaene som arbeidsgruppene har utarbeidet i 
sitt arbeid med å bedømme sannsynlighet og konsekvenser, og som har fått minst ett 
«treff» i uakseptabel risiko. Hvert av skjemaene er bygget opp etter den såkalte 3T-
modellen; tilstand, trussel og tiltak. Tiltak er igjen delt opp i forebyggende og 
avhjelpende tiltak: 
• Forebyggende tiltak er tiltak som iverksettes før en uønsket hendelse inntreffer og 

som skal redusere sannsynligheten for at hendelsen skjer og / eller redusere 
konsekvensene av hendelsen. 

• Avhjelpende tiltakene er de tiltak som settes inn etter at en uønsket hendelse har 
inntrådt, eller er i ferd med å utvikle seg. 
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3. ORGANISERING AV ARBEIDET 
 
I 2012 ble det bestemt at det skulle gjennomføres en ny og helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Eigersund kommune.  
 
Det ble videre bestemt at det i dette prosjektet skulle opprettes en styringsgruppe og 
4 arbeidsgrupper.  
 
Styringsgruppa har bestått av følgende: 
Ketil Helgevold  Rådmann 
Svein Oskar Wigestrand Berskapsleder   
Tore L. Oliversen  Kommunalsjef økonomi 
Kristin Bø Haugeland Kommunalsjef personal- og organisasjonsutvikling 
Anne-Grethe Woie  Kommunalsjef teknisk 
Eivind Galtvik  Kommunalsjef kultur og oppvekst 
Nina Bolme Steinsholt Kommunalsjef helse og omsorg 
Leif Broch   Informasjonssjef 
Dag Kjetil Tonheim  Plansjef 
 
Følgende arbeidsgrupper ble etablert: 
 
Sentraladministrasjonen: 
Ketil Helgevold   
Kristin Bø Haugeland  
Tore L. Oliversen   
Leif Broch    
Carl Arthur Tønnessen  
Renate Tråsavik  
Astrid Elisabeth Jørgensborg  
 
Kultur og oppvekst: 
Eivind Galtvik 
Odd Stangeland   
Svein Ivar Midbrød   
Marianne Petersson  
Anne Bodil Surdal   
Ernst Torgersen   
 
Teknisk: 
Anne Grethe Woie   
Jone Chr. Omdal   
Helge Waage   
Per Steinar Berentsen  
Jarle Valle    
Annbjørg Elve Skofteland  
Steinar Nordvoll   
Roger Tengsareid   
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Helse og omsorg: 
Nina Bolme Steinsholt 
Sigrun Berge Midbrød  
Sissel Grastveit   
Arnhild Ravnevann  
Solveig Strømstad 
 
Siv.ing. Magne Eikanger i Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 har bistått i prosjektet 
med faglig ledelse og utarbeidelse av ROS-analysen og vedleggene.   
 
ROS-analysen ble gjennomført fra januar til juni 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Side 537 av 670



ROS-analyse Eigersund kommune 11.09.13 

 

10 

 

4. MÅLSETTING 
 
Styringsgruppa for ROS Eigersund har vedtatt følgende målsetting for prosjektet: 
 

• Det skal utarbeides en helhetlig ROS-analyse for Eigersund kommune som 
synliggjør eksisterende og framtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i alle deler 
av den kommunale virksomheten. 

• ROS-analysen skal tilfredsstille kravene i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om 
kommunal beredskapsplikt. 

• ROS-analysen skal beskrive tilstander, trusler og konsekvenser, og skal 
inneholde forslag til forebyggende og avhjelpende tiltak. 

• Gjennom aktiviteter i prosjektet skal vi styrke det interne beredskaps-
netteverket i Eigersund kommune. 

• ROS-analysen skal være et godt utgangspunkt for utarbeidelse av 
kommunens beredskapsplan.  
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5. DEFINISJONER 
 
Risiko: Risiko benyttes for å angi en fare, og er knyttet til uønskede hendelser der 
det kan oppstå skader, ulykker eller tap av produksjon / og eller materielle verdier. 
Risiko er i denne sammenheng definert som produktet av sannsynligheten for en 
uønsket hendelse og konsekvensen av denne hendelsen (hvor stor / alvorlig blir 
skaden?). 
 
Risiko = sannsynlighet x konsekvens. 
 
De hendelsene som har stor sannsynlighet og store konsekvenser er de som gir 
størst risiko. Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser, gir liten 
risiko og har dermed liten interesse i en ROS-analyse. De hendelsene som har liten 
sannsynlighet og store konsekvenser er ofte de som gir de største utfordringene 
både å identifisere og finne passende tiltak mot. 
 
Nedenstående tabell viser kombinasjonen av sannsynlighet og konsekvens. Jo 
mørkere farge i tabellen, desto høyere risiko. 
 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget sann-
synlig    Uakseptabel
Sannsynlig

risiko
Mindre sann-
synlig
Lite sann- Akseptabel risiko
synlig  
   
Sårbarhet: En organisasjons evne til å fungere og oppnå sine mål når den 
utsettes for påkjenninger. I dette tilfellet vil det gjelde kommunens evne til å fungere 
og yte sine tjenester til innbyggerne når den utsettes for påkjenninger, som ulykker, 
branner, bortfall av strøm, telesamband, vegforbindelse m.v. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse): Kartlegging av hvilke 
hendelser det er aktuelt å forebygge eller planlegge tiltak mot. I analysen kobles 
sårbarhet mot risiko.  
 
Beredskapsplaner: Planer for tiltak som skal gjennomføres for å møte ulykker 
og andre uønskede hendelser, der hendelsen er av en slik karakter eller av et slikt 
omfang at det går ut over det som regnes som normalrisiko eller normalbelastning i 
fredstid. Utarbeidelse av slike planer kommer etter at ROS-analysen er gjennomført. 
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Barrierer: Disse kan deles inn i to typer: 
- Forebyggende barrierer. Dette er barrierer som skal forhindre at en teknisk 

eller organisatorisk svikt skal utvikle seg til en ulykke / uønsket hendelse.  
Opplæring i brannvern på institusjoner og skoler, og ringledninger på 
vannforsyningssystemet er eksempler på slike forebyggende barrierer. 

- Avhjelpende barrierer. Dette er gjerne barrierer som iverksettes når en 
uønsket hendelse allerede har skjedd. Sikkerhetsbelter i skolebusser og 
sprinkleranlegg i bygninger er eksempler på avhjelpende barrierer. Også disse 
barrierene må være på plass før hendelsen skjer for å ha sin tiltenkte funksjon. 

 
Barrierer kan også grupperes på følgende måte: 

- God ”design” som har en høy grad av teknisk sikkerhet. 
- Vedlikehold av teknisk utstyr og prosedyrer. 
- Operasjonelle barrierer (overvåking, prosedyrer, opplæring, beredskapsrutiner 

m.v.) 
 

Sannsynlighet: Sannsynligheten for at en organisatorisk eller teknisk svikt m.v. 
skal føre til en ulykke eller annen uønsket hendelse avhenger av hvilke barrierer som 
er bygget inn i systemet.  
 
Ved gradering av sannsynlighet, har man lagt seg på følgende intervaller: 

• Meget sannsynlig:  Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år. 
• Sannsynlig:  Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1-10 år. 
• Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10-50 år 
• Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 50 år. 

 
Konsekvens for mennesker: Ved gradering av konsekvenser for 
mennesker, har man lagt seg på følgende inndeling:  

• Ufarlig:  Ingen personskader / sykdomstilfeller. 
• En viss fare:   Få og små personskader / sykdomstilfeller. 
• Kritisk:   Få men alvorlige personskader / sykdomstilfeller. 
• Farlig:   Opp til 1 død, opp til 5 alvorlig skadde / syke. 
• Katastrofal:   Mer enn 1 død, mer enn 5 alvorlig skadde / syke. 

 
Økonomiske konsekvenser: Ved gradering av økonomiske konse-
kvenser, har man lagt seg på følgende inndeling:  

• Ufarlig:  Skader opp til 50.000 kr. 
• En viss fare:   Skader mellom 50.000 og 0,5 mill. kr. 
• Kritisk:   Skader mellom 0,5 og 5 mill. kr. 
• Farlig:   Skader mellom 5 og 50 mill. kr. 
• Katastrofal:   Skader over 50 mill. kr. 

Det presiseres at det er samfunnets samlede økonomiske konsekvenser som er 
vurdert. 
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Konsekvenser for miljø: Ved gradering av konsekvenser for miljø, har man 
lagt seg på følgende inndeling: 

• Ufarlig:  Ingen miljøskader 
• En viss fare:   Mindre miljøskader. 
• Kritisk:   Omfattende skader på miljøet. 
• Farlig:   Alvorlige skader på miljøet. 
• Katastrofal:   Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. 

 
Konsekvenser for drift / produksjon: Ved gradering av konsekvenser 
for drift og produksjon, har man lagt seg på følgende inndeling: 

• Ufarlig:  Ingen driftsproblemer  
• En viss fare:   Mindre driftsproblemer 
• Kritisk:   Omfattende driftsproblemer. 
• Farlig:   Alvorlige driftsproblemer 
• Katastrofal:   Svært alvorlige og langvarige driftsproblemer 

Det presiseres at konsekvensene for drift / produksjon kun er vurdert i forhold til 
konsekvenser for kommunens drift / produksjon av tjenester. 
 
Konsekvenser for kommunens omdømme: Ved gradering av 
konsekvenser for kommunens omdømme, har man lagt seg på følgende inndeling: 

• Ufarlig:  Ingen omdømmesvekkelse.  
• En viss fare:   Mindre omdømmesvekkelse. 
• Kritisk:   Omfattende omdømmesvekkelse. 
• Farlig:   Alvorlig omdømmesvekkelse. 
• Katastrofal:   Svært alvorlig og langvarig omdømmesvekkelse. 

 
Selv om kommunen ikke har skyld i den aktuelle hendelsen, vil en utilfredsstillende 
håndtering av hendelsen fra kommunens side kunne gi omdømmesvekkelse. 
 
Akseptkriterier: Når man har identifisert aktuelle hendelser og kommet fram til 
sannsynlighet og konsekvenser, må man vurdere om kombinasjonen av sannsynlig-
het og konsekvenser er akseptabel eller ikke. Dette kalles akseptkriterier. Aksept-
kriteriene baserer seg til dels på forskrifter, standarder, erfaringer og / eller teoretiske 
kunnskaper.  
 
At en risiko er akseptabel betyr ikke nødvendigvis at samfunnet synes at risikoen er 
uproblematisk, men at man blant mange uønskede hendelser velger å konsentrere 
innsatsen mot andre uønskede hendelser.  
 
Man kan akseptere en alvorlig skade dersom sannsynligheten er tilstrekkelig lav. 
Man kan også akseptere en lite alvorlig skade selv om sannsynligheten er stor.  
 
Infrastruktur: Bl.a. kommunikasjonsanlegg (veger, jernbane, telekommunika-
sjon), vann- og avløpsanlegg og energiforsyning. 
 
Samfunnsfunksjoner: Bl.a. helsetjeneste, informasjonstjeneste, kommunens 
ledelsesapparat, forsyningstjeneste for mat og drivstoff og banktjeneste, industri.  
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6. SÅRBARHET I EIGERSUND KOMMUNE OG DALANE-  
    REGIONEN. 
 
6.1 Generelt 
 
Dalane er den sørligste delen av Rogaland fylke, mellom Jæren og Vest-Agder, og 
består av følgende 4 kommuner: Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal. 
Kommunene dekker til sammen 1.798 km2 og hadde til sammen 23.874 innbyggere 
01.01.13. Dette er en økning på 1.653 innbyggere fra 2003, da det samlede 
innbyggertallet var 22.221. Innbyggertallet i Dalaneregionen utgjør 0,5 % av Norges 
befolkning og ca. 5,3 % av befolkningen i Rogaland. SSB forventer at innbyggertallet 
i 2040 vil ha økt til 31.556 i Dalaneregionen (prognose MMMM). Det betyr en økning i 
folketallet på nærmere 7.700 i forhold til i 2013, eller en økning på 32 % i løpet av 27 
år.  
 
I 2013 er det til sammen 16.649 innbyggere i de 5 tettstedene (Egersund, Hellvik, 
Vikeså, Hauge og Moi) i regionen. Det betyr at om lag 70 % av innbyggerne i Dalane 
bor i ett av tettstedene. Definisjonen av et tettsted som er benyttet her er SSB sin 
definisjon: Tettbebygget område med minst 200 bosatte, der avstanden mellom 
husene normalt ikke overstiger 50 meter. Tettsted avgrenses uavhengig av 
administrative grenser. 
 
To av de fire kommunene som utgjør Dalaneregionen ligger ved Nordsjøen, mens de 
øvrige to kommunene er innlandskommuner. Dalaneregionen grenser mot Hå, Time 
og Gjesdal kommuner i Rogaland fylke i nord og mot Sirdal og Flekkefjord kommuner 
i Vest-Agder fylke i øst. I sør og vest grenser Dalaneregionen mot Nordsjøen.  
 
6.2 Topografi og natur 
 
Landskapet i Dalane er særpreget med kolleformede heier, mange steder nesten 
uten vegetasjon, og med mange og sterkt forgrenede vassdrag med til dels ganske 
store vann. Landskapet virker til dels goldt, noe som skyldes berggrunnen. I sør 
består berggrunnen av feltspatrike dypbergarter av grunnfjellsopprinnelse, som ved 
forvitring gir et svært skrint jordsmonn. I nord og øst er dalene stedvis bredere med 
større løsmasseavsetninger og et frodigere landskap. Heilandskapet fortsetter helt ut 
til kysten. Kun små deler av kysten er beskyttet av øyer. Ved kysten er det for det 
meste lavland, mens det i de nordlige områdene forekommer høyder på over 900 
moh. I heiene er det store områder med gode sauebeiter. Dalane er geografisk 
skarpt avgrenset mot de fruktbare slettene på Jæren.  
 
Eigerøya er den klart største øya i regionen, med om lag 20 km2. 
 
6.3 Værforhold og klima 
 
Store deler av regionen har et kystklima med milde vintre og ikke spesielt varme 
somre. Om vinteren er fremherskende vindretning østlig vind og om sommeren er det 
vestlig til nordvestlig. Utsatte kyststrekninger har ganske stor hyppighet av kuling. 
Om høsten og vinteren forekommer det stormer relativt hyppig. 
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Kyststrøket har mellom 1.000 og 1.500 mm nedbør per år. Den største årlige 
nedbørsmengden finnes et stykke fra kysten; 1.500 – 2.000 mm.  
 
Klimaet i Dalaneregionen gjør regionen sårbar på mange områder. Storm og orkan 
kan treffe regionen med stor kraft. Det forekommer av og til store snømengder, noe 
som rammer bl.a. samferdsel og kraftforsyning.  
 
Stormflo / springflo og store bølger kan gjøre skade langs kysten. Langs vass-
dragene kan flom og oversvømmelser gjøre skade på bygninger og anlegg. I 
tettbygde områder har det vist seg at intenst regn gir større vannmengder enn det de 
naturlige eller etablerte avløpene greier å ta unna, med skader på bygninger og 
veger som resultat. En del av dette skyldes store asfalterte flater. I perioder om våren 
og forsommeren kan det forekomme langvarige tørkeperioder. Dermed tørkes skog 
og mark ut, med stor brannfare i naturen som resultat.   
 
6.4 Samferdsel 
 
Det er et relativt tett samferdselsnett i Dalaneregionen. I Eigersund og Sokndal er det 
havner, i hovedsak for lastefrakt. Sørlandsbanen / Jærbanen går gjennom 2 av 
kommunene i Dalaneregionen. Denne strekningen er ca. 60 km lang. På denne 
strekningen er det 1 lang jernbanetunnel; Tronåsen tunnel (3.200 m) som i hovedsak 
ligger i Flekkefjord kommune, men også litt i Lund kommune. Det er ikke flyplass i 
Dalaneregionen.  
 
E 39 går gjennom 3 av kommunene i Dalaneregionen. Årsdøgntrafikken (ÅDT) ligger 
mellom 4.500 og 5.900 kjøretøyer gjennom Eigersund kommune. Strekningen 
gjennom Dalane er ca. 68 km lang. Kun en mindre del av strekningen har fysisk 
midtdeler. Rv. 42 går fra Egersund sentrum til E 39. Denne strekningen er om lag 11 
km og ÅDT ligger mellom 3.600 og 5.700 kjøretøyer. Fv. 44 går fra grensa mot 
Flekkefjord til grensa mot Hå. Denne strekningen er om lag 65 km lang, og ÅDT 
ligger i Eigersund kommune på om lag 1.400 kjøretøyer i sør, inntil 12.000 kjøretøyer 
gjennom Egersund sentrum og 2.100 kjøretøyer i nord. Det er en veitunnel som er 
over 1.000 m i Bjerkreim kommune. Den lengste tunnelen i Eigersund kommune 
ligger ved Gyavatnet og er ca. 500 m lang. 
 
Både vegtrafikken, jernbanetrafikken og skipstrafikken representerer et betydelig 
potensial for store ulykker med mange skadde, tap av store materielle verdier og 
miljøskader. I forbindelse med sterkt snøfall og sterk vind vil både veger og 
jernbanestrekningen kunne bli stengt. Ved sterk vind må båter søke havn til 
situasjonen er over. 
 
6.5 Strømforsyning 
 
Alle kommunene i Dalaneregionen har områder som er spesielt sårbare for bortfall av 
strømforsyning pga mangel på alternative traseer dersom hovedlinja faller ut. 
 
Bortfall av strømforsyning kan skyldes bl.a.: Ising på strømledninger med påfølgende 
brudd, trær som faller ned over linjene, kabler som blir gravet over, brann eller annen 
skade på transformatorstasjoner.  
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Det er utarbeidet en beredskapsplan for å håndtere kraftrasjonering. 
 
Sannsynligheten for bortfall av strøm i over 8 timer i deler av Dalaneregionen er stor 
(1 gang i løpet av 1-10 år).   
 
Et slikt langvarig bortfall av strøm kan medføre at viktige samfunnstjenester må 
stenge (skole, barnehage, industri, finansielle tjenester, varehandel). Institusjoner 
(sykehjem m.v.) og boliger uten vedovn blir kalde, vanskelig å lage varm mat på 
institusjoner, tjenester som er avhengig av elektrisitet, som vannforsyning, 
avløpsanlegg, samband, drivstoffpumper fungerer ikke, datamaskiner og servere 
som ikke har batteribackup kan ikke benyttes, personer som har livsviktig medisinsk 
utstyr som trenger strøm, får ikke benyttet dette. 
 
Produksjonssystemet i kraftforsyningen består av flere kraftstasjoner også i Dalane-
regionen. Avhengigheten av det enkelte anlegg er derfor liten. Flere av kraft-
stasjonene ligger i fjell og er dermed mindre sårbare både mot naturskader og 
terrorhandlinger. Kraftstasjonene til Dalane energi er bygget slik at en kraftstasjon 
kan produsere elektrisk kraft for distribusjon til abonnenter i nærområdet selv om den 
ikke har kontakt med andre kraftstasjoner. Damanleggene er dimensjonert for 
ekstreme påkjenninger. De nærmeste årene er det planlagt utbygging av store 
vindkraftverk flere steder i Dalaneregionen. 
 
6.6 Næringsliv 
 
I Dalaneregionen er jordbruk en viktig næring, men antallet sysselsatte innen 
jordbruket er nedadgående. Sett i forhold til lokal matvaresikkerhet er dette en 
ugunstig utvikling.  
 
Deler av Dalaneregionen er viktige turistmål, både for de som eier egen fritidsbolig og 
de som er her på mer kortvarige besøk. Om sommeren fører det til at folketallet øker 
en del i deler av kystkommunene, og i perioder om vinteren øker folketallet i deler av 
Bjerkreim sterkt. 
 
Det er til dels mye industrivirksomhet i Dalaneregionen, og det finnes flere store og 
viktige industrivirksomheter i regionen. Blant de største industrivirksomhetene er Aker 
Egersund, Nortura, Titania, Nordan. 
  
De aller fleste virksomhetene har ikke noe stort potensiale for alvorlig skade ved 
brann, eksplosjon og utslipp av farlig gods til sjø, jord eller luft, men det finnes 
bedrifter nær Egersund sentrum som har potensiale for alvorlige hendelser ved 
utslipp av bl.a. ammoniakk. 
 
6.7 Dambrudd 
 
Det er 6 dammer i Dalaneregionen som kan gi flom ved dambrudd. Dette er i 
hovedsak kraftverksdammer, men til dels også vannverksdammer. Det er ikke 
utarbeidet flomsonekart for dambrudd på noen av dammene i Dalaneregionen, men 
Lund kommune kan bli sterkt rammet av dambrudd i Sirdal kommune, der det er 
utarbeidet dambruddsberegninger.  
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Følgende kan være utsatt i forbindelse med dambrudd: bolighus / boligområder, 
driftsbygninger med dyr, offentlige bygninger, næringsbygninger, friområder, linjenett 
for elektrisitet og telekommunikasjon, veger, jernbanelinje. 
 
Sannsynligheten for dambrudd er meget liten, ettersom dammene er bygget med 
svært stor sikkerhet og omfattende kontrollprogram. Konsekvensene ved et brudd vil 
være katastrofale. 
 
6.8 Sentralisering av beredskapsressurser 
 
En sentralisering av viktige beredskapsressurser de seinere årene har medført at 
man til dels må vente lenger på å få bistand fra politiet ved uønskede hendelser. 
Også Heimevernet er blitt bygget ned, slik at man ikke har så store beredskaps-
ressurser nå som man hadde for noen år siden. 
 
6.9 Klimatilpasning 
 
Klimaendringer har i løpet av de siste tiårene kommet stadig mer i fokus når det 
gjelder risikoen for uønskede hendelser der klima vil være en medvirkende årsak. 
Selv om det er en viss usikkerhet i forskningsmaterialet, er det etter hvert blitt ganske 
allment akseptert at klimaet er i betydelig endring. 
    
Temperaturen i regionen må forventes å øke de kommende årene, samtidig som det 
må forventes økte nedbørsmengder, mer intens nedbør og hyppigere tilfeller av 
ekstrem vind. Havnivået er forventet å øke så mye at sannsynligheten for skader ved 
stormflo / springflo vil øke. Ifølge «Havnivåstigning» fra DSB, revidert i 2009, vil man i 
2050 måtte forvente et havnivå som ligger i intervallet 0,19 – 0,41 m høyere enn i 
dag, og i 2100 vil man måtte forvente et havnivå som ligger mellom 0,61 og 1,16 m 
høyere enn i dag. Nivået ved stormflo med 100 års gjentakelsesfrekvens vil i 2050 
ligge mellom 1,25 og 1,47 m høyere enn middelvannstanden i dag og i 2100 mellom 
1,72 og 2,27 m over middelvannstanden i dag. I tillegg kommer bølger.   
 
Man må forvente økt flomfare langs allerede flomutsatte vassdrag, økt flomfare i 
«småbekker» som ikke tidligere har hatt flomproblemer. Jord som er mer vannmettet 
i lengre perioder vil øke sannsynligheten for ras og skred.  
 
I denne ROS-analysen er det en rekke uønskede hendelser som er omtalt, og som vil 
kunne få både øket sannsynlighet og større konsekvenser som følge av klima-
endringer. Blant disse er Hendelse 42 Flom i elver og vassdrag, Hendelse 45 Storm-
flo / springflo, Hendelse 46 Sterk vind, Hendelse 47 Ekstrem varme / tørke, Hendelse 
48 Ekstrem kulde eller langvarige kuldeperioder, Hendelse 49 Ekstrem nedbør. Også 
Hendelse 50 Utbrudd av plantesykdommer og Hendelse 51 Nye uønskede arter i 
naturen, vil kunne bli påvirket av de omtalte klimaendringene. 

Samfunnet er nødt til å ta inn over seg disse problemstillingene og bl.a. tilpasse 
utbygginger til disse kunnskapene, samt forberede tiltak for å reduseres skadene på 
allerede gjennomførte utbygginger. 
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7. INFRASTRUKTUR OG SAMFUNNSVIKTIGE FUNKSJONER 
I EIGERSUND KOMMUNE OG DALANEREGIONEN 
 
7.1 Generelt 
 
I denne delen av risiko- og sårbarhetsanalysen for Eigersund kommune og Dalane-
regionen har vi sett nærmere på den risiko og sårbarhet som finnes innen de 
forskjellige infrastrukturer og viktige samfunnsfunksjoner. De viktigste samfunns-
funksjonene er avhengig av både strømforsyning og at telenettet fungerer. Til dels er 
også de ulike samfunnsfunksjoner avhengig av hverandre. F.eks. er både 
brannvesen, politi og helsevesenet avhengig av at vegene er åpne for at de skal 
kunne utføre sine oppgaver på en fullgod måte. 
 
Alvorlige hendelser som bl.a. storm, flom, brann, eksplosjon vil kunne påføre viktig 
infrastruktur skader eller midlertidig stengning, noe som igjen kan lamme viktige 
samfunnsfunksjoner. Det viser at det er en nær sammenheng mellom aktuelle 
hendelser, skader på infrastruktur og svikt i samfunnsfunksjoner. 
 
7.2 Energiproduksjon og –forsyning 
 
Kraftforsyningen i Dalaneregionen er nesten utelukkende basert på vannkraft. I flere 
av kommunene er det kraftstasjoner. Et omfattende linjenett er bygget for å overføre 
og fordele den elektriske kraften fra kraftstasjonene til kundene. Drifts- og styrings-
systemer for kraftforsyningen er viktige for at kraftforsyningen skal bli mest mulig 
sikker og effektiv. 
 
Forstyrrelser i en del av det store kraftnettet kan forplante seg til andre deler av 
nettet. Det er derfor ikke bare hendelser som skjer i Dalaneregionen som kan 
medføre problemer for strømforsyningen i denne regionen. 
 
Alle aktører som produserer eller transporterer elektrisk kraft inngår i Kraft-
forsyningens beredskapsorganisasjon, noe som sikrer at alle disse virksomhetene 
har gode beredskapsplaner. 
 
De vises for øvrig til opplysninger i avsnitt 6.5. 
 
7.3 Vann- og avløpsnett 
 
Både husstander, institusjoner, skoler / barnehager, bedrifter etc. er svært avhengig 
av at man får forsyning av vann i tilstrekkelig mengde og med god kvalitet til enhver 
tid. Dersom avløpssystemet ikke fungerer tilfredsstillende, blir forholdene raskt 
utrivelige. Mellom 50 % og 90 % av innbyggerne i kommunene i Dalaneregionen har 
offentlig vannforsyning og en om lag like stor andel har offentlig avløp. 
 
Det er 25 godkjenningspliktige vannverk i Dalaneregionen. 19 av disse henter vann 
fra overflatevann (innsjøer og tilsvarende). 3 får vann fra borebrønner i fjell og 2 får 
vann fra borebrønn i løsmasser, mens 1 får vann fra kildeutspring. 22 av de 25 
vannverkene er godkjent av Mattilsynet. 
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Blant de hendelsene som kan sette vannforsyningssystemet ut av drift er strøm-
brudd, ledningsbrudd, teknisk svikt og forurensning. Noen av vannkildene ligger ved 
trafikkerte veger. Disse er spesielt sårbare for forurensning. 
 
Klimaendringer kan påvirke sannsynligheten for problemer med vannforsyningen. 
Eksempler på dette er ekstreme nedbørsmengder som kan medføre at forurensning 
føres ut i drikkevannskildene, og langvarige tørkeperioder som medfører at 
drikkevannskildene tørker ut. Se Hendelse 47 Ekstrem varme / tørke og Hendelse 49 
Ekstrem nedbør. 
 
Klimaendringer kan også føre til problemer med avløpssystemene bl.a. ved at 
ekstreme nedbørsmengder fører til at kapasiteten på renseanleggene overskrides i 
de områder der det ikke er skilt mellom overflatevann og avløpsvann. Dermed går 
deler av avløpsvannet urenset i resipienten. 
 
Det er kommunenes ansvar å ha oversikt over det drikkevannet som blir levert i 
deres område, og at dette har tilfredsstillende kvalitet. Svært ofte er kommunene 
også eier av vannverket, og har dermed eiers ansvar i tillegg. «Ved sykdomsutbrudd 
forårsaket av drikkevannet, har den kommunale smittevernmyndigheten og det lokale 
mattilsynet i samhandling med hverandre ansvar for å identifisere kilden og eventuelt 
gi pålegg om iverksettelse av nødvendige tiltak. 
 
7.4 Tele- og datanett 
 
Tele- og datanettet er bygget opp med et hovednett som består av ledninger eller 
fiber. Disse ligger i grunnen. Helt fram til den enkelte bruker av fasttelefon og til 
basestasjonene for mobilnettet foregår transmisjonen vha. ledninger eller fiberkabler. 
Fra basestasjonene går signalene trådløst til den enkelte abonnent. 
 
Brudd i tele- og datanettet medfører straks store problemer. Svært mange av de 
samfunnsviktige funksjonene er avhengig av tele- og datanettet. 
 
Om lag 70 % av bruddene i telenettet skyldes transmisjonsfeil. Mesteparten av resten 
skyldes bortfall av strøm og teknisk feil på utstyr. 
 
Basestasjonene i mobilnettet har som oftest mellom 15 minutter og 2 timer driftstid 
etter at strømforsyningen er brutt, avhengig av bl.a. viktigheten av hver basestasjon 
og trafikkmengden i den aktuelle perioden. Mange områder dekkes fra mere enn 1 
basestasjon, slik at bortfall av kun 1 stasjon ikke skaper omfattende problemer. 
 
Teleselskapene tilbyr høyere driftssikkerhet til de abonnentene som bestiller det, men 
det koster ekstra. 
  
7.5 Vegnett 
 
Det er Statens vegvesen som er vegeier for alle europaveger og riksveger. Fylkes-
veger eies av Rogaland fylkeskommune. En god del veger eies av kommunene. Det 
er også en del private veger. 
 
Det vises til avsnitt 6.4 angående de viktigste vegene i Dalaneregionen. 
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I store deler av Dalaneregionen er det et relativt tett vegnett. Om en veg blir stengt 
finnes det derfor som oftest omkjøringsmuligheter, men noen steder er omkjørings-
vegene lange. Eksempel på dette er den strekningen av E39 som går langs 
Lundevatnet på grensa mellom Flekkefjord og Lund. Omkjøringsmuligheten er her via 
Hauge i Dalane eller Tonstad. 
 
Vegtrafikk til og fra Eigerøy er helt avhengig av at Eigerøy bru er åpen for trafikk. 
Stengning av denne brua av ulike årsaker vil medføre store transportproblemer både 
for virksomheter og privatpersoner. 
 
I de tilfellene vegene i Dalaneregionen stenges, skyldes det som oftest alvorlige 
trafikkulykker, ras eller flom. Deler av hovedvegene har en langt lavere standard enn 
det som er ønskelig, noe som bl.a. medfører hyppige og alvorlige trafikkulykker.   
 
7.6 Jernbane 
 
Sørlandsbanen og Jærbanen går gjennom Dalaneregionen, fra grensa mot Flekke-
fjord i sør til grensa mot Hå i nordvest. Denne strekningen er ca. 60 km lang og 
inneholder flere tunneler. Den lengste tunnelen er på strekningen gjennom 
Dalaneregionen er ca. 3.200 m lang og ligger på grensa mellom Lund og Flekkefjord. 
 
Det går tog med mange passasjerer på Sørlandsbanen og Jærbanen. Under normal 
drift kan det være inntil rundt 400 personer på ett tog. I tillegg fraktes en god del gods 
på strekningen, deriblant farlig gods. Det er mange planoverganger på strekningen, 
noe som øker sannsynligheten for uhell.  
 
Deler av disse jernbanestrekningene er lagt på fyllinger som kan være utsatt for 
utvasking. Strekningen er derfor til dels utsatt for utgliding av grunnen. Kontroll og 
ettersyn med dreneringssystemene er av stor viktighet. På enkelte strekninger er det 
også stor fare for ras fra overliggende områder ned på jernbanelinja. Mest utsatt i så 
tilfelle er Drangsdalen i Lund kommune. 
 
Jernbanen har eget strømforsyningsnett som er uavhengig av det lokale strøm-
forsyningssystemet, men også dette svikter fra tid til annen.  
 
7.7 Sjøtransport 
 
Sjøtransporten i de to kommunene i Dalaneregionen som grenser mot sjøen består 
både av person- og godstransport. Både transporten på sjøen og den tilknyttede 
aktiviteten som foregår i havnene kommer inn under begrepet sjøtransport. Viktige 
myndighetsorganer her er Kystverket når det gjelder havner og farleder, inkl. 
lostjenesten, mens Sjøfartsdirektoratet har med båter og skip å gjøre, inkl. de som er 
ansatt eller førere på disse. 
 
Hovedledenes og biledenes plassering i forhold til havner er bestemt ut fra 
topografiske forhold. Etablering og vedlikehold av merkingene av ledene har stor 
innvirkning på sikkerheten for sjøtransporten. Også krav til utdannelse / opplæring av 
skipsførere og andre som arbeider på skip og båter, samt losplikten for enkelte skip, 
har stor innvirkning på sikkerheten til sjøs. 
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Eksempler på sjøtransport med høyt skadepotensiale i sjøområdene i Dalane-
regionen er de mange cruisebåtene og passasjerferjene, samt tankskip fullastet med 
olje fra Nordsjøen til raffineri som ligger østenfor og nordenfor oss. En grunnstøting 
med påfølgende utslipp av olje kan få store konsekvenser for mennesker, fugler, 
natur og miljø. Når det gjelder forurensnings-problematikken, vil også større utslipp 
av oljeprodukter til dels langt unna Dalaneregionen kunne medføre store 
konsekvenser også her. I denne sammenheng er det viktig at transporten foregår i 
god avstand fra land der man ikke skal til havn, og at slepebåtberedskapen er 
tilstrekkelig i regionen.   
 
7.8 Lufttransport 
 
I Dalaneregionen er det ingen flyplass. Stavanger lufthavn Sola ligger om lag 50 km 
(luftlinje) fra Egersund sentrum. Etter norske forhold er trafikken på denne lufthavna 
stor. Det foregår en del flyging med helikopter i Eigersund kommune. 
 
Luftfartsulykker skyldes som oftest pilotfeil eller feil på flyet eller teknisk utstyr på 
flyet. Også feil begått av lufttrafikktjenesten forårsaker luftfartsulykker. 
 
7.9 Bank- og finanstjenester 
 
Bank- og finanstjenestene er en viktig del av samfunnet i forbindelse med overføring 
av penger fra kunder til næringsdrivende, mellom næringsdrivende, fra arbeidsgiver 
til arbeidstaker, den enkelte bankkundes mulighet for å ta ut penger fra minibank etc. 
 
Ved problemer i bank- og finanstjenestene, vil det raskt kunne oppstå problemer for 
alt fra den enkelte innbyggers økonomi til samfunnsøkonomien.   
 
For at disse tjenestene skal fungere, er man bl.a. avhengig av at det er strøm-
forsyning, at tele- og datalinjer er operative og at IKT-systemene i bankene fungerer 
tilfredsstillende.  
 
Det er NETS (tidligere Bankenes betalingssentral BBS) som kjører alle transaksjoner 
på kort, autogiroer, avtalegiroer, e-fakturaer etc.  
 
Tiltak for å sikre strømforsyning, telefon- og datalinjer, samt gode backupsystemer i 
bankenes IKT er viktige faktorer for også å redusere risikoen for svikt i bank- og 
finanstjenester. 
 
7.10 Sykehus- og helsetjenester 
 
Det er viktig at det over alt i regionen er tilstrekkelig tilgang til ambulansetjenester, 
legetjenester m.m. Alle kommunene i Dalaneregionen har tilgang på ambulanse-
tjenester. Det er 2 døgnbemannede ambulanser i Eigersund kommune, 1 
døgnbemannet ambulanse i Lund kommune og 1 døgnbemannet ambulanse i 
Sokndal kommune. I Eigersund er det sykehus uten akuttfunksjon. Nærmeste 
sykehus utenom regionen er Stavanger universitetssykehus, som ligger om lag 75 
km kjørevei nord for Egersund sentrum og Flekkefjord sjukehus som ligger 75 km 
sørøst for Egersund sentrum. Videre er det legekontor i alle kommunene i 

 

Side 549 av 670



ROS-analyse Eigersund kommune 11.09.13 

 

22 

 

Dalaneregionen, med deltakelse interkommunalt legevaktsamarbeid (Eigersund, 
Bjerkreim, Sokndal og deler av Lund) som er lokalisert i Egersund de delene av 
døgnet da det ikke er legevakt i den enkelte kommune. Resten av Lund kommune 
sokner til legevakten i Flekkefjord. 
 
Sykehus- og helsetjenestene vil spesielt bli utsatt for store påkjenninger ved utbrudd 
av epidemier / pandemier, brann i lokalene, langvarig svikt i strømforsyning eller 
vannforsyning, svikt i IKT-systemene, brudd på tele- og datanettet. Sykehusene og 
de øvrige helsetjenestene er i tillegg avhengig av forsyning av legemidler og andre 
varer og tjenester. For at ambulansetjenesten skal fungere, er man avhengig av at 
vegene er åpne, ettersom kapasiteten på ambulansehelikopter ikke er så stor at den 
kan overta all nødvendig ambulansetjeneste. 
   
Tiltak for å sikre strømforsyning, tele- og datalinjer, samt gode backupsystemer i 
helsetjenestens IKT er viktige faktorer for å redusere risikoen for svikt i sykehus-
tjenestene. 
 
7.11 Informasjon og kommunikasjon ved kriser 
 
I dag skjer det en meget rask informasjonsutveksling i samfunnet. Så lenge tele- og 
datanettet fungerer, vil det gå meget kort tid fra en alvorlig hendelse skjer til den er 
allment kjent i befolkningen. Etater som har ansvar for krisehåndtering og andre 
alvorlige hendelser må være godt forberedt og bevisst det ansvar som påhviler dem 
for å gi rask og riktig informasjon både overfor andre etater og publikum, inkl. media. 
 
Det er viktig å kommunisere ut til befolkningen, næringslivet, andre myndigheter etc. 
om hvilke risikoer som er i regionen – og hvor man kan forvente å få informasjon 
dersom en krise skulle oppstå. Man må bl.a. ha en strategi for informasjon i de 
tilfeller de vanlige informasjonskanalene ikke fungerer som følge av mangel på 
strømforsyning, brudd i tele- og datanettet eller som følge av sammenbrudd innen 
IKT. 
 
Det må foreligge planer for varsling av befolkningen i de tilfeller livsviktig informasjon 
må ut raskt, enten det gjelder utslipp av farlige gasser eller stoffer fra virksomheter, 
dambrudd, forurensning av vannforsyningen, forurensning i matforsyningen eller 
annet. 
 
Krisekommunikasjonen som går ut på løpende informasjon om hvordan krisen 
utvikler seg, og hvilke tiltak som er iverksatt for å redusere konsekvensene, samt hva 
den enkelte kan gjøre for å avhjelpe situasjonen, må være forberedt. Her vil bruk av 
lokale radiostasjoner kunne være en nyttig ressurs i den grad det ikke er bortfall av 
strøm. Manglende, mangelfull eller feilaktig informasjon fra myndighetenes side vil 
ofte føre til ryktespredning som kan påvirke hendelsen i negativ retning. 
 
Tiltak for å sikre strømforsyning, tele- og datalinjer, samt gode backupsystemer i 
kommunenes IKT er viktige faktorer for å redusere risikoen for svikt i informasjons-
tjenesten. 
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7.12 Matvareproduksjon og –distribusjon 
 
Matvareforsyningen er en kritisk samfunnsfunksjon. Det er få private husholdninger 
og virksomheter som i dag har lager for mere enn noen dagers forbruk.  
 
I alle kommunene i Dalaneregionen er det flere dagligvarebutikker. Disse vil under 
normal drift – uten omfattende hamstring – ha lager av matvarer i noen dager. Likevel 
er det ønskelig at alle husholdninger har et lite «kriselager» av dagligvarer som tåler 
lagring uten bruk av kjøling eller frysing.  
 
Lokal matvareproduksjon både i landbruket og fiske samt akvakultur er viktige 
momenter i en situasjon der tilgangen på matvarer inn til regionen er begrenset eller 
stanser opp. 
 
Tiltak for å sikre åpne veger og lokal matvareproduksjon er viktige faktorer for å 
redusere risikoen for svikt i matvareproduksjonen og distribusjonen. 
 
7.13 Polititjeneste 
 
Kommunene i Dalaneregionen ligger under Rogaland politidistrikt. Det er politistasjon 
eller lensmannskontor i alle kommunene i Dalaneregionen. 
 
Politiet er en av de viktige aktørene innen sivil beredskap, og vil ved mange av de 
hendelsene som omtales i denne ROS-analysen være en viktig samarbeidspartner 
for kommunenes kriseledelse og etater. En av politiets hovedoppgaver ifølge 
politiloven er å ivareta publikums trygghet og beskytte sentrale samfunnsfunksjoner 
og sentral infrastruktur mot uønskede hendelser. 
 
Det er politiet som leder redningsoperasjoner og innsatsen ved større ulykker. Dette 
skjer gjennom LRS eller HRS i de største aksjonene.  
 
Tiltak for å sikre strømforsyning, tele- og datalinjer og åpne veger er viktige faktorer 
for å redusere risikoen for svikt i polititjenesten. 
 
7.14 Fylkesmannen 
 
Fylkesmannen er statens representant på fylkesnivå. Fylkesmannen har en viktig 
rolle for å sikre at det nasjonale regelverket som er vedtatt og de mål som er fastsatt 
innen samfunnssikkerhet og beredskap blir fulgt opp i fylker og kommuner. En av 
oppgavene for fylkesmannen er å samordne samfunnssikkerhetsarbeidet i fylket og 
være en pådriver og veileder i beredskapsarbeidet.  
 
Fylkesmannen har også en viktig rolle ved krisehåndtering. Han har også en sentral 
rolle som regionalt ledd i atomulykkesberedskapen. 
 
Tiltak for å sikre strømforsyning, tele- og datalinjer, samt gode backupsystemer i IKT 
er viktige faktorer for å sikre at Fylkesmannen skal kunne utføre sine oppgaver på en 
god måte.  
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7.15 Brannberedskap 
 
Alle kommunene i Dalaneregionen har egne brannvesen. Eigersund og Bjerkreim 
kommuner har felles brannvesen. 
 
Eigersund kommune: Det er 1 brannstasjon i denne kommunen. Det er brannsjef, 
leder beredskap og leder forebyggende, samt 1 forebyggende personell, 4 
utrykningsledere, 4 brannkonstabler og 2 feiere i heltidsstillinger. I tillegg er det 
varabrannsjef og 10 brannkonstabler i deltidsstillinger. Det er kasernert vaktordning 
for 1 utrykningsleder og 1 brannkonstabel, samt 2 brannkonstabler på hjemmevakt til 
enhver tid. Det er overordnet vakt på hjemmevakt til enhver tid. Overordnet vakt 
dekker også Bjerkreim kommune. 
 
Bjerkreim kommune: Det er 1 brannstasjon i denne kommunen. Det er til sammen 10 
brannmannskaper (deltid) ved Vikeså brannstasjonen. 1 av disse er utrykningsleder. 
Det er ikke vaktordning for mannskaper ved Vikeså brannstasjon. Det er et 
branndepot i Ørsdalen, med 8 deltidsmannskaper og noe slokkeutstyr. 
 
Lund kommune: Det er 1 brannstasjon i denne kommunen. Det er brannsjef og 
varabrannsjef i deltidsstillinger. Ved Moi brannstasjonen er det til sammen 12 brann-
mannskaper (deltid). 2 av disse er utrykningsledere. Det er ikke vaktordning for 
mannskaper ved Moi brannstasjon. 
 
Sokndal kommune: Det er 1 brannstasjon og 1 depot i denne kommunen. Det er 4 
utrykningsledere og 13 brannkonstabler ved Hauge brannstasjon. Det er hjemme-
vaktordning for 1 utrykningsleder til enhver tid ved denne brannstasjonen. Ved Åna-
Sira depot er det til sammen 8 brannkonstabler. Dette depotet er felles for 
kommunene Sokndal og Flekkefjord. Det er felles overordnet vakt for Sokndal 
brannvesen og Flekkefjord brannvesen.  
 
RITS. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har inngått avtale med en del 
større brannvesen langs kysten om ekstra utdannelse av brannmannskaper for 
innsats ved brann i skip. Blant de brannvesenene som er med i denne ordningen er 
Brannvesenet i Sør-Rogaland. 
 
7.16 Sivilforsvaret. 
Sivilforsvaret har fredsinnsatsgrupper (FIG) i Lund og Eigersund. FIG Egersund har 
en forsterkningsavdeling rekruttert fra området Eigersund, mens FIG Lund har en 
forsterkningsavdeling som i hovedsak er rekruttert fra kommunene Sandnes, Sola og 
Stavanger. Hver av FIG-gruppene har ca. 24 mannskaper som er godt utstyrt og øvet 
også i brannvernsammenheng.  
  
I Sandnes har man en mobil renseenhet. Både i Lund og Eigersund har man 1 
radiac-lag med 3 mannskaper som er utstyrt for lokalisering m.m. av radioaktivitet. 
Responstiden for FIG er om lag 1 time. Sivilforsvaret har lagret mye materiell på de 
nevnte stedene. 
  
FIG-ene har eget opplegg med transport, samband, forsyning m.m. Brannsjefen kan 
be om bistand fra FIG ved å henvende seg direkte til Sivilforsvarets vakthavende. 
  

 

Side 552 av 670



ROS-analyse Eigersund kommune 11.09.13 

 

25 

 

7.17 Drivstofforsyning 
 
Drivstofforsyningen representerer en svært viktig samfunnsfunksjon, og bortfall eller 
rasjonering av drivstoff vil få store samfunnsmessige ringvirkninger, selv om den 
mest nødvendige transporten vil bli prioritert. 
 
Det er Olje- og energidepartementet som har det konstitusjonelle ansvaret for 
forsyningen av olje og drivstoff i Norge. Det er to store oljeraffinerier i Norge; 
Mongstad og Slagentangen. 
 
I Rogaland fylke er det 3 større depotanlegg for bensin, diesel og parafin for 
landbasert virksomhet. De leverer drivstoff til kjøretøyer, maskiner og til oppvarming. 
Det er i tillegg flere depot som er beregnet for maritim virksomhet. Bensinstasjonene i 
Dalaneregionen har vanligvis kun drivstoff for 5 – 6 dagers normalt forbruk. I tilfelle 
hamstring vil stasjonene tømmes raskere. 
 
7.18 Kommunenes infrastruktur og samfunnsfunksjon 
 
Innbyggertallet i kommunene i Dalaneregionen varierte per 01.01.13 fra 2.739 i 
Bjerkreim kommune til 14.475 i Eigersund kommune.  
 
Det påhviler kommunene følgende plikter i beredskapssammenheng: 

• Krav om gjennomføring av ROS-analyse og utarbeidelse av beredskapsplaner 
og plan for kriseledelse. 

• Ansvar for utarbeidelse av plan for helsemessig og sosial beredskap. 
• Beredskapsansvar for branner og andre ulykkeshendelser, jf. brann- og 

eksplosjonsvernloven. 
• Ansvar for å sikre drikkevannskvaliteten og tilfredsstillende forsyningssikkerhet 

samt utarbeidelse av beredskapsplan for håndtering av forstyrrelser i 
vannforsyningen. 

• Sørge for tilstrekkelig beredskap mot akutt forurensning som kan inntreffe eller 
medføre skader innen kommunen. 

• Være forberedt på å bistå fylkesmannen i å samordne tiltak lokalt og holde 
kontakt og rapportere til fylkesmannen / atomberedskapsutvalget ved situasjon 
med atomforurensning. 

 
Alle hendelser på landjorda og langs kysten vil skje i en kommune. De hendelsene 
som omtales i denne ROS-analysen vil kunne stille lokalsamfunnet over for store 
utfordringer. Kommunene er på mange måter en av «bærebjelkene» i beredskaps-
arbeidet i Norge. Kommunen skal i størst mulig grad opprettholde normale 
samfunnsfunksjoner og særlig sørge for de funksjoner som er av stor betydning for 
innsatsen som settes inn i krisehåndteringen. I tillegg skal kommunen: 

• Yte bistand ved ulykker og akutte hendelser. 
• Opprettholde kommunenes funksjoner og tjenesteytelser og sikre nødvendige 

forsyninger. 
• Informere publikum og media om den innsatsen kommunen gjør, men ikke om 

redningsaksjoner der Politiet har denne oppgaven. 
• Bistå politiet ved evakuering. 
• Sørge for innkvartering av og omsorg for evakuerte og pårørende. 
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• Gjennomføre ulike oppryddingsaksjoner og andre miljøbeskyttende tiltak.  
 
7.19 Tverrsektorielle sammenhenger 
 
Mange samfunnssektorer er svært avhengige av hverandres tjenester. Matrisen 
nedenfor viser denne sammenhengen på en illustrerende måte: 
 
 Strøm-

forsyning 
Tele- og 
datanett 

Transport-
nettet 

Vann- og 
avløpsnett 

Strømforsyning  X X  
Vann og avløp X X   
Tele- og datatjeneste X    
Transporttjenester X X   
Banktjenester X X   
Helsetjenester X X X X 
Kommunikasjon X X   
Matvareforsyning X X X  
Ledelse og politi X X X  
Brannberedskap X X X X 
Drivstofforsyning X  X  
  
Som matrisen viser, er alle de andre samfunnsfunksjonene avhengig av 
strømforsyningen og de aller fleste er avhengig av at tele- og datanettet fungerer. 
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8. BEHOV FOR VARSLING OG EVAKUERING 
 
8.1 Varsling 
 
Ved en del hendelser som er omtalt i denne ROS-analysen er det viktig å få ut 
informasjon raskt til befolkning for å hindre at hendelsen utvikler seg ytterligere i 
negativ retning. Eksempler på dette er følgende hendelser: 
 

Nr Hendelse Varsling om 
5 Terrorhandlinger Evakuering 

23 Radioaktivt nedfall Forholdsregler for å unngå stråling 
24 Forurensning i matvarekjeden Unngå visse matvarer 
31 Forurensning av miljø Unngå eksponerte områder 
32 Svikt i vannforsyningen (vannet 

uteblir hos abonnentene) 
Hvor man kan hente vann. 

42 Flom i elver og vassdrag Sikre egen eiendom 
45 Stormflo / springflo Sikre egen eiendom 

 
Noen av disse hendelsene vil kunne utvikle seg så raskt at øyeblikkelig varsling er 
nødvendig. 
 
I tettbygde strøk er det satt opp tyfoner som benyttes av Sivilforsvaret til varsling av 
flyalarm, viktig melding – lytt til radio og faren over.  
 
Det finnes i dag teknologi som gjør at man kan benytte varsling via mobiltelefoner og 
fasttelefoner.  
 
Også nasjonale og lokale radiostasjoner vil kunne være nyttige medspillere i slike 
situasjoner. 
 
8.2 Evakuering 
 
Ved en del hendelser som er omtalt i denne ROS-analysen er det viktig å iverksette 
evakuering av mere enn en eller noen få bygninger. Eksempler på dette er følgende 
hendelser: Hendelse 5 Terrorhandlinger og Hendelse 6 Krig og internasjonale 
konflikter. 
 
I slike tilfeller er det viktig med rask og nøyaktig informasjon til befolkningen. Det 
vises her til avsnitt 8.1. 
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9. UNDERSØKTE HENDELSER 
 
I dette prosjektet har man analysert 73 hendelser. Følgende hendelser har fått minst 
ett «treff» i uakseptabel risiko: 
 
Sentraladministrasjonen: 

1. Bortfall av strøm i mer enn 8 timer. 
2. Bortfall av kommunikasjon i mer enn 8 timer. 
3. Sammenbrudd i IKT i mer enn 8 timer. 
4. Brann i kommunalt administrasjonsbygg. 
5. Terrorhandlinger. 
6. Krig og internasjonale konflikter. 
7. Kriminelle handlinger utført av ansatte eller politikere. 
8. Trusler mot / gisseltaking av politikere / ansatte. 
9. Dødsfall / alvorlig skade i forbindelse med ulykke i arbeidstiden blant ansatte i 

Eigersund kommune. 
10. Organisert kriminalitet. 
11. Svikt i matforsyning, drivstofforsyning og finansielle tjenester. 
12. Systemsvikt som medfører dødsfall eller alvorlig sykdom / skade. 

Helse og omsorg. 
13. Smittsom sykdom blant mennesker. 
14. Akutt ressursmangel innen helse og omsorg. 
15. Akutt personalmangel innen helse og omsorg. 
16. Svikt i informasjonssikkerheten vedrørende pasienter. 
17. Bortfall av Cosdoc i mer enn 3 timer. 
18. Pasient / beboer blir borte fra institusjon, bofellesskap eller kommunal 

omsorgsbolig, eller skader seg mens vedkommende er under kommunal 
omsorg. 

19. Feilbehandling foretatt av ansatte innen helse og omsorg. 
20. Brann på institusjon, omsorgsboliger eller kommunale leiligheter. 
21. Vold / trusler mot ansatte i helse- og omsorgstjenesten eller mot 3. person. 
22. Hendelse utenfor egen kommune som påvirker innbyggerne i Eigersund 

kommune. 
23. Radioaktivt nedfall. 
24. Forurensning i matvarekjeden. 

Kultur og oppvekst. 
25. Bortføring av barn (fra skole, barnehage eller barnevern). 
26. Ansatte unnlater å rapportere om alvorlig omsorgssvikt og lignende. 
27. Brann i skoler og barnehager. 
28. Brann i kulturhuset. 
29. Ulykke med skolebuss og trafikkulykke ved skolen eller barnehagen. 
30. Alvorlig ulykke i undervisningssituasjon. 
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Teknisk. 
31. Forurensning av miljø (elv, sjø, jord, luft, bygning). 
32. Svikt i vannforsyningen (vannet uteblir hos abonnentene). 
33. Stor bygningsbrann. 
34. Stor brann i naturen. 
35. Stor brann i industrien. 
36. Eksplosjon (under transport, i bygning eller sprengstofflager). 
37. Skipsulykke. 
38. Jernbaneulykke. 
39. Veitrafikkulykke. 
40. Luftfartsulykke. 
41. Stengte veier, bruer eller tunneler, samt jernbane. 
42. Flom i elver og vassdrag. 
43. Skred / ras. 
44. Snø- eller isras. 
45. Stormflo / springflo. 
46. Sterk vind. 
47. Ekstrem varme / tørke. 
48. Ekstrem kulde eller langvarige kuldeperioder. 
49. Ekstrem nedbør (regn eller snø). 
50. Utbrudd av plantesykdommer. 
51. Nye uønskede arter i naturen. 
52. Svikt i kommunal saksbehandling som har medført bygging i område som ikke 

skulle vært bebygget. 
53. Utbrudd av dyresykdommer eller parasitter. 

 
I tillegg har man analysert følgende hendelser som ikke har fått noen «treff» i 
uakseptabel risiko: 
 

1. Etnisk konflikt. 
2. Tyveri fra medisinrom. 
3. Skade på beboer / klient som følge av farefull aktivitet sammen med ansatte. 
4. Seksuelle overgrep og vold mot tjenestemottakere utført av ansatte i 

kommunen. 
5. Gisselaksjon i skoler og barnehager. 
6. Trusselsituasjoner i skoler og barnehager. 
7. Alvorlig ulykke på skole eller i barnehage. 
8. Barn som forsvinner fra skole eller barnehage eller under turer / ekskursjoner. 
9. Akutt bemanningssvikt i skoler og barnehager. 
10. Ekstrem / akutt arbeidsbelastning i skoler / barnehager. 
11. Dødsfall blant elever / barnehagebarn i skoletiden / barnehagetiden. 
12. Evakuering av skoler / barnehager som følge av hendelser utenfor skolen / 

barnehagen. 
13. Forgiftning av matvarer i skoler / barnehager. 
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14. Matforgiftning i skoler eller barnehager. 
15. Smitte påført under ekskursjoner. 
16. Forurensning i vannforsyningen (vannet blir ubrukelig hos abonnentene). 
17. Svikt i avløpssystemet. 
18. Ulykke ved store arrangementer. 
19. Kollaps av bygning. 
20. Dambrudd. 

 
Selv om man har valgt ikke å fokusere ytterligere på disse hendelsene i det videre 
arbeidet med kommunes helhetlige ROS-analyse, vil også disse hendelsene bli fulgt 
opp i nødvendig grad på etatsnivå. 
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10. KONKLUSJONER 
 
Etter å ha arbeidet med ROS-analysen har man kommet til følgende konklusjoner for 
de 52 aktuelle hendelsene: 
 
10.1 Risiko for mennesker 
 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget sann- 16 7, 8, 14 17, 21, 26
synlig

Sannsynlig 50 1, 2, 3, 27, 32 9, 18, 25, 29, 31 10, 19 39
34, 35, 42, 45 33, 43, 44, 49
46, 51, 52, 53

Mindre sann- 11, 41 20, 22, 30, 47 12, 15, 24, 36, 37 13, 23
synlig 48 38

Lite sann- 4, 28 5, 6, 40
synlig

 
 
Følgende hendelser er plassert i farget felt: 
5. Terrorhandlinger  
6. Krig og internasjonale konflikter 
7. Kriminelle handlinger utført av ansatte eller politikere 
8. Trusler mot / gisseltaking av politikere / ansatte 
9. Dødsfall / alvorlig skade i forbindelse med ulykke i arbeidstiden blant ansatte i 
     Eigersund kommune. 
10. Organisert kriminalitet 
12. Systemsvikt som medfører dødsfall eller alvorlig sykdom / skade 
13. Smittsom sykdom blant mennesker 
14. Akutt ressursmangel innen helse og omsorg 
15. Akutt personalmangel innen helse og omsorg 
17. Bortfall av Cosdoc i mer enn 3 timer 
18. Pasient / beboer blir borte fra institusjon, bofellesskap eller kommunal 
      omsorgsbolig, eller skader seg mens vedkommende er under kommunal omsorg 
19. Feilbehandling foretatt av ansatte innen helse og omsorg 
21. Vold / trusler mot ansatte i helse og omsorgstjenesten eller mot 3. person  
23. Radioaktivt nedfall 
24. Forurensning i matvarekjeden 
25. Bortføring av barn (fra skole, barnehage eller barnevern) 
26. Ansatte unnlater å rapportere om alvorlig omsorgssvikt og lignende 
29. Ulykke med skolebuss og trafikkulykke ved skolen / barnehagen 
31. Forurensning av miljø (elv, sjø, jord, luft, bygning) 
33. Stor bygningsbrann 
36. Eksplosjon (under transport, i bygning eller sprengstofflager) 
37. Skipsulykke 
38. Jernbaneulykke 
39. Veitrafikkulykke 
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40. Luftfartsulykke 
43. Skred / ras 
44. Snø- eller isras 
49. Ekstrem nedbør (regn eller snø) 
 
De 8 hendelsene som kommer i oransje eller rød sone er skrevet med uthevet skrift. 
 
10.2 Risiko for økonomi 
 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget sann- 16 7, 8, 14, 17 21, 26
synlig

Sannsynlig 18, 25 2, 3, 9, 19, 29, 31 1, 10, 27, 33, 35
32, 34, 44, 46 39, 42, 43, 45, 49
50, 51, 52, 53

Mindre sann- 15 11, 12, 13, 20, 22 23
synlig 24, 30, 36, 37, 38

41, 47, 48
Lite sann- 4 5, 6, 28, 40
synlig

 
  
Følgende hendelser er plassert i farget felt: 
 

1. Bortfall av strøm i mer enn 8 timer 
2. Bortfall av kommunikasjon i mer enn 8 timer 
3. Sammenbrudd i IKT i mer enn 8 timer 
5. Terrorhandlinger 
6. Krig og internasjonale konflikter 
7. Kriminelle handlinger utført av ansatte eller politikere 
8. Trusler mot / gisseltaking av politikere / ansatte 
9. Dødsfall / alvorlig skade i forbindelse med ulykke i arbeidstiden blant ansatte i 

Eigersund kommune 
10. Organisert kriminalitet 
11. Svikt i matforsyning, drivstofforsyning og finansielle tjenester 
12. Systemsvikt som medfører dødsfall eller alvorlig sykdom / skade 
13. Smittsom sykdom blant mennesker 
14. Akutt ressursmangel innen helse og omsorg 
17. Bortfall av Cosdoc i mer enn 3 timer 
19. Feilbehandling foretatt av ansatte innen helse og omsorg 
20. Brann på institusjon, omsorgsboliger eller kommunale leiligheter 
21. Vold / trusler mot ansatte i helse- og omsorgstjenesten eller mot 3. 
      person 
22. Hendelse utenfor egen kommune som påvirker innbyggerne i Eigersund 
      kommune 
23. Radioaktivt  nedfall 
24. Forurensning i matvarekjeden 
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26. Ansatte unnlater å rapportere om alvorlig omsorgssvikt og lignende 
27. Brann i skoler og barnehager 
28. Brann i kulturhuset 
29. Ulykke med skolebuss og trafikkulykke ved skolen eller barnehagen. 
30. Alvorlig ulykke i undervisningssituasjon. 
31. Forurensning av miljø (elv, sjø, jord, luft, bygning). 
32. Svikt i vannforsyningen (vannet uteblir hos abonnentene). 
33. Stor bygningsbrann 
34. Stor brann i naturen 
35. Stor brann i industrien 
36. Eksplosjon (under transport, i bygning eller sprengstofflager) 
37. Skipsulykke 
38. Jernbaneulykke 
39. Veitrafikkulykke 
40. Luftfartsulykke 
41. Stengte veier, bruer eller tunneler, samt jernbane 
42. Flom i elver og vassdrag 
43. Skred / ras 
44. Snø- eller isras 
45. Stormflo / springflo 
46. Sterk vind 
47. Ekstrem varme / tørke 
48. Ekstrem kulde eller langvarige kuldeperioder 
49. Ekstrem nedbør (regn eller snø) 
50. Utbrudd av plantesykdommer 
51. Nye uønskede arter i naturen 
52. Svikt i kommunal saksbehandling som har medført bygging i område som ikke 

skulle vært bebygget 
53. Utbrudd av dyresykdommer eller parasitter 

 

De 13 hendelsene som kommer i oransje sone er skrevet med uthevet skrift. 
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10.3 Risiko for miljø 
 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget sann- 7, 8, 14, 16, 17
synlig 21, 26

Sannsynlig 1, 3, 9, 10, 18, 19 2, 27, 33, 35, 42 31, 34, 51 39
25, 29, 32, 44, 46 43, 45, 49, 50
52

Mindre sann- 11, 15, 22, 24, 30 12, 13, 20, 36 37, 38 23
synlig 41 47, 48

Lite sann- 4, 28, 40 5 6
synlig

 
 
Følgende hendelser er plassert i farget felt: 
6. Krig og internasjonale konflikter 
23. Radioaktivt nedfall 
31. Forurensning av miljø (elv, sjø, jord, luft, bygning) 
34. Stor brann i naturen 
37. Skipsulykke 
38. Jernbaneulykke 
39. Veitrafikkulykke 
51. Nye uønskede arter i naturen 
 
De 2 hendelsene som kommer i oransje sone er skrevet med uthevet skrift. 
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10.4 Risiko for kommunens drift / produksjon 
 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget sann- 7, 8, 14, 21, 26 16, 17
synlig

Sannsynlig 10, 18, 51 2, 9, 19, 25, 29 1, 27, 34, 42, 45 3
31, 32, 33, 35 46, 49
39, 43, 44, 50,52

Mindre sann- 22, 30, 36, 37 12, 15, 24, 47 11, 13, 20, 23
synlig 38, 41, 48

Lite sann- 28, 40 5 4, 6
synlig

 
 
Følgende hendelser er plassert i farget felt: 
1. Bortfall av strøm i mer enn 8 timer 
3.  Sammenbrudd i IKT i mer enn 8 timer 
4.  Brann i kommunalt administrasjonsbygg 
6.  Krig og internasjonale konflikter 
7.  Kriminelle handlinger utført av ansatte eller politikere 
8.  Trusler mot / gisseltaking av politikere / ansatte 
11. Svikt i matforsyning, drivstofforsyning og finansielle tjenester 
13. Smittsom sykdom blant mennesker 
14. Akutt ressursmangel innen helse og omsorg 
16. Svikt i informasjonssikkerheten vedrørende pasienter 
17. Bortfall av Cosdoc i mer enn 3 timer 
20. Brann på institusjon, omsorgsboliger eller kommunale leiligheter 
21. Vold / trusler mot ansatte i helse og omsorgstjenesten eller mot 3. person 
23. Radioaktivt nedfall 
26. Ansatte unnlater å rapportere om alvorlig omsorgssvikt og lignende 
27. Brann i skoler og barnehager 
34. Stor brann i naturen 
42. Flom i elver og vassdrag 
45. Stormflo / springflo 
46. Sterk vind 
49. Ekstrem nedbør (regn eller snø) 
 
De 3 hendelsene som kommer i oransje sone er skrevet med uthevet skrift. 
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10.5 Risiko for kommunens omdømme 
 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget sann- 7, 14, 17, 21, 26 16
synlig

Sannsynlig 1, 3, 27, 32, 33 9, 10, 18, 19, 29
35, 42, 43, 44 49, 52
45, 46

Mindre sann- 11, 15, 20, 24 12, 22 23
synlig 30, 41, 47, 48

Lite sann- 4, 28 5
synlig

 
 
Ikke alle hendelsene er vurdert opp mot kommunens omdømme. 
 
Følgende hendelser er plassert i farget felt: 
7. Kriminelle handlinger utført av ansatte eller politikere 
9. Dødsfall / alvorlig skade i forbindelse med ulykke i arbeidstiden blant ansatte i 
    Eigersund kommune 
10. Organisert kriminalitet 
14. Akutt ressursmangel innen helse og omsorg 
16. Svikt i informasjonssikkerheten vedrørende pasienter 
17. Bortfall av Cosdoc i mer enn 3 timer 
18. Pasient / beboer blir borte fra institusjon, bofellesskap eller kommunal 
      omsorgsbolig, eller skader seg mens vedkommende er under kommunal omsorg 
19. Feilbehandling foretatt av ansatte innen helse og omsorg 
21. Vold / trusler mot ansatte i helse og omsorgstjenesten eller mot 3. person 
23. Radioaktivt nedfall 
26. Ansatte unnlater å rapportere om alvorlig omsorgssvikt og lignende 
29. Ulykke med skolebuss og trafikkulykke ved skolen eller barnehagen 
49. Ekstrem nedbør (regn eller snø) 
52. Svikt i kommunal saksbehandling som har medført bygging i område som ikke 
      skulle vært bebygget 
 
Den hendelsen som kommer i oransje sone er skrevet med uthevet skrift. 
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10.6 Hendelser med spesielt høy risiko 
 
Følgende 17 hendelser fikk ett eller flere treff over laveste nivå på uakseptabel risiko, 
altså i oransje / rød sone: 
 
1. Bortfall av strøm i mer enn 8 timer(1) 
3.   Sammenbrudd i IKT i over 8 timer (1) 
10. Organisert kriminalitet (2) 
13. Smittsom sykdom blant mennesker (1) 
16. Svikt i informasjonssikkerheten vedrørende pasienter (2) 
17. Bortfall av Cosdoc i mer enn 3 timer (2) 
19. Feilbehandling foretatt av ansatte innen helse og omsorg (1) 
21. Vold / trusler mot ansatte i helse og omsorgstjenesten eller mot 3. person (2) 
23. Radioaktivt nedfall (3) 
26. Ansatte unnlater å rapportere om alvorlig omsorgssvikt og lignende (2) 
27. Brann i skoler og barnehager (1) 
33. Stor bygningsbrann (1) 
39. Veitrafikkulykke (3) 
42. Flom i elver og vassdrag (1) 
43. Skred / ras (1) 
45. Stormflo / springflo (1) 
49. Ekstrem nedbør (regn eller snø) (1)  
 
Antallet vurderingskriterier som den enkelte hendelse hadde treff over laveste nivå på 
uakseptabel risiko står i parentes. 
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11. TILTAKSPLAN 
 
11.1 Innledning 
 
Nedenfor er de forebyggende tiltakene som fremkommer på de 17 hendelsene som 
havner i minst nivå 2 i farget sone i minst ett av de 5 evalueringskriteriene 
(mennesker, økonomi, miljø, kommunens drift / produksjon, kommunens omdømme) 
i kapittel 10 listet opp. Dvs. at tiltak som hører hjemme på de hendelsene som kun 
har treff i gul sone ikke er tatt med.  
 
Dette er tiltak som bør utføres i hovedsak av kommunen og som skal være med på å 
redusere risikoen ved de ulike hendelsene ved enten å redusere sannsynligheten for 
at den uønskede hendelsen skal skje og / eller redusere konsekvensene av den 
uønskede hendelsen dersom den likevel skjer. 
 
Tiltakene er ikke ført opp i prioritert rekkefølge, men er nummerert av hensyn til 
kommunikasjon mellom aktørene. 
 
11.2 Sentraladministrasjonen 
 
”Engangstiltak”: 
1. Innkjøp av alternative strømkilder til utsatte bygninger (nødstrømsaggregat og 

batterier /UPS) 
2. Installere kontakter for tilkobling av nødstrømsaggregat i aktuelle bygninger 
3. Anskaffe ekstra server som plasseres i annet bygg 
4. En del viktige dokumenter må foreligge også på papir 
5. Innføre IKT-strategi 
 

Fortløpende tiltak: 
6. Etablere / ajourføre system for prioritering av strømkunder sammen med Dalane 

energi 
7. Dialog med Dalane energi for å få dem til å bygge ut strømforsyningsnettet der 

det er kun 1 trase i dag 
8. En del informasjon og planverk må finnes også på papir 
9. Kommunen må ha oversikt over hjemmeboende personer som er avhengig av 

livsviktig medisinsk utstyr som trenger strøm 
10. Nettselskapene må rydde kraftlinjegater 
11. Nettselskapene må skifte ut gamle linjer og master og gammelt teknisk utstyr 
12. Etablere / ajourføre varslingsrutiner ved bortfall av strøm 
13. Kontinuerlig holdningsskapende arbeid 
14. Hyppigere back–up–taking 
15. Enkelte back-up plasseres i fjellhall 
16. Vurdere opprettelse av vaktordning for IKT-personell 
17. Gjennomføre relevante øvelser 
18. Arbeide mot etablering av 1%-klubber i kommunen 
19. Ansatte i kommunen må være årvåkne overfor negativ utvikling på dette området 

og melde fra dersom man får mistanke om ulovlig aktivitet og lovverket ikke er til 
hinder for dette 
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11.3 Helse og omsorg 
 
”Engangstiltak”: 
1. Isolering av smittede 
2. Innkjøp av beskyttelsesutstyr for behandlere 
3. Innkjøp av forbruksvarer til evt. isolasjon / nødhospital 
4. Lager av basismedikasjon til vanlige infeksjonstilstander – antibiotika, væske og 

smertestillende 
5. Lager av prøvetakingsmedier til diagnostikk / smitteoppsporing 
6. Utpeke nødhospital 
7. Nødstrømsaggregat som dekker både server og terminaler som betjener Cosdoc. 

 

Fortløpende tiltak: 
8. Informasjon til befolkningen ved smittsomme sykdommer blant mennesker 
9. Vaksinering av befolkningen. Spesielt utsatte grupper 
10. God matvarehygiene både i virksomheter, institusjoner, skoler, barnehager og 

private hjem 
11. Tilsyn fra myndighetene i skoler, barnehager, matvarebedrifter for å etterse 

hygienen 
12. Arbeide aktivt med å få kontakt med utlendinger som skal oppholde seg i 

kommunen over noe tid, for å få gjennomført helseundersøkelse 
13. Gode rutiner for oppfølging av helsearbeidere som har vært i risikosoner i utlandet 
14. Rask diagnostikk / behandling 
15. Opplæring i hygienetiltak ved epidemi med sykdom i befolkningen 
16. Utarbeide og ajourføre planer for tjenesteyting under epidemier – smittevernplan 

inkl. pandemiplan og tuberkulosekontrollplan 
17. Utarbeide og ajourføre planer for omlegging til endret drift av helsetjenesten med 

endrede prioriteringer av oppgaver 
18. Kontinuitetsplanlegging for alle som yter samfunnskritiske tjenester 
19. Utarbeide og ajourføre gode samarbeidsrutiner med sentrale myndigheter / 

Folkehelsa 
20. Opplæring av alle ansatte i «Norm for informasjonssikkerhet» 
21. Følge opp reglene i nevnte norm 
22. Kontinuerlig holdningsskapende arbeid 
23. Ikke dele passord med andre 
24. Varsle ved behov for bedre rutiner for informasjonssikkerhet 
25. Forhindre at taushetsbelagt informasjon blir kjent for uvedkommende 
26. Fjerne dokumenter fra kopirom o.l. dersom man oppdager at taushetsbelagt 

informasjon ligger åpent 
27. Endre passord o.l. dersom man oppdager at passord er gjort kjent eller det er fare 

for at passord er blitt kjent for uvedkommende 
28. Overføre sensitive opplysninger til riktig fagsystem 
29. Oppfordre til å diskutere problemstillinger om informasjonssikkerhet på 

avdelingsmøter 
30. Tilstrekkelig antall ansatte på arbeid – og som har rett kompetanse 
31. Ansatte som ikke er for trette til å ta riktige beslutninger, for å unngå 

feilbehandling av pasienter 
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32. Tilstrekkelig med personale til stede på institusjoner, omsorgsboliger m.v., og som 
har rett kompetanse 

33. God opplæring i håndtering av vanskelige / truende situasjoner 
34. God kjennskap til den enkelte beboer / klient for å avdekke uheldig utvikling av 

situasjoner tidlig 

35. Se tiltak på Strålevernets hjemmesider; www.nrpa.no 
36. Utarbeide og ajourføre planer for formidling av informasjon fra sentrale 

myndigheter til publikum om forholdsregler. Atomberedskapsplanen 
37. Kjennskap til beskyttende bekledning hvis man må bevege seg utendørs 
38. Utarbeide og ajourføre planer for distribusjon av jodtabletter, og evt. 

tilsetningsstoffer til dyrefor 
39. Utarbeide og ajourføre planer for gjennomføring av samfunnskritiske oppgaver 

ved ferdselsbegrensning 
40. Utarbeide og ajourføre planer for alternativ drikkevanns- og næringsmiddel-

forsyning i akuttfasen dersom lokale ressurser er forurenset  
41. Informasjonstiltak overfor aktuelle grupper av ansatte som er pålagt å melde 

mistanke om omsorgssvikt 
42. Holdningsskapende arbeid i aktuelle grupper av ansatte som er pålagt å melde 

mistanke om omsorgssvikt 
43. Involvere URT (utvidet ressursteam) ved mistanke om omsorgssvikt 

 
11.4 Kultur og oppvekst 
 
”Engangstiltak”: 
1. Installere brannalarmanlegg med direkte varsling til 110-sentralen i skolene og 

barnehagebygninger som mangler dette 
2. Utbedre bygningsmessige avvik som er avdekket og som har betydning for 

brannsikkerheten 
3. Sprinkle utsatte skoler og barnehagebygninger 
4. Avklare hvilke alternative bygninger som kan brukes for hver skole / barnehage 

dersom bygningen blir så skadet i en brann at den ikke kan benyttes 
 
Fortløpende tiltak: 
5. Gjennomføre forskriftsmessig opplæring og brannøvelser i alle skoler og 

barnehager 
6. Gode og oppdaterte instrukser for brannforebyggende arbeid 
7. Ha tilstrekkelig med slukkeutstyr i skoler og barnehager 
8. Gjennomføre regelmessige tilsyn / kontroll med elektrisk anlegg, brannalarm-

anlegg og utstyr i skoler og barnehager 
9. Gode rutiner for avfallshåndtering i / ved skoler og barnehager, for å redusere 

sannsynligheten for påtent brann 
10. Bevissthet rundt bruk av levende lys 
11. Bevissthet rundt bruk av elektrisk utstyr som kan forårsake brann 
12. Bevissthet rundt materialvalg i slike bygninger 
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11.5 Teknisk 
 
”Engangstiltak”: 
1. Sprinkle utsatte bygninger 
2. Utarbeide flomsonekart for aktuelle vassdrag 
3. Bygge flomvoller 
4. Erosjonssikring 
5. Montering av tilbakeslagsventiler 
6. Oppdimensjonere overvannsledninger og andre deler av avløpssystemet 
7. Utarbeide skredkart 
8. Sprenge ned truende steiner / fjellpartier 
9. Bygge anlegg som stenger sjøen ute på steder der det er aktuelt  
 
Fortløpende tiltak: 
10. Anmode eierne om å installere brannalarmanlegg med direkte varsling til 110-

sentralen i de mest utsatte bygningene 
11. Pålegge eierne å utbedre bygningsmessige avvik som er avdekket og som har 

betydning for brannsikkerheten 
12. Gjennomføre forskriftsmessig opplæring og brannøvelser i de bygningene som 

har krav om dette 
13. Gode og oppdaterte instrukser for brannforebyggende arbeid 
14. Ha tilstrekkelig med slukkeutstyr i bygningene 
15. Gjennomføre regelmessige tilsyn / kontroll med elektrisk anlegg, evt. brannalarm-

anlegg og utstyr i bygningene 
16. Gode rutiner for avfallshåndtering i / ved bygningene, for å redusere sannsynlig-

heten for påtent brann 
17. Bevissthet rundt bruk av levende lys 
18. Bevissthet rundt bruk av elektrisk utstyr som kan forårsake brann 
19. Bevissthet rundt materialvalg i slike bygninger 
20. Utarbeide og ajourføre gode planer for beredskap som håndterer personskade og 

redning ved veitrafikkulykker 
21. Tilstrekkelig mannskaper disponible hos nødetatene i høytrafikkperioder. Øve på 

samhandling mellom nødetater på skadested 
22. Bevisst arealplanlegging når det gjelder flom 
23. Restriksjoner på nye tiltak i flomsoner 
24. Rydding av flomløp, bekker, stikkrenner osv. 
25. Utarbeide oversikt over lukkede bekker / inntaksrister, samt hvem som har tilsyn 

med vedlikehold av disse 
26. Etablere / ajourføre varslingsrutiner ved flom 
27. Fjerne vegetasjon som reduserer vannhastigheten ved flom 
28. Løpende informasjon til befolkningen om lokal rasfare 
29. Utarbeide oversikt over de sikringstiltak som er etablert i kommunen, og hvem 

som er ansvarlig for tilsyn 
30. Utarbeide oversikt over skogsbilveger i bratt terreng, med fokus på der det er 

bygninger / infrastruktur nedenfor 
31. Sikringsarbeid i kjente ras-/skredområder 
32. Overvåkning / kontrollmålinger av utsatte steinblokker  
33. Tett nok med stikkrenner på alle veger 
34. Krav om sikker byggehøyde for nybygg i strandsonen 
35. Bevissthet rundt arealbruken i lavtliggende områder 
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36. Godt vedlikehold av veier, grøfter, stikkrenner, rister og avløpssystemer 
37. Gode varslingssystemer ved forventet ekstrem nedbør 
38. Bygge fordrøyningsbasseng på steder der dette er egnet 
39. God drenering i landbruket 
40. Gode rutiner for snørydding av utsatte bygninger (både offentlige og private) 
41. God veterinærtjeneste / tidlig veterinærinnsats ved utbrudd av dyresykdommer 

eller parasitter 
42. Vaksinering mot dyresykdommer hvis tilgjengelig vaksine 
43. Opplæring i hygienetiltak for å unngå spredning av dyresykdommer 
44. Følge opp Mattilsynets beredskapsplaner 
45. Informasjon til befolkningen ved utbrudd av dyresykdommer 
46. God grensekontroll for å redusere sannsynligheten for spredning av 

dyresykdommer 
 
11.6 Andre aktører 
 
Statens vegvesen: 
1. Arbeide for utbedring av veistandard på bl.a. E 39. Stille krav til veivedlikehold 

(vedlikehold av asfaltdekke, strøing, salting, brøyting)  
2. Arbeide for fartsregulering og trafikkontroller, særlig i utfartsperioder   
3. Arbeide for utbedring / sikring av tunneler 
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12. ARBEIDET VIDERE 
 
Beredskapsplaner i kommunen må oppdateres på grunnlag av denne ROS-analysen. 
 
Som det fremkommer i sivilbeskyttelsesloven § 14, er det krav om at ROS-analysen 
skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, 
deriblant ved utarbeidelse av planer etter plan- og bygningsloven (kommuneplaner, 
reguleringsplaner).  
 
I forskrift om sivil beskyttelsesplikt er det også krav om at ROS-analysen skal 
oppdateres i takt med revisjon av kommuneplaner og ved endringer i risiko- og 
sårbarhetsbildet. 
 
Det er viktig at denne ROS-analysen blir revidert i henhold til bestemmelsene. Dette 
ansvaret tilligger rådmannen i Eigersund kommune. 
 
Ansvaret for oppfølging av kap. 11 «Tiltaksplan» må fordeles. Kostnader ved de ulike 
tiltakene må i nødvendig grad beregnes og innarbeides i kommunens budsjett / 
økonomiplan. Framdrift og prioritering av tiltakene må avklares. 
 
Det er viktig at når det skjer spesielle eller uvanlige hendelser i andre kommuner i 
Norge eller i utlandet, så tenker man gjennom om dette er en hendelse som også 
kunne hendt hos oss, og som bør medføre at ROS-analysen suppleres / justeres. 
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
062/13 Formannskapet 23.10.2013
070/13 Kommunestyret 28.10.2013

Retningslinjer for erverv av privat grunn
  

Sammendrag:
I forbindelse med utbygging av infrastruktur og boligområder, kommer kommunen i befatning 
med spørsmål som gjelder innløsning av privat grunn. Kommunens primære mål er å oppnå 
minnelige avtaler med private grunneiere. En slik avtale kan innebære ulike former for 
kompensasjon for arealet som grunneieren må avstå, slik at arealplanen kan gjennomføres. I 
ytterste konsekvens kan det bli nødvendig med ekspropriasjon av arealet, dersom en 
minnelig avtale ikke er mulig å komme fram til. Kommunestyret bes vedta et generelt prinsipp 
om hvordan private arealer som er nødvendig for utbygging skal erverves i slike tilfeller.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret, som fatter vedtak i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 08.10.2013:

 Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. I alle saker som gjelder innløsning av privat eiendom for gjennomføring av 
reguleringsplaner, skal Eigersund kommune søke å erverve arealet gjennom en minnelig 
avtale med grunneier.

2. Kommer partene ikke til enighet, skal grunneier tilbys erstatning for arealene med en 
kvadratmeterpris som fastsettes av Formannskapet. 

3. Aksepteres ikke tilbudet om erstatning, fremmes egen sak for kommunestyret om 
ekspropriasjon av nødvendig areal for gjennomføring av reguleringsplanen.

4. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler for inntil 1 million kroner om innløsning av fast 
eiendom. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjennom vedtatte reguleringsplaner fastsettes formålet med arealene som reguleringsplanen 
omfatter. Formålet kan blant annet være bebyggelse, infrastruktur og grøntområder. 
Arealene planen omfatter kan både være i offentlig og privat eie. For å få gjennomført en 
reguleringsplan kan utbygger komme i den situasjonen at private arealer må erverves.
Erverv av arealet kan foregå på flere måter:
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A: Minnelig avtale om kjøp av det private arealet kommunen har behov for, til fremforhandlet 
pris eller ved et avtaleskjønn.
B: Makebytte mellom privat areal og et annet kommunalt areal.
C: Ekspropriasjon av arealet kommunen har behov for.

Kommunens klare målsetting er få til en minnelig avtale med aktuelle grunneiere. En
eventuell ekspropriasjonssak kan være både konfliktskapende og tidkrevende. Avtaler om 
kjøp og makebytte er imidlertid også utfordrende på flere punkter. Det er ønskelig at 
kommunestyret fatter et prinsipielt vedtak om hvordan erverv av nødvendige arealer til
gjennomføring av en arealplan skal foregå. Det gir forutsigbarhet i forhandlingssituasjoner og
likebehandling av private grunneiere.

Den enkleste og mest renhårige metoden for erverv av areal, er for kommunen sin del at 
grunneier frivillig selger arealet til en fastsatt pris. Prisen for arealet kan enten fremforhandles 
i det enkelte tilfellet, eller fastsettes politisk. En politisk fastsatt pris vil begrense mulighetene 
for å forhandle fram en avtale. En fremforhandlet pris vil på den annen side skape presedens 
for senere forhandlinger om erverv i kommunen.

Prisen som de siste årene har vært benyttet i forbindelse med kjøp og salg av tomtearealer, 
har ligget på 200,- kroner per kvadratmeter for boligareal. I forhold til gjengs markedspris på 
tomter både i Eigersund og i forhold til kommuner lenger nord i Rogaland, synes denne 
prisen for råtomt (tomt uten opparbeidet infrastruktur) å være lav. Imidlertid har vi ingen gode 
statistikker på gjennomsnittlig råtomtpris, verken lokalt eller for Rogaland, noe som også har 
vist seg vanskelig å skaffe til veie. 

Dersom grunneier og kommunen blir enige om avståelsen av arealet, men ikke om 
størrelsen på erstatningen, kan grunnervervet skje ved avtaleskjønn. Da godtar grunneier at 
anleggsarbeidet på veien starter, mens erstatningen fastsettes ved skjønn av skjønnsretten.

Makebytte er en annen måte å erverve nødvendig areal på. Bytte mellom privat areal og et 
annet kommunalt areal reiser en problemstilling knyttet til fordeling av felleskostnader. Et 
eksempel er felleskostnadene for infrastruktur som er vedtatt fordelt på alle de ubebygde 
boenhetene i reguleringsplanen for Hestnes. Dersom et kommunalt tomteareal byttes bort, vil 
anleggsbidrag for infrastruktur ikke kunne avkreves for arealet før det eventuelt søkes om 
byggetillatelse på tomta. En alternativ løsning kan være at forutsetningen for at det 
kommunale arealet makebyttes, er at grunneier betaler anleggsbidrag for det antallet tomter 
som byttes bort. Anleggsbidraget for hovedinfrastrukturen forfaller ved overdragelsen av 
tomta/tomtene. Dersom det i tillegg påløper anleggsbidrag for infrastruktur for en 
delfeltutbygging, forfaller dette anleggsbidraget til betaling når og hvis det blir søkt om 
byggetillatelse på tomta.

I de tilfellene der tomter eller større felter er delt mellom kommunen og en privat grunneier 
eller et utbyggingsselskap, vil det ofte være i felles interesse at tomtene fordeles slik at den 
enkelte tomt eller felt i sin helhet eies av én aktør. Vanligvis kommer partene til enighet om 
fordeling av arealer.

Det tredje alternativet, dersom kommunen og grunneier ikke kommer til enighet om verken 
oppkjøp eller makebytte, er ekspropriasjon av arealet som er nødvendig for gjennomføring 
av reguleringsplanen. Ekspropriasjon betyr at noen blir fratatt eiendom eller rettigheter mot 
erstatning. Eiendomsretten er vernet i Grunnlovens § 105, som fastslår at det ved 
ekspropriasjon skal gis full erstatning. Både oreigningsloven (ekspropriasjonsloven), plan- og
bygningsloven og vegloven gir hjemmel til ekspropriasjon. Ekspropriasjon er en langvarig 
prosess, der erstatningen fastsettes ved en skjønnsdom. For ikke å trenere en utbygging i så 
lang tid som en ekspropriasjonssak kan ta, kan eiendommen søkes til Fylkesmannen om å 
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bli tiltrådt på forhånd, som betyr at utbygger kan starte anleggsarbeidet før saken er ferdig i 
rettssystemet.

Saksbehandlers vurderinger:
Erverv av privat grunn til reguleringsformål er utvilsomt et vanskelig spørsmål. På den ene 
side må det tas hensyn til den enkelte private grunneier og dennes ønsker. På den annen 
side setter likhetsprinsippet, behovet for utvikling og økonomi rammer for hvor langt man bør 
strekke seg for å tilfredsstille grunneiers ønsker. For kommunen som forhandlingspart er det 
en fordel om den har politiske retningslinjer å forholde seg til i en forhandlingssituasjon, 
dersom det ikke er mulig å komme til enighet innenfor rimelighetens rammer. 

Avgjørelsen om hvordan arealer som kommunen må erverve til nødvendig reguleringsformål 
er av prinsipiell karakter, da den griper inn i den private eiendomsretten. Det er derfor 
ønskelig at det politisk fattes en avgjørelse om hvordan erverv av nødvendig areal for 
gjennomføring av arealplaner skal foregå, dersom partene ikke kommer fram til en minnelig 
avtale. For å gi Rådmannen et visst spillerom for å kunne fremforhandle minnelige avtaler, 
bør Rådmannen delegeres myndighet til å fremforhandle avtaler som gjelder innløsning av 
eiendom for inntil 1 million kroner. Etter gjeldende delegasjonsreglement, vedtatt 12/11-2007, 
er Rådmannen med hjemmel i kommunelovens § 23 delegert myndighet til ”å erverve 
rettigheter (leieavtale, klausuleringer) i fast eiendom for inntil kr. 100.000,- i 
engangserstatning”. Dette beløpet gir i dagens marked Rådmannen lite fleksibilitet til å inngå 
avtaler om erverv av private arealer, og beløpet bør økes.

Universell utforming:
Ikke aktuelt for denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Det vedtaket som fattes vedrørende erstatning for private arealer som er regulert til 
infrastruktur, vil få konsekvenser for økonomien i kommunale utbyggingsprosjekter. Særlig vil 
makeskifte uten at det knyttes krav til innbetaling av anleggsbidrag for infrastrukturen 
medføre økte sjanser for en lavere inndekning av opparbeidelseskostnadene. I tillegg tapes 
salgsinntekter for salg av tomtearealene. Et rent erstatningsbeløp vil avhenge av hvilken 
kvadratmeterpris som legges til grunn. En ekspropriasjon vil avhenge av skjønnsdom for 
fastsettelse av erstatningsbeløpet. 

Alternative løsninger:

1. I alle saker som gjelder innløsning av privat eiendom for gjennomføring av 
reguleringsplaner, skal Eigersund kommune søke å erverve arealet gjennom en minnelig 
avtale med grunneier.

2. Kommer partene ikke til enighet, skal grunneier tilbys et alternativt areal innenfor 
reguleringsplanområdet. Eventuelt mellomlegg mellom tomtestørrelsene gjøres opp med 
en kvadratmeterpris som fastsettes av Formannskapet. 

3. Anleggsbidrag for all infrastruktur innbetales ved overdragelse av eiendommen.
4. Aksepteres ikke tilbudet om alternativt areal og innbetaling av anleggsbidrag, fremmes 

egen sak om ekspropriasjon av nødvendig areal for gjennomføring av reguleringsplanen.
5. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler for ……… kroner om innløsning av fast 

eiendom. 
~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
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Ingen

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 07.10.2013
Arkiv: :FA-C00, TI-&00
Arkivsaksnr.:
13/1821
Journalpostløpenr.:
13/26544

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Kultur- og oppvekstavdelingen
Kultur- og oppvekststaben
Eivind Galtvik
Kommunalsjef kultur og oppvekst
  
eivind.galtvik@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
063/13 Formannskapet 23.10.2013
071/13 Kommunestyret 28.10.2013

Endring av statuttene for innsatspremie
  
Sammendrag:
Innsatspremie er ei ordning som Eigersund kommune ønsker å fortsette med, men det 
foreslås å endre navn til innsatspris. Administrasjonen ønsker gjennom en endring av
statuttene å legge til rette for at det i enda større grad er en premie for de største 
prestasjonene innen aktuelle områder. 

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret som avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 07.10.2013:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Formål.
Kommunens innsatspris har som hensikt å hedre fremragende innsats fra enkeltpersoner 
eller lag i Eigersund kommune.

Prisen kan tildeles utøvere, individuelt eller lagmessig, av de største
prestasjonene innenfor sektorene:

1. Allmenn kultur
2. Barn og ungdom
3. Sang og musikk
4. Idrett og sport

Utvelgelse/utdeling
Forslag til kandidater fremmes til Eigersund kommune.

Ordfører og varaordfører foretar sammen med rådmannens representant en prioritering av 
søkerne. Disse innstiller en kandidat til formannskapet.

I spesielle tilfeller kan det innstilles flere kandidater til innsatspris

Prisen.
Innsatsprisen er på kr. 5000 + diplom og deles ut når ordføreren bestemmer.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Statuttene for innsatspremier i Eigersund kommune ble vedtatt av kommunestyret 16. okt. 2000 
– K-sak 104/00.
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Formålet med utdelingen av innsatspremie er å stimulere aktiviteten innen de
respektive kulturgrener, å hedre utøvere – individuelt eller lagmessig – som
har gjort fremragende innsats på sitt felt, nasjonalt eller internasjonalt.

Premien består av et grafisk blad som deles ut av ordføreren.
Kriterier (Begge kriterier under hovedgruppene må være oppfylt):
1. Kriterier for utvelgelse av kandidater innenfor IDRETT OG SPORT: Kandidatene må som 
hovedregel være medlem av idrettslag i Eigersund kommune, eller ha Eigersund som sin 
hjemstedskommune. medalje i NM eller hevdet seg på internasjonalt nivå.

2. Kriteriene for utvelgelse av kandidater innenfor SANG OG MUSIKK og ANDRE
KULTURGRENER: Kandidatene må som hovedregel ha Eigersund kommune som sin 
hjemstedskommune. Fremragende innsats nasjonalt eller internasjonalt.

Forslag: Lag/foreninger/organisasjoner innen aktuelle organisasjonsgrupper kan hvert år
komme med begrunnet forslag på kandidater til premien. Skole- og kulturstyret samt
kulturadministrasjonen kan framsette forslag til kandidater.

Utvelgelse/utdeling:
1. Skole- og kulturstyret står for utvelgelsen av aktuelle kandidater.
2. Premien utdeles når ordføreren bestemmer.

KUOs vedtak 17.2.2011 av retningslinjene.
INNSATSPREMIE
Statutter for innsatspremie innenfor kulturområdene;
1. Idrett og sport
2. Sang og musikk
3. Andre kulturgenrer

FS-057/13 Vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Kriteriene for pkt. 11 INNSATSPREMIE blir vedtatt med de justeringer som vist i 
saken

Enstemmig vedtatt. 

30.09.2013 Kommunestyret
Møtebehandling:
Tor Olav Gya (SP) foreslo følgende: Sak 62 behandles ikke.

Ordføreren foreslo følgende: Sak 62 settes på sakslisten.

Votering saksliste: Ordførerens forslag vedtatt med 18 mot 13 stemmer for Gyas forslag. (Tor 

Inge Rake (V) + FrP + SP + KrF)

Da 1/3 av de møtende medlemmer stemte i mot, kom saken dermed ikke på sakslisten 

jf. Kl § 34 nr. 1.

KS-062/13 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Bakgrunnen for saken er at formannskapet ved flere anledninger har bedt om at kommunens
statutter for innsatspremier ble revidert og at dette skulle være klart til årets utdeling. 

Innsatspremiene har vært tildelt ca 15-40 personer årlig. 
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Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannens vurdering er at innsatspremien bør opprettholdes som ordning, men at det blir 
færre personer/organisasjoner som får denne.

Det foreslås å endre navn fra innsatspremie til innsatspris da dette etter forslaget vil være 
mer dekkende.

Saksbehandlers forslag til nye kriterier er ikke gjort ut fra eventuelle økonomiske 
innsparinger, men ut i fra en helhetlig vurdering av ordningen over tid.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Kostnad til trykk er ca. kr. 1100,- pr. stk. I tillegg kommer middag til ca 400,- pr. stk. I de siste 
årene har antall mottakere vært ca. 15-40.

Alternative løsninger:

1. Dagens ordning fortsetter.

2. Eigersund kommune gir en innsatspris til hvert av områdene: 
 Allmenn kultur
 Barn og ungdom
 Sang og musikk
 Idrett og sport

Innsatsprisen er på ….  og deles ut når ordføreren bestemmer.

~ o ~
Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
304245 Statuttene_for_innsatspremie 2.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 X 09.09.2013
Retningslinjer for kommunale tilskudd på 
kultursektoren

5 I 02.10.2013 Kontrollutvalget
Forespørsel tildelingskriteriene for driftstilskudd til 
foreninger og anlegg
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STATUTTENE FOR INNSATSPREMIE I EIGERSUND KOMMUNE

Vedtatt av Eigersund kommunestyre 16. okt 2000 – K-sak 104/00

Statutter:
Statutter for innsatspremie innenfor kulturområdene:
1. Idrett og sport.
2. Sang og musikk
3. Andre kulturgrener.

Formål:
Formålet med utdelingen av innsatspremie er å stimulere aktiviteten innen de respektive
kulturgrener, og hedre utøvere – individuelt eller lagmessig – som har gjort fremragende
innsats på sitt felt, nasjonalt eller internasjonalt.

Premie:
Premien består av et grafisk blad som deles ut av ordføreren.

Kriterier (Begge kriterier under hovedgruppene må være oppfylt):

1. Kriterier for utvelgelse av kandidater innenfor IDRETT OG SPORT:
- Kandidatene må som hovedregel være medlem av idrettslag i Eigersund 

kommune, eller ha Eigersund som sin hjemstedskommune.
- Medalje i NM eller hevdet seg på internasjonalt nivå.

2. Kriteriene for utvelgelse av kandidater innenfor SANG OG MUSIKK og
ANDRE KULTURGRENER:

- Kandidatene må som hovedregel ha Eigersund kommune som sin 
hjemstedskommune.

- Fremragende innsats nasjonalt eller internasjonalt.

Forslag:
Lag/foreninger/organisasjoner innen aktuelle organisasjonsgrupper kan hvert år
komme med begrunnet forslag på kandidater til premien. Skole- og kulturstyret samt
kulturadministrasjonen kan framsette forslag til kandidater.

Utvelgelse/utdeling:
1. Skole- og kulturstyret står for utvelgelsen av aktuelle kandidater.
2. Premien utdeles når ordføreren bestemmer.

(Arkiv: Sak 5001/02 – løpenr. 2464/03) Digitally signed by LEIF 
ERIK BROCH
Reason: Jeg stadfester at 
innholdet er korrekt iht 
politiske vedtak.
Location:
Sekretariatsleder - 
Politisk sekretariat - 
Eigersund kommune.
Date: 2004.08.16 
20:45:53 +02'00'
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.09.2013
Arkiv: :FA-Q21
Arkivsaksnr.:
10/2588
Journalpostløpenr.:
13/25287

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Teknisk stab
Åshild Bakken
Prosjektleder
51 46 83 14
aashild.bakken@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
064/13 Formannskapet 23.10.2013
072/13 Kommunestyret 28.10.2013

Ekspropriasjon av arealer for gjennomføring av 
reguleringsplan for gangvei i Vadlåsen
  

Sammendrag:
Reguleringsplan for Vadlåsen boligfelt ble vedtatt i 1982. Den 20/3-2007 ble en mindre 
vesentlig reguleringsendring for innregulert gangvei i planen vedtatt. Endringen medførte 
flytting av gangveien med mulighet for krysningsfri skoleveg mellom Vadlåsen boligfelt og 
Eigerøy skole og barnehage. Arealene for regulert gangvei er i privat eie. Det er gjennomført 
forhandlinger med de fire grunneierne, uten at det har vært mulig å komme til en minnelig 
avtale om innløsing av nødvendig areal til gjennomføring av reguleringsplanen. For å få 
gjennomført reguleringsplanen med bygging av gangveien, er eneste gjenstående mulighet å 
ekspropriere arealet. Vedtaket om ekspropriasjon må fattes av kommunestyret. For 
fastsettelse av erstatning for arealet bes kommunestyret om å begjære skjønn når 
ekspropriasjonsvedtaket er endelig. For ikke å forsinke fremdriften unødvendig, bes 
kommunestyret å vedta å søke fylkesmannen om forhåndstiltredelse av nødvendig arealer 
og rettigheter før skjønnet er avholdt.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret, som fatter vedtak i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 30.09.2013:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 16-2 eksproprierer Eigersund kommune 
nødvendig areal fra del av gnr 7, bnr 10/14/20/27/30/64 for gjennomføring av 
reguleringsplanen for gangvei mellom Vadlåsen boligfelt og Eigerøy skole.

2. Kommunen begjærer skjønn til fastsettelse av erstatning når ekspropriasjonsvedtaket 
er endelig.

3. Med hjemmel i oreigningsloven § 25, jf. § 5 søker kommunen Fylkesmannen i 
Rogaland om samtykke til forhåndstiltredelse av arealet.

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Andre opplysninger / fakta i saken:
Endringen av gangveien i reguleringsplanen for Vadlåsen boligfelt var begrunnet med ønsket 
om å kunne ferdes fram til Eigerøy skole uten å måtte krysse adkomstveien inn til Eigerøy og 
Robåten barnehager. Opprinnelig var gangveien regulert fra nordenden av Vadlåskjernet 
(kalt Grautgramsen) til Uførfjellveien, 40 meter øst for innkjørselen til barnehagene. Arealet 
der gangveien er innregulert, er regulert til offentlig bygg. Hele den private eiendommen er 
på grovt beregnet 100 mål, mens arealet regulert til offentlig bygg er på ca 16 mål.

Det har vært gjennomført et møte med grunneierne den 6/6-2013, med formål å finne løsning 
for erverv av areal til gangveien. Referat fra møtet, samt brev fra to av grunneierne er vedlagt 
saken. Fra grunneiernes side er det ikke aktuelt å selge verken deler av eller hele arealet til 
kommunen. Begrunnelsen er at grunneierne ønsker at eiendommen blir regulert til 
boligbebyggelse, og at en gangvei dermed vil stenge for adkomst til arealet. I følge 
veiseksjonen i kommunen, er det å anlegge gangveien ikke til hinder for at det kan anlegges 
kjørevei gjennom området, dersom det skulle bli aktuelt å regulere området på innsiden til 
bolig. For øvrig er det i kommuneplanen i to omganger avslått ønsket om å omregulere 
området fra friområde til bolig.

Med bakgrunn i at partene ikke kommer til enighet om erverv av arealet, ser ikke kommunen 
andre løsninger enn å ekspropriere arealet for å få gjennomført reguleringsplanen. Eigersund 
kommune kan med hjemmel i plan- og bygningslovens § 16-2 foreta ekspropriasjon til 
gjennomføring av en reguleringsplan. Vedtak om ekspropriasjon kan påklages til 
Fylkesmannen med hjemmel i forvaltningslovens § 28. Arealet som er nødvendig å erverve 
for å få bygget gangveien, er på rundt ett mål. Dersom det er ønskelig fra grunneiernes side, 
har kommunen opplyst at den er villig til å forhandle om innløsing av hele arealet som er 
regulert til offentlig bygg på eiendommen.

Av oreigningslova § 2 følger det at vedtak om ekspropriasjon ikke kan gjøres uten at det må 
regnes med at inngrepet utvilsomt er til mer gang enn skade. Bestemmelsen innbærer at det 
må foreligge overvekt av relevante fordeler i forhold til den skade berørte grunneiere blir 
utsatt for som følge av ekspropriasjonsvedtaket. Kommunal- og regionaldepartementet har i 
rundskriv H-14/02 uttalt følgende om bestemmelsen i § 2: ”Hva som er relevante fordeler, må 
vurderes i det enkelte tilfellet. Det er likevel et ufravikelig krav at hensynet til allmenne 
samfunnsinteresser tilsier at ekspropriasjon skal finne sted.” Slik kommunen vurderer det, er 
både rettslige og skjønnsmessige vilkår for vedtak om ekspropriasjon oppfylt i denne saken. 
Nytten og hensiktsmessigheten av tiltaket anses avklart gjennom en godkjent 
reguleringsplan av nyere dato. I Rettstidende 1998 s. 416 uttalte Høyesterett at det ved 
ekspropriasjon til gjennomføring av en reguleringsplan normalt ikke vil være plass for en ny, 
selvstendig vurdering av inngrepets nødvendighet og forholdsmessighet, da slike vurderinger 
er foretatt i forbindelse med vedtaket av planen.

Ved gjennomføring av reguleringsendringen i 2007 ble søknaden sendt til uttale til 
grunneiere, naboer og lokale og statlige instanser. Ingen av grunneierne innga uttale til 
reguleringsendringen. Reguleringsplanvedtaket ble heller ikke påklaget av noen av 
grunneierne. Det er fullt mulig på ethvert tidspunkt under ekspropriasjonssaken at partene 
inngår en minnelig avtale om grunnavståelse. Fra kommunens side er det en stående 
invitasjon til å møtes ved forhandlingsbordet.

Fylkesmannen har myndighet til å gi samtykke til forhåndstiltredelse etter delegert myndighet 
fra departementet, jf. oreigningslovens § 25. Forut for søknad om samtykke må kommunen 
fatte vedtak om å søke Fylkesmannen om samtykke. Forhåndstiltredelse innebærer at den 
som eksproprierer kan få tillatelse til å starte anleggsarbeidet før ekspropriasjonssaken er 
ferdigstilt i rettsapparatet. Dersom grunneier ikke gir tillatelse til forhåndstiltredelse, bør det 
søkes Fylkesmannen om forhåndstiltredelsestillatelse, slik at saken ikke trekker 
uforholdsmessig langt ut i tid.
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Når det gjelder erstatning for ekspropriert areal, blir erstatningen fastsatt ved skjønn, dersom 
partene ikke kommer til enighet om erstatningsbeløpet. I møtet med grunneierne kom vi ikke 
til spørsmålet om størrelsen på erstatning, da det uansett ikke var aktuelt for grunneierne å 
selge arealet. Kommunen må derfor begjære ekspropriasjonsskjønn innen ett år etter at 
ekspropriasjonstillatelsen er gitt. En skjønnssak er en rettssak som behandles etter egne 
prosessuelle regler i oreigningsloven og skjønnsprosessloven. Utgiftene til juridisk bistand for 
grunneierne må dekkes av kommunen.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Ved en fastsettelse av erstatning i skjønnsretten er det vanskelig på forhånd å anslå utfallet 
av erstatningens størrelse. Dersom partene skulle ønske å gå tilbake til forhandlingsbordet 
for å fremforhandle en minnelig løsning, må alle erverv over kr 100.000,- i følge 
delegasjonsreglementet politisk behandles.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Dersom kommunestyret ikke fatter vedtak om ekspropriasjon, kan reguleringsplanen for 
gangvei gjennom området ikke gjennomføres. Eneste mulighet for gjennomføring er da at 
grunneierne frivillig selger arealet.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
286806 Møtereferat fra møte 06.06.13 med grunneiere i Vadlåsen ang gangvei
292351 Ang. gangvei i Vadlåsen
292890 Ang. gangvei i Vadlåsen

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel
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1 I 01.12.2010
FAU Eigerøy skole 
v/leder Stein Berge

Gangsti, Grautgramsen - forespørsel 
ferdigstillelse

2 I 19.10.2011 FAU Eigerøy skole
Gangvei Vadlåsveien - Eigerøy / Robåten 
barnehage forbi Grautgramsen

3 I 17.10.2012 FAU Eigerøy skole
Gang / sykkelvei mellom Grautgramsen og 
Eigerøy skole

4 U 23.05.2013

LEIDLAND LUDVIG; 
LEIDLAND SEVERIN; 
HOVLAND MORTEN; 
FJETLAND ELLA; 
LEIDLAND ANDREAS

Invitasjon til møte vedrørende tomt i Vadlåsen

5 U 13.06.2013

LEIDLAND LUDVIG; 
LEIDLAND SEVERIN; 
LEIDLAND ANDREAS; 
HOVLAND MORTEN; 
FJETLAND ELLA

Møtereferat fra møte 06.06.13 med grunneiere i 
Vadlåsen ang gangvei

6 I 02.07.2013 Torbjørg Leidland Ang. gangvei i Vadlåsen
7 I 07.07.2013 Ludvig Leidland Ang. gangvei i Vadlåsen

9 U 07.10.2013

FJETLAND ELLA; 
HOVLAND MORTEN; 
LEIDLAND LUDVIG; 
Torbjørg Leidland

Ekspropriasjonsvarsel

Parter i saken:
            
G FJETLAND ELLA STENEBYTOPPEN 16 

C
4054 TJELTA

G LEIDLAND LUDVIG BASTHAUGVEIEN 22 4374 EGERSUND
G Morten Hovland og 

Hilde Høyland
Vadlåsveien 22 4374 EGERSUND

G Torbjørg Leidland Ytstebrødveien 115 4374 EGERSUND
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Eigersund kommune
Teknisk avdeling

Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Møtereferat   
  

Prosjekt:  
Emne: Møtereferat fra møte med grunneiere i Vadlåsen ang gangvei

Møte 
dato: 6/6-13

Sted: Lerviksgården Egersund
Tid 
(Fra/til):

12-13
Møte 
nr.:

1

Deltakere møtt: Ella Fjetland, Ludvik Leidland og Hilde Høyland fra grunneierne, Helge 
Waage og Åshild Bakken fra Eigersund kommune.

Deltakere ikke møtt: Andreas Leidland og Severin Leidland (ikke lenger grunneier).

Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold):

Vår ref.:  13/16381 / 10/2588 / FA-Q21 Dato: 13.06.2013

Saksbehandler: Åshild Bakken Direkte telefon: 51 46 83 14

E-post: aashild.bakken@eigersund.kommune.no Mobiltelefon: 976 94 114

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
1 Bakgrunn

Eigersund kommune har i reguleringsplan for Vadlåsen, i 
en reguleringsendring av 20/3-2007, regulert inn en 
gangvei mellom bolighusene i Fregattveien og 
Eigerøy/Robåten barnehage. Formålet var å gi en 
kyssningsfri og mer trafikksikker skolevei for elevene ved 
Eigerøy skole. Beboerne i Vadlåsen har i mange år ventet 
på gangveien, og budsjettmidler til veien er avsatt i 
budsjettet for 2012 og 2013.

Arealet der gangveien skal ligge, er i gjeldende 
reguleringsplan regulert til offentlige trafikkområder –
gang- og sykkelveg. Resten av eiendommen er regulert til 
offentlig bygg i reguleringsplanen og til LNF (landbruk, 
natur, friluft) i kommuneplanen.

2 Grunneiere
Arealet på ca 16 mål, som er regulert til offentlig bygg, av 
et totalt areal på eiendommen på ca 100 mål, eies i dag 
av 4 grunneiere sammen. De fire grunneierne er Ella 
Fjetland, Ludvig Leidland, Morten Hovland/Hilde Høyland 
og Andreas Frithjof Leidland. I kommunens kartløsning 
står også Severin Leidland oppført som eier. Han 
bekrefter imidlertid per telefon den 6/6-13 at han ikke 
lenger er medeier i eiendommen.

3 Grunnerverv
For å kunne anlegge gangveien som er regulert over 
tomten, må Eigersund kommune innløse arealet som 

 

Side 590 av 670



SIDE 2 AV 15

Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
veien skal ligge på. Den 6/6-2013 ble alle grunneierne 
invitert til et møte med kommunen for å diskutere mulige 
løsninger for erverv av arealet. Kommunen orienterte om 
at den i utgangspunktet er interessert i å kjøpe det arealet 
som er nødvendig for å bygge gangveien. Alternativt kan 
kommunen være villig til å innløse hele arealet som er 
regulert til offentlig bygg.

4 Forhandling
De tre møtende grunneierne gjorde det klart at 
grunneierne av arealet ikke ønsker å selge, verken 
arealet regulert til gang- og sykkelveg, eller hele området 
regulert til gang- og sykkelveg og offentlig bygg. Det er 
heller ikke aktuelt med salg av hele tomten på ca 100 
mål. Pris ble aldri aktuelt å diskutere, da salg uansett var 
uaktuelt.

Begrunnelsen for at grunneierne ikke ønsker å selge 
arealet, er at de ønsker en omregulering av området til 
bolig. Grunneierne mener salg av arealet kommunen 
ønsker å kjøpe vil stenge for en eventuell vei inn i 
området fra Uførfjellveien.

I møtet ble det opplyst grunneierne om at forslag om 
omregulering av arealet som er regulert til LNF i to 
rulleringer av Kommuneplanen er blitt forkastet.

Grunneierne ble opplyst om kommunens hjemmel til 
eventuelt å ekspropriere arealet, om nødvendig. Dette var 
grunneierne kjent med.

Kommunen opplyste om grunneiernes rett til å 
ombestemme seg med hensyn til salg på ethvert 
tidspunkt i videre framdrift av saken.

De møtende grunneierne var enstemmige om ikke å ville 
selge areal til kommunen. Andreas Fritjof Leidland var
ikke til stede på møtet. Ludvik Leidland er han sønn, og 
møtedeltakerne går ut i fra at Andreas Leidland er enig 
med øvrige grunneiere. Eventuell avgjørelse om salg må 
tas av grunneierne i fellesskap.

5 Framdrift
Grunneierne blir tilsendt dette møtereferatet. De gis tre 
ukers frist på å kommentere innholdet i referatet.

Kommunens Bygg- og eiendomssjef sender informasjon 
om resultatet fra dette møtet til Rådmannen, som avgjør 
videre framdrift av saken om grunnerverv.

8. juli 2013 Grunneiere

Helge 
Waage

Merknader til referatet bes gis innen: 8/7-2013.

Med hilsen:
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
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Åshild Bakken
Prosjektleder, tlf 51 46 83 14, aashild.bakken@eigersund.kommune.no

Mottaker av møtereferatet
Mottakere:

FJETLAND ELLA STENEBYTOPPEN 16 C 4054 TJELTA
HOVLAND MORTEN VADLÅSVEIEN 22 4374 EGERSUND
LEIDLAND ANDREAS YTSTEBRØDVEIEN 115 4374 EGERSUND
LEIDLAND LUDVIG BASTHAUGVEIEN 22 4374 EGERSUND
LEIDLAND SEVERIN YTSTEBRØDVEIEN 120 4374 EGERSUND

Kopi til:
Ketil Helgevold Rådmann
Jone Chr. Omdal Vei og utemiljøsjef

Anne-Grethe Woie
Kommunalsjef tekniske 
tjenester

Helge Waage Bygg- og eiendomssjef
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 25.09.2013
Arkiv: :FA-H43
Arkivsaksnr.:
09/2708
Journalpostløpenr.:
13/21921

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

  
Helse- og omsorgsstaben
Sigrund Berge Midbrød
Fagkonsulent
51 46 80 74
sigrund.berge.midbroed@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
033/13| Felles Brukerutvalg 16.10.2013
065/13 Formannskapet 23.10.2013
073/13 Kommunestyret 28.10.2013

Utkast til ny samarbeidsavtale ved Interkommunalt 
krisesenter i Stavanger
  

Sammendrag:
Det er utarbeidet ny samarbeidsavtale ift Interkommunalt drift av kommunalt krisesenter med 
Stavanger kommune som vertskommune. Etter kommuneloven må en ny avtale behandles og 
godkjennes av kommunestyret.
Alle kommuner er etter Krisesenterloven påkrevd å ha et krisesenter til personer som utsettes for 
vold eller trusler om vold i nære relasjoner.
Eigersund kommune har vært samarbeidskommune siden 2010.
Krisesenteret har i lengre tid rapportert ift liten plass til å kunne møte og gi et tilfredsstillende 
tilbud til alle som trenger et opphold på senteret.
Nytt bygg til Krisesenteret er planlagt ferdigstilt i 2014. Stavanger kommune foreslår en prisjustering 
av kronebeløpet inn i 2014 som tar høyde for økning i husleie ved nytt bygg.

Dagens sats er 7.94 pr innbygger. Ny egenandel blir kr 11,20 pr. innbygger fra 01.01.2014.

Det foreligger et nytt forslag til samarbeidsavtale mellom Stavanger kommune og Eigersund 
kommune angående krisesentertilbud for personer bosatt i Eigersund kommune, jfr. vedlegg. 

Saksgang:
Saken legges frem for Felles brukerutvalg og Formannskapet før det behandles i 
kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 25.09.2013:
Brukerutvalget avgir uttalelser til Formannskapet som videre henstiller til Kommunestyret.
1. Eigersund kommune fortsetter samarbeidet med Stavanger kommune om drift av
interkommunalt krisesenter i Stavanger utover 2014 med den egenandelsøkning som det 
resulterer. 

2. Rådmannen får fullmakt til å inngå ny samarbeidsavtale mellom Eigersund kommune og 
Stavanger kommune.
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Eventuell tidligere politisk behandling:

Helse – og omsorgsutvalget 2010. 
Brukerutvalget 15.09.2010.
Kommunestyret 04.10.2010.

Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannen anbefaler at Eigersund kommune fortsetter i kommunesamarbeidet om drift av 
Krisesenteret.
Lokalet som nå benyttes er for lite ift behovet. Det har i enkelte tilfeller vært nødvendig for 
krisesenteret å leie plass på hotell for å kunne klare å ivareta alle de som oppsøker senteret. 
Krisesenteret har opparbeidet seg god kompetanse og god kvalitet på tilbudet til de som 
oppsøker dem.
Det er både kvinner og menn som kommer alene, men også kvinner med barn som 
oppsøker senteret.  
Eigersund kommune har innbyggere som har/har hatt behov for krisesenteret.

2012: 
4 kvinner-121 døgn
3 barn- 113 døgn

Pr Juni 2013:
2 kvinner- 61 døgn
1 barn 60 døgn

Krisesenteret har også hatt flere dagbrukere fra Egersund, men det har senteret pr d.d. ikke 
statistikk på.

Viser til Krisesenterloven § 2 ” Kommunen skal sørgje for eit krisesentertilbod som skal 
kunne nyttast av personar som er utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar, og 
som har behov for rådgjeving eller eit trygt og mellombels butilbod.”

Universell utforming:
Dagens bygg er ikke universell utformet. Det er et gammelt bygg med trapper og etasjer uten 
heis. Nytt bygg er universelt utformet. Bygget har minst 4 rom tilpasset rullestolbrukere med 
tilhørende bad.

Økonomiske konsekvenser:
 I henhold til dagens finansiering av nybygget foreslår Stavanger kommune å øke satsen på fra kr 7,94 
i 2013 til kr 11,20 fra og med 1.1.2014.
Grunnlag for økning
Dagens sats kr 7,94 økes med kommunal deflator 3 %    8,20
Økning i husleie til nye lokaler                                              3,00

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Egenandel pr innbygger pr 01.07 116 209,84 163 923.20 
Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:
Alternative løsninger er å trekke seg fra samarbeidet. Da må Eigersund kommune etablere et 
kommunalt krisesentertilbud i kommunen. Tilbudet skal ta vare på de kvinner, menn og barn
som opplever vold og trusler om vold i nære relasjoner. Samtidig skal tilbudet kunne gi 
rådgivning og et tilholdssted i en midlertidig fase.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
300712 Samarbeidsavtale Krisesenteret_utkast 2013.07.15.docx

Utkast til ny samarbeidsavtale

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 20.10.2009 Stavanger kommune
Invitasjon til interkommunalt samarbeid om drift 
av kommunalt krisesenter i Stavanger

2 I 02.12.2009 Stavanger kommune
Invitasjon til interkommunalt samarbeid om drift 
av kommunalt krisesenter i Stavanger

3 U 21.12.2009 Stavanger kommune
Svar på invitasjon til interkommunalt samarbeid 
om drift av kommunalt krisesenter i Stavanger

4 I 11.03.2010 Stavanger kommune
Ønske om å inngå samarbeidsavtale -
interkommunalt samarbeid om drift av kommunalt 
krisesenter i Stavanger

5 I 19.03.2010

homofile, bifile og 
transpersoner LLH -
Landsforeningen for 
lesbiske

Krisesentertilbud til voldsutsatte menn - det er nå 
toget går for kommunene

6 I 28.04.2010
Krisesenteret i 
Stavanger

Referat fra stormøte krisesenteret i Stavanger 
15.04.10

7 U 30.04.2010 Stavanger kommune
Økonomisk tilskudd til drift av krisesenteret i 
Stavanger

8 I 02.06.2010 Bjerkreim kommune
Møte i samarbeidsutvalget for Krisesenteret 
16.juni - oppnevning av representant fra Dalane

9 I 09.06.2010
Barne- og 
likestillingsdep.

Implementering av krisesenterloven - oppfølging 
av regionsamlingene

10 I 15.06.2010
Oppvekst og levekår 
Stavanger kommune

Planlagt stormøte Stavanger Krisesenter 16. juni 
UTSETTES

12 U 21.10.2010 Stavanger kommune
Avtale mellom Stavanger og Eigersund 
kommune angående krisesentertilbud for 
personer bosatt i Eigersund kommune

13 I 31.10.2010 Stavanger kommune
Rammetilskudd til drift av Stavanger krisesenter i 
2011

14 I 26.11.2010
Kristesenteret i 
Stavanger

Møtereferat den 05.11.10 - samarbeidsutvalget 
for krisenteret i Stavanger

15 I 18.12.2010 Stavanger kommune
Driftstilskudd - Interkommunalt samarbeid om 
drift av kommunalt krisesenter  i Stavanger

16 I 28.09.2011
Oppvekst og levekår 
Stavanger kommune

Krisesenteret i Stavanger - vedlegg til 
samarbeidsavtalen
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17 U 07.10.2011
Oppveks og levekår 
Stavanger Kommune

Interkommunalt samarbeid om drift av 
kommunalt krisesenter i Stavanger

18 I 27.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Rapport vedr. kartlegging av krisesentertilbudet i 
Rogaland

19 I 25.06.2012 Stavanger kommune
Krisesenteret i Stavanger - referat fra stormøte 
05.06.12 og aktuell situasjon

20 U 23.08.2012
Krisesenteret v/ MoniKa 
V. Monsen; 
Stavanger kommune

Svar på forespørsel fra Krisesenter ift referat fra 
5/6-12

21 I 17.09.2012 Stavanger Kommune
Økning av egenandel for kommuner som bruker 
Stavanger krisesenter

22 I 17.09.2012
Det kongelige barne-
likestillings- og 
inkluderingsdepartement

Kommunens ansvar for oppfølging av 
voldsutsatte barn ved krisesentrene

23 I 08.04.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Kartlegging av kommunene sin praksis ved 
organiseringen av krisesentertilbudet

25 I 30.05.2013 Stavanger kommune
Referat fra samarbeidsutvalget for Krisesenteret i 
Stavanger 14. mai 2013

26 I 15.07.2013 Stavanger kommune
Krisesenteret i Stavanger - utkast til ny 
samarbeidsavtale

27 I 11.09.2013 Stavanger kommune
Krisesenteret i Stavanger - ny sats for 
kommunenes egenandel

29 I 12.09.2013 Stavanger kommune
Kommunal overtakelse av krisesenteret -
samarbeidsavtaler

28 I 12.09.2013
Forskningsinstituttet 
NOVA

Påminnelse: Undersøkelse om kommunenes 
implementering av krisesenterloven

Parter i saken:
            

Oppvekst og levekår 
Stavanger kommune

Pb 8001 4068
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Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid 

mellom 

Stavanger kommune og XX kommune 

angående krisesentertilbud for personer bosatt i XX kommune

1. Avtalens grunnlag

Avtalen tar utgangspunkt i at alle kommuner fra 01.01.2010 skal sørge for et krisesentertilbud 

som skal kunne nyttes av personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og 

som har behov for rådgivning eller et trygt midlertidig botilbud. Krisesenteret i Stavanger, heretter 

benevnt Krisesenteret, vil tilby tjenester til personer bosatt i xx kommune. 

Samarbeidet inngås i form av administrativt vertskommunesamarbeid med hjemmel i lov om 
kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992 nr. 107 (kommuneloven) § 28-1a og § 28-1b. 

2. Avtaleparter/deltakerkommuner
Denne avtalen er inngått mellom følgende avtaleparter:

Stavanger kommune v/ Direktør for oppvekst og levekår, postboks 8001, 4068 Stavanger, 
org.nr. 964 965 226
og
XX kommune v/ (rolle), (adresse), (org.nr.) 

Stavanger kommune er vertskommune i samarbeidet iht. kommuneloven § 28-1b, jf. § 28-1e. XX 
kommune er samarbeidskommune.

3. Avtalens formål
Avtalens formål er å regulere samarbeidet mellom Stavanger kommune som vertskommune for 
Krisesenteret og xx kommune om krisesentertilbud til personer bosatt i xxx kommune. 

4. Oppdraget omfatter
Stavanger kommune forplikter seg gjennom avtalen og etter delegert myndighet fra XX kommune 

til å sørge for følgende:

Krisesentertilbud til personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som 

har behov for rådgivning eller et trygt og midlertidig botilbud. 

Krisesenteret gir brukerne støtte, veiledning, hjelp til å ta kontakt med andre deler av 

tjenesteapparatet. 

Tilbudet er et trygt, midlertidig botilbud som er åpent hele året. Tilbudet er gratis. 

Tilbudet ved Krisesenteret skal være i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter som 
gjelder for krisesenter. 
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Krisesentertilbudet omfatter ikke helse- og omsorgstjenester slik disse er definert i lov om helse-

og omsorgstjenester av 24.06.2011 nr. 30, § 3-2. Dersom brukere på Krisesenteret har behov for 

slike tjenester må de ytes av vedkommendes hjemkommune. Alternativt kan tjenestene, etter 

avtale med hjemkommunen, ytes fra hjemmebaserte tjenester i Stavanger kommune, og vil da bli 

fakturert hjemkommunen. 

Krisesenteret kan ikke gi tilbud til personer som er til fare for seg selv og andre. Disse må ivaretas 

av hjemkommunen. 

Brukerne av Krisesenteret skal signere på Krisesenterets husordensregler. 

Hjemkommunen forplikter seg til å bistå Krisesenteret i arbeidet med å reetablere brukerne i 

hjemkommunen etter endt opphold. Oppholdet på Krisesenteret skal normalt ikke overstige 6 

uker. 

Krisesenteret skal varsle hjemkommunen så snart som mulig om beboere som vil trenge 
hjemkommunens hjelp til å skaffe bolig når oppholdstiden på Krisesenteret er ute. 

Hjemkommunen skal ha en fast kontaktperson som Krisesenteret kan henvende seg til i saker som 
gjelder brukere.

5. Lovgrunnlag
Lovgrunnlag for samarbeidet er lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) av 
19.06.2009 nr. 44 og bestemmelser om administrativt vertskommunesamarbeid i lov om 
kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992 nr. 107, kap. 5A.

6. Bemanning
Stavanger kommune skal sørge for at bemanningen ved Krisesenteret er forsvarlig til enhver tid, 
både sett under hensyn til brukerne og de ansatte. Forsvarlighetskravet henspeiler på både antall 

ansatte og kompetanse. 

Stavanger kommune har det fulle arbeidsgiveransvaret for personalet i Krisesenteret. 

7. Samarbeidsfora

Stormøte
For å sikre et godt samarbeid mellom Stavanger som vertskommune og kommunene som er 

tilknyttet Krisesenteret, møtes alle kommunene årlig til et stormøte i begynnelsen av juni. 

Kommunene skal være representert på overordnet administrativt nivå på stormøtet. 

Stormøtet skal være en arena for dialog om faglig og økonomisk drift av Krisesenteret. Stormøtet 

har ikke avgjørelsesmyndighet overfor kommunene, men er et rådgivende organ. Planer for 
fremtidig drift og forslag til budsjett for påfølgende år vil bli presentert på stormøtet. 
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Samarbeidsutvalg
I tillegg til stormøtet opprettes det et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal være en arena for 

drøfting av faglige og økonomiske spørsmål ved driften av Krisesenteret. Samarbeidsutvalget har 

ikke avgjørelsesmyndighet overfor kommunene, men er et rådgivende organ. 

Samarbeidsutvalget sammensettes av seks personer; en fra Stavanger som vertskommune og fem 

fra de samarbeidende kommunene, herunder en fra Sandnes som den største kommunen og fire 

som velges av de øvrige kommunene. Representanter til samarbeidsutvalget med personlige 

vararepresentanter velges av og blant kommunene i regionen for 2 år om gangen. Vedlagt denne 

avtale følger en til enhver tid oppdatert oversikt over den regionvise representasjonen i 

samarbeidsutvalget. Representantene har ansvar for å foreta nødvendige avklaringer med 

kommunene i den regionen de representerer. 

Stavanger som vertskommune leder samarbeidsutvalget. 

Samarbeidsutvalget møtes fast tre ganger i året, to ganger i løpet av våren og en gang i løpet av 
høsten. Følgende er faste tema på de faste møtene:

 Første møte vår: Evaluering av avtalen og samarbeidet, aktuelle saker
 Andre møte vår: Økonomi, forberede stormøtet, aktuelle saker
 Møte høst: Aktuelle saker

I tillegg kan samarbeidsutvalget møtes ved behov. Hver av representantene i samarbeidsutvalget 
kan ta initiativ til dette. 

8. Endringer i avtalen
For endringer i avtalen gjelder kommuneloven § 28-1e.

Endringer i avtalen vedtas med simpelt flertall mellom deltakerkommunene. 

For deltakerkommuner som grunnet endring av avtalen ønsker å tre ut av det administrative 
vertskommunesamarbeidet, gjelder en oppsigelsesfrist på 3 måneder. Oppsigelsen skjer skriftlig, 

og gjelder fra den 1. i påfølgende måned. 

9. Avgjørelser vedrørende faglig innhold og drift

Stavanger kommune kan innenfor rammene i avtalen foreta løpende avgjørelser vedrørende faglig 
innhold i og drift av Krisesenteret. 

10. Rapportering
Krisesenteret utarbeider årsrapport for driften ved krisesenteret. Årsrapporten skal inneholde 

virksomhetsplan med målsetting for krisesenteret, statistikk og årsregnskap. 

Årsrapporten skal være ferdigstilt innen medio april.

Den enkelte kommune kan på forespørsel få lokale data. 

11. Økonomi
Antall innbyggere pr. 01.07 hvert år legges til grunn for betaling for kalenderåret. 

Beregningsgrunnlaget er totalt antall innbyggere i kommunen.

 

Side 601 av 670



Deltakerkommunene forplikter seg til å bidra i finansieringen av Krisesenteret på den måten at 

deltakerkommunene betaler ett likt kronebeløp pr innbygger.

Kronebeløpet justeres som hovedregel årlig og følger kommunal deflator.

Dersom Stavanger kommune vurderer at særskilte forhold vedrørende driften tilsier endringer og 

dette medfører behov for justerte budsjettrammer, skal merutgiften/mindreutgiften fordeles med et 

likt kronebeløp pr innbygger mellom deltakerkommunene. Det er en felles målsetting at en slik 

justering gjøres kjent for deltakerkommunene i god tid før behandling av deltakerkommunenes 

økonomiplaner, og at Stavanger kommune i forkant har vært i dialog med deltakerkommunene 

v/ samarbeidsutvalget om justeringen. 

Dersom Krisesenteret har et merforbruk/mindreforbruk ved årets slutt skal Krisesenteret selv 

dekke inn inntil 3 % av nettodriftsramme, alternativt får de med seg udisponerte midler inntil 3 % 

av nettodriftsramme til neste år. Avvik utover dette skal avregnes og deltakerkommunene 

forplikter seg til å dekke inn det overskytende det påfølgende året. Deltakerkommunene vil få 

tilsendt faktura. Det fremlegges halvårlig regnskapsrapport for driften. 

12. Kontroll
Lovlighetskontroll kan skje etter reglene i kommuneloven § 28-1h, jf. § 59.

Vertskommunens kontrollutvalg har myndighet etter kommuneloven § 77, nr. 1, jf. § 28-1j. 

13. Oppsigelse
Hver av partene kan med 1 års varsel si opp sitt deltakerforhold i vertskommunesamarbeidet. 

Oppsigelsen skjer skriftlig, og gjelder fra den 1. i påfølgende måned. 

14. Mislighold
Hver av avtalepartene kan gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser i samsvar med alminnelige 

kontraktsrettslige regler. 

15. Tilbakeføring av brukere
Ved avslutning av det administrative vertskommunesamarbeidet tilbakeføres brukerne til 
hjemkommunen, som hovedregel fra samme tidspunkt samarbeidet avsluttes, men partene avtaler 

dette nærmere i hver sak. Dersom brukernes opphold på Krisesenteret overstiger avtaleperioden, 

betales det en på forhånd avtalt pris pr. døgn inntil bruker tilbakeføres til hjemkommunen.  

16. Uenighet

Dersom det oppstår uenighet om tolkning eller rettsvirkninger av avtalen, skal uenigheten søkes 

avgjort av et forum bestående av rådmenn eller andre bemyndigede personer fra Stavanger 
kommune og XX kommune.

Dersom partene ikke oppnår enighet i forum som nevnt i forrige avsnitt, kan rettslige skritt tas. 

Stavanger tingrett er verneting for alle tvister i forbindelse med avtaleforholdet.
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17. Ikrafttredelse

Avtalen baserer seg på vedtak fattet i bystyret/kommunestyret i deltakerkommunene.

Avtalen trer i kraft 01.01.2014.

Dato Dato

Stavanger den  ……………. den

……………………... ……………………

Per Haarr
direktør

Vedlegg: Oversikt over representasjon i samarbeidsutvalget
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Vedlegg

Samarbeidende kommuner – Krisesenteret 

Representasjon i samarbeidsutvalget 

Representasjon pr. 01.07.2013

Sandnes: rådgiver Katarina Hovland vara: Birthe Holm
Jæren: kommunalsjef Jørn Kosmo (Hå) vara: 
Dalane: kommunalsjef Alf Kjølberg (Bjerkreim) vara: 
Ryfylke: kommunesjef Kristian Hausken (Hjelmeland) vara: Tom Jacob Bru
Nord-Jæren: vara:

Jæren Dalane Ryfylke Nord-Jæren

Egen 

representasjon

1 representant 1 representant 1 representant 1 representant

Stavanger Gjesdal Bjerkreim Forsand Sola

Sandnes Klepp Egersund Strand Randaberg

Hå Sokndal Hjelmeland Rennesøy

Time Lund Finnøy

Kvitsøy
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 01.10.2013
Arkiv: :FA-U63, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/61
Journalpostløpenr.:
13/26043

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi
Dag Marcus Egaas
Rådgiver
51 46 80 78
dag.egaas@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
066/13 Formannskapet 23.10.2013
074/13 Kommunestyret 28.10.2013

Peking House -  skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016
  
Sammendrag:
Søknad datert 19.08.2013 fra ØkonomiHuset på vegne av Peking – House AS v/ Min 
Ruan.
Som det fremgår er virksomheten omdannet til et aksjeselskap men konseptet skal 
være uendret. Det blir dog den forandring at ny stedfortreder må godkjennes.  

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 01.10.2013:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:                                                

Eigersund kommune godkjenner overdragelse av skjenkebevillingen fra Peking 
House v/ Min Ruan til aksjeselskapet Peking- House AS org.nr. 911 207 208, jfr. 
vedtak i i K-sak 053/12, om skjenkebevilling for perioden 2012 -2016.
Vedtaket er basert på og gis i tråd med kommunens alkoholpolitiske retningslinjer .   

Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01.30.
Som skjenkestyrer godkjennes Min Ruan.
Som stedfortreder godkjennes Ou Hao Ruan.
Det forutsettes at det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Vedtak datert 19.06.2012. vedrørende Peking House – fornyelse av skjenkebevilling 
for perioden 2012 – 2016.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Søknaden har vært forelagt skatteetaten, politiet og NAV i tråd med vanlige rutiner. 
Her er ikke kommet merknader til søknaden.  

Saksbehandlers vurderinger:
Ettersom konseptet er uendret og her ikke foreligger kommentarer fra 
uttalelsesinstanser har heller ikke administrasjonen i kommunen noe å bemerke.
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Søknaden anbefales og en rår til at vedtak treffes i tråd med innstillingen.
Universell utforming:

Ivaretatt

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Alternative løsninger:
Søknaden imøtekommes ikke. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 02.01.2012
ØkonomiHuset Dalane 
AS

Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016, Peking House

3 I 02.01.2012
ØkonomiHuset Dalane 
AS

Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016, Peking House

2 U 02.02.2012 Politiet og NAV
Peking House -  fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016 - Uttalelse

5 I 08.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling Peking House

6 I 28.02.2012 Rogaland politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling - Peking House

7 U 19.06.2012
ØkonomiHuset Dalane 
AS

Peking House -  fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016

8 I 19.08.2013
Økonomihuset Dalane 
AS

Søknad om overdragelse av salg- og 
skjenkebevilling - Peking House AS, Storgaten 
11

11 U 23.08.2013 Eigersund politistasjon
Uttalelse - søknad om skjenkebevilling - Peking 
AS

10 U 23.08.2013 Nav Egersund
Uttalelse - søknad om skjenkebevilling - Peking 
House AS

9 U 23.08.2013 Skatt Vest
Uttalelse - søknad om skjenkebevilling - Peking 
House AS

12 I 28.08.2013 Skatteetaten
Uttalelse i forbindelse med søknad om 
overdragelse av skjenkebevilling

13 I 30.08.2013 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Peking 
House AS

14 I 06.09.2013 Eigersund politistasjon
Uttalelse - søknad om skjenkebevilling Peking 
House 2012 - 2016

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 12.09.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
13/739
Journalpostløpenr.:
13/24352

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

  
Kontrollutvalgssekretariatet
Bjørn Martin Øvrebø Svendsen
Kontrollutvalgssekretær
51 81 56 00
kontrollutvalget@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
027 Kontrollutvalget 23.09.2013
075/13 Kommunestyret 28.10.2013

Prosjekt for forvaltningsrevisjon - integrering
  
Sammendrag:
Rogaland Revisjon har nå ferdigstilt forvaltningsrevisjon av området «Kommunens 
integreringsarbeid». Rapporten følger vedlagt. Rapporten har vært på høring i 
kommunen, og rådmannens kommentarer er inntatt i rapporten på s. 9. 

I rapporten er Rogaland Revisjon sine funn inntatt innledningsvis, og nærmere 
anbefalinger er gitt på s. 7-8 i rapporten. Rådmannen har merket seg de funn som er 
gjort og vil følge opp disse.

Opprinnelig vedtak om bestillingen av forvaltningsrevisjonen ble fattet i sak 014/13 i 
møtet 12. april 2013. 

Saksgang:
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret som avgjør saken.

Forslag til vedtak 12.09.2013:

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:

Administrasjonen bes om å følge opp de anbefalinger til forbedringer som fremgår av 
«Forvaltningsrevisjon av kommunens integreringsarbeid». 

For øvrig tas rapporten til orientering.

23.09.2013 Kontrollutvalget

Møtebehandling:
Frode Gautesen møtte fra Rogaland Revisjon og gikk gjennom rapporten. 

SVEIN OLAV TENGSDAL (SP) fremmet følgende forslag til vedtak;

«Kommunestyret ber administrasjonen følge opp de anbefalinger til forbedringer som 
fremgår av rapporten «Forvaltningsrevisjon av kommunens integreringsarbeid». Rådmannen 
gir en statusrapport til kontrollutvalget,på oppfølging av revisjonens anbefalinger innen 1. 
desember 2014. For øvrig tas rapporten til orientering.»
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Votering:
Tengesdals forslag ble enstemmig vedtatt.

KON-027/13 Vedtak:

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:

Kommunestyret ber administrasjonen følge opp de anbefalinger til forbedringer som 
fremgår av rapporten «Forvaltningsrevisjon av kommunens integreringsarbeid». 
Rådmannen gir en statusrapport til kontrollutvalget,på oppfølging av revisjonens 
anbefalinger innen 1. desember 2014. For øvrig tas rapporten til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

Alternative løsninger:
Det fremlegges ikke alternative løsninger

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
300764 RR Eigersund 2013 Integrering.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 03.04.2013 Rogaland Revisjon IKS Prosjektmandat - integrering

4 I 16.09.2013 Rogaland Revisjon IKS
Forvaltningsrevisjon av kommunens 
integreringsarbeid

Parter i saken:
Ingen.
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 INNHOLD 

 

Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarli-

ge i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig 

dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene va-

rierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan be-

handles: 

 

1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 

2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg 

 

 

 

Innhold .................................................................................................................. 3 

Sammendrag ........................................................................................................ 4 

Rådmannens kommentar .................................................................................. 9 

Rapporten ........................................................................................................... 10 

1 Innledning ........................................................................................... 11 

1.1 Formål og problemstillinger ............................................................. 11 

1.2 Revisjonskriterier og metode ............................................................ 11 

2 Kommunens integreringsarbeid ....................................................... 14 

2.1 Overordnede planer og rapportering .............................................. 14 

2.2 Antall innvandrere ............................................................................. 14 

2.3 Kostnader ............................................................................................ 20 

2.4 Språkopplæring for voksne .............................................................. 22 

2.5 Resultater på norskprøver ................................................................ 29 

2.6 Sysselsetting ........................................................................................ 31 

2.7 Særskilt språkopplæring for barnehagebarn .................................. 37 

2.8 Særskilt språkopplæring for skoleelever ........................................ 40 

2.9 Elevenes opplevelse av språkopplæringstilbudet ......................... 49 

2.10 Bruk av pleie- og omsorgstjenester .................................................. 51 

2.11 Bruk av barnevernstjenester ............................................................. 53 

Vedlegg ............................................................................................................... 56 
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 SAMMENDRAG 

 

OVERORDNEDE PLANER  

Eigersund kommune har hittil ikke utarbeidet noen handlingsplan for integrering av 

innvandrere, men dette er under vurdering. Et sentralt moment i planen vil være 

hvordan kommunen kan få til et godt samarbeid mellom de ulike enhetene innenfor 

dette feltet, det være seg Flyktningetjenesten, Eigersund voksenopplæringssenter, 

NAV, kommunens skoler og barnehager, foruten eksterne samarbeidspartnere som 

Sandnes læringssenter, statlige asylmottak og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

(IMDI). 

 

ANTALL INNVANDRERE  

Per 1. januar 2012 var det i henhold til Statistisk sentralbyrå 1248 bosatte innvandrere i 

Eigersund kommune. Fordelt etter innvandringsgrunn blir oversikten seende slik ut: 

 Arbeid: 431 

 Familiegjenforening: 375 

 Flukt: 188 

 Utdanning eller utveksling (au pair): 6 

 Annen innvandringsgrunn: 1 

 Uoppgitt innvandringsgrunn: 247 

 

I 2012 utgjorde innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, 9,6 prosent av 

befolkningen i Eigersund. Dette er noe under landsgjennomsnittet på 13,1 prosent. 

Blant innvandrerne totalt sett finner vi flest fra Polen, Tyskland, Burma, Filippinene og 

Litauen. Blant flyktningene er det flest fra Burma, Eritrea og Afghanistan. I Voksen-

opplæringen er det samfunnsfagundervisning på språkene chin, tigrinja, arabisk og 

engelsk som har flest deltakere. 

 

Hvilke særskilte tilbud og tiltak kommunen skal ha overfor denne gruppen, vil være 

en viktig diskusjon. Når kan innvandrerne gå inn i det ordinære tilbudet som også om-

fatter alle  andre innbyggere i byen? 

 

KOSTNADSBILDET   

I 2012 har Eigersund kommune følgende kostnadsbilde: 

- Statstilskudd flyktninger1:    14,8 mill kr. 

- Introduksjonsstønad til flyktninger   3,8 mill. kr. 

 

- Netto driftsutgifter – Eigersund voksenoppl.2: 1,6 mill kr. 

                                                      
1 Tallet inkluderer blant annet integreringstilskudd. 
2 Tallet omfatter utgifter til voksenopplæring generelt, ikke bare innvandrere. Tallet viser kun hva kommunen må bidra 
med,  med andre ord netto driftsutgifter for Eigersund kommune. For mer informasjon, se vedleggsdel. 
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- Sosialhjelp til flyktninger3    3,3 mill. kr. 

- Netto driftsutgifter – Flyktningetjenesten4:  5,6 mill. kr. 

- Netto driftsutgifter mindreårige flyktninger 0,9 mill. kr 

 

Dette er regnskapstall som inneholder mange ulike elementer – og som dermed ikke 

kan settes opp mot hverandre eller summeres. Men tallene gir en god pekepinn på om-

fanget av det innsatsområdet som denne rapporten omhandler. I tillegg vil kommunen 

ha betydelige indirekte kostnader som ikke er inkludert i disse tallene. 

 

SPRÅKOPPLÆRINGSTILBUDET I E IGERSUND KOMMUNE  

Flyktningetjenesten skal påse at flyktningene får et språkopplæringstilbud. I Eigersund 

er språkopplæringen lagt til Eigersund voksenopplæringssenter. Mens Flyktningetje-

nesten er organisert under NAV, som er en del av avdeling for helse og omsorg, er Eiger-

sund voksenopplæringssenter lagt til avdeling for kultur og oppvekst. Begge parter mel-

der om et tett og godt samarbeid. 

 

Blant elevene ved Eigersund Voksenopplæringssenter finner man både arbeidsinn-

vandrere, familiegjenforente og flyktninger. Frem til 01.01.2013 har det ikke vært obli-

gatorisk for alle med rett og plikt til norskopplæring, å avlegge en norskprøve. Dette er 

en av grunnene til at antallet prøver som er avlagt, har variert fra år til år. Samtidig ser 

vi at resultatene i Eigersund er gode, både på de muntlige og skriftlige norskprøvene, 

sammenlignet med snittet i Rogaland og landet som helhet. 

 

Flyktningene er gitt tilbud om deltakelse i introduksjonsprogram innen fristen på tre 

måneder etter ankomst. Fraværet blant deltakerne i programmet har ligget lavt og 

gjennomføringsgraden er høy. Eigersund har dessuten lykkes godt i å få deltakerne ut i 

språkpraksis, som innebærer en kortvarig utplassering på en offentlig eller privat ar-

beidsplass. Dette peker i retning av at Eigersund kommune lykkes godt med språkopp-

læringen, noe som gir flyktningene en god start i kommunen, og som igjen vil styrke 

den samfunnsmessige integreringen. 

 

SYSSELSETTING  

I likhet med Rogalandssnittet er sysselsettingsnivået høyt i Eigersund – også i inn-

vandrergruppen. Sysselsettingsnivået blant innvandrerne i Eigersund er på 71,3 pro-

sent mot 62,8 prosent på landsbasis. I disse tallene finner vi imidlertid mange som har 

kommet til Norge nettopp fordi de har fått seg jobb. I tillegg befinner de fleste inn-

vandrerne seg i yrkesaktiv alder. Dette indikerer at sysselsettingsgraden generelt sett 

bør være høy i blant denne typen innvandrere. 

 

                                                      
3 Her er alle som en gang har kommet til kommunen som flyktning, regnet med. 
4 Tallet inkluderer introduksjonsstønaden på 3,8 mill. kr. 
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Blant flyktningene er mange i aktivitet for kvalifisering til arbeid. Samtidig ser vi at 

andelen flyktninger som har fått 100 prosent fast jobb i etterkant av fullført introduk-

sjonsprogram, er lav. Blant de 16 deltakerne som fullførte programmet i løpet av 2012, 

har kun to deltakere skaffet seg 100 prosents fast stilling (per mai 2013). Eigersund har 

med andre ord ikke så gode resultater for denne gruppen av innvandrere, som for øv-

rig må regnes som den mest utfordrende innvandrergruppen å integrere, målt i syssel-

setting. 

 

Det totale inntrykket er likevel at sysselsettingsnivået i innvandrergruppen som helhet 

er høyt i Eigersund. Dette peker i retning av at kommunens integreringsarbeid har en 

gunstig effekt på den enkeltes deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. 

 

SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR BARNEHAGEBARN  

Kommunen har ikke lagt noen overordnede føringer på hvordan minoritetsspråklige 

barn i barnehage skal følges opp. Hvis en ser bort fra Husabø og Rundevoll barnehage 

som deler en barne- og ungdomssarbeider i 40 prosents stilling, er det ikke tildelt noen 

ekstra ressurser som er øremerket disse barna. Det blir ikke utarbeidet noe vedtak som 

forteller foreldrene om hvilken oppfølging som gis, men dette er heller ikke noe lov-

krav. Foreldrene er prisgitt barnehagens valg av prioriteringer, og den informasjonen 

som måtte komme fram i foreldresamtaler eller ved daglig henting og bringing. Eiger-

sund kommune kan med fordel formalisere integreringsarbeidet overfor de minoritets-

språklige barna i større grad enn hva som er tilfellet per i dag. 

 

I 2012 mottok PP-tjenesten i Eigersund totalt 63 nye saker som omhandlet førskolebarn. 

7 av disse var knyttet til barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Andelen utgjorde 

dermed 11 prosent. 

 

SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR SKOLEELEVER  

Det totale antallet elever med vedtak om særskilt norskopplæring har aldri vært så 

høyt som i skoleåret 2012/13. Samtidig som antallet elever har steget, har antallet læ-

rertimer til særskilt norskopplæring i barne- og ungdomsskolen ligget på samme nivå 

siste tre år. Økningen i antall elever har i hovedsak gjort seg gjeldende på Husabø bar-

ne- og ungdomsskole, noe som har gitt kommunen anledning til å øke antallet minori-

tetsspråklige elever i hver språkgruppe/klasse. Dermed har skolene kunnet drive for-

svarlig undervisning til tross for færre lærertimer per elev.  

 

Antallet årstimer til morsmålsopplæring/ tospråklig fagopplæring har sunket markant 

og andelen elever i grunnskolen som får morsmålopplæring, er nå lavere enn snittet i 

Rogaland og i landet som helhet. 

 

Fra august 2012 presiserer opplæringsloven at deltakelse i egne klasser forbeholdt ny-

ankomne minoritetsspråklige elever, såkalte «språkgrupper», ikke kan vare i mer enn 

to år. Dette legger et ekstra press på skolen. Dette forhold, sammen med økningen i an-
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tallet minoritetsspråklige elever, ingen økning i lærerressursene, og redusert omfang 

av morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring, peker i retning av at opplæringstil-

budet til minoritetsspråklige barn og unge i Eigersund er i ferd med å svekkes. Alter-

nativet kan fort bli at antallet minoritetsspråklige elever som henvises til PP-tjenesten 

øker. Opprettelse av et heldagstilbud til de svakeste minoritetsspråklige elevene bør på 

denne bakgrunn vurderes.  

 

Med et heldagstilbud vil lærerressursene som i dag brukes på ulike skoler i Eigersund 

bli samlet på ett sted. En samling av lærerkreftene vil legge til rette for at lærerne kan 

opparbeide seg særskilt kompetanse, og elevene vil utelukkende få lærere med særskilt 

interesse og glød for minoritetsspråklig opplæring. 

 

ELEVENES OPPLEVELSE AV SPRÅKOPPLÆRINGSTILBUDET  

Verken grunnskolene i Eigersund eller Eigersund voksenopplæringssenter har hittil 

gjennomført brukerundersøkelser blant sine minoritetsspråklige elever. I mangel av re-

levante brukerundersøkelser, har revisjonen intervjuet åtte elever ved Eigersund vok-

senopplæringssenter og fire elever ved Husabø ungdomsskole. Vår undersøkelse er av 

begrenset omfang og resultatene må derfor tolkes med forsiktighet. Både elevene ved 

voksenopplæringen og ved ungdomsskolen uttrykte stor tilfredshet med opplærings-

tilbudet. Hvilken organisering av språkopplæringstilbudet til nyankomne innvandrere 

i skolepliktig alder som vil fungere best, vil etter elevenes mening være avhengig av 

elevens kvalifikasjoner fra sitt hjemland. 

 

BRUK AV PLE IE - OG OMSORGSTJENESTER ,  SAMT BARNEVERNSTJENESTER 

Utfra tallene Revisjonen har fått fra kommunen, ser vi at andelen mottakere av pleie- 

og omsorgstjenester med innvandrerbakgrunn, er svært liten. Imidlertid er det noen 

svært få brukere som krever mye ressurser. 

 

Det samlede antallet nye henvendelser til barnevernstjenesten varierer betydelig fra år 

til år, noe som gir store utslag i prosenttallene. Sett i forhold til antallet flyktninger kon-

tra arbeidsinnvandrere i kommunen totalt sett, er barn med flyktningebakgrunn over-

representert i barnevernsstatistikken. Barn med flyktningebakgrunn er også overrepre-

sentert sett i forhold til det totale antallet innbyggere i Eigersund. 

 

REVISJONENS ANBEFALINGER:  

 Vi anbefaler kommunen å utarbeide en helhetlig plan for integreringsarbeidet 

og språkopplæringstilbudet i Eigersund kommune. 

  

 Vi anbefaler kommunen å fastsette resultatkrav knyttet til sysselsetting ett år 

etter avsluttet introduksjonsprogram. 
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 Vi anbefaler kommunen å vurdere en styrking av brukerdialogen med de mi-

noritetsspråklige elevene, for å sikre at de ulike tilbudene får best mulig effekt. 

 

 Vi anbefaler kommunen å vurdere opprettelse av et heldagstilbud forbeholdt 

minoritetsspråklige elever i skolepliktig alder. 

 

 Vi anbefaler kommunen å utarbeide konkrete planer og rutiner for arbeidet 

med minoritetsspråklige barn i barnehage.  
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 RÅDMANNENS KOMMENTAR 

 

Rådmannen takker for arbeidet Rogaland Revisjon har utført vedr. kommunen sitt in-

tegreringsarbeid. Samlet sett mener rådmannen at dette er en rapport som gir et besk-

rivende bilde av kommunenes integreringsarbeid. Rapporten peker på forhold som 

fungerer godt samtidig som det vises til forhold som vi kan arbeide mer med.  

 

Rådmannen har følgende kommentarer: 

 

Det hadde vært en fordel hvis rapporten hadde ett enda tydeligere skille mellom de 

ulike gruppene av innvandrere. Det er en betydelig forskjell mellom arbeidsinnvand-

ring og flyktninger. Noen grupper har vi ikke noe arbeid eller utfordringer med, mens 

det er større utfordringer og oppgaver knyttet opp mot andre grupper. Ulike grupper 

vil her etterspør ulike behov innenfor kommunal tjenesteproduksjon. 

 

Det ville vært ønskelig at en i rapporten så på sysselsetting for flyktninger 5 år etter 

ankomst.  

 

Utover de anbefalinger revisjonen kommer med vil rådmannen prioritere at Eigersund 

kommune jobber videre med følgende forhold:   

 

1. Samspillet mellom flyktningetjenesten, barnehage, skole og arbeid styrkes 

 

2. Det fastsettes resultatkrav knyttet til sysselsetting både ett, tre og fem år etter 

avsluttet introduksjonsprogram. På denne måten vil en øke målepunktene i 

forhold til skissert forslag. Dette for øke kunnskapen vår og se hva som skjer 

med personer som er i introduksjonsprogrammet (flyktninger) etter at integre-

ringstilskuddet avsluttes. 

 

3. Helhetlig plan for integreringsarbeidet må inneholde plan for hvordan vi skal 

få flere flyktninger i varig arbeid.  

 

4. Barnevernet kartlegger og utarbeider tiltak for barn med flyktningebakgrunn 

som de kommer i kontakt med.  
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Formålet med prosjektet har vært å analysere statistisk informasjon om flyktninger og 

innvandrere i Eigersund, og dernest se nærmere på hvordan integreringsarbeidet kan 

videreføres og hvordan man kan løse de utfordringene man står overfor.  

 

I tillegg til formålet, framgår det av kontrollutvalgets bestilling av 06.04.2012(?) at føl-

gende problemstillinger skal besvares:  

 

 Hvilke inntekter og utgifter har Eigersund kommune knyttet til flyktninger og 

arbeidsinnvandrere? 

 Hvilke morsmål har flyktningene og innvandrerne? Hvor mange har gjennom-

ført norskopplæring med eller uten eksamen? 

 Hvor stor del av arbeidsinnvandrere og flyktninger er i arbeid? 

 Hvilke land kommer flyktningene og arbeidsinnvandrerne fra? 

 Hvor mange flyktninger og innvandrere mottar tjenester fra kommunen – og 

hvilke tjenester får de? 

 Hvor mange barn med utenlandsk opprinnelse får barnehagetilbud? Hvor 

mange av disse har enkeltvedtak om ekstra hjelp og støtte? 

 Hvor mange elever med utenlandsk opprinnelse er det i kommunen? Hvor 

mange av disse har enkeltvedtak om spesialundervisning? 

 

 Hvilke hovedutfordringer står kommunen overfor i videreføringen av sitt inte-

greringsarbeid? 

 Hva kan man lære av andre kommuner eller andre instanser om vellykket inte-

greringsarbeid? 

 Hvilke spesielle utfordringer står barnehage og skole overfor i sitt integrerings-

arbeid? 

 

 
 

Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes til å vurdere funnene i un-

dersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative 

kilder innenfor det reviderte området, f. eks lovverk og politiske vedtak. I dette pro-

sjektet er følgende kriteriegrunnlag anvendt: 

 

 LOV-2008-05-15 nr 35: Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold 

her  (utlendingsloven). 
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 LOV 2003-07-04 nr 80: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for ny-

ankomne innvandrere (introduksjonsloven).  

 LOV 1998-07-17-61: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen 

(opplæringsloven). 

 Boligsosial handlingsplan 2009- 2012 (gått ut på dato). 

 

Metodisk er det benyttet intervju, dokumentgransking samt sammenligninger (mot seg 

selv over tid og mot andre kommuner). En nærmere omtale av kriterier, metode og 

kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg.  

 

 

Arbeidsinnvandrere er gitt oppholdstillatelse på bakgrunn av lønnet arbeid. De er så-

ledes i utgangspunktet selvhjulpne.  

 

Asylsøker er en person som på egenhånd og uanmeldt kommer til Norge og ber om 

oppholdstillatelse her, på bakgrunn av et behov for beskyttelse mot forfølgelse eller 

krigshandlinger i hjemlandet. Asylsøkere som får søknaden innvilget, kalles flykt-

ninger. 

 

Flyktninger er personer som er innvilget varig oppholdstillatelse på bakgrunn av si-

tuasjonen i hjemlandet, enten det dreier seg om forfølgelse eller krigshandlinger. 

 

Familiegjenforente. For å få oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening, 

stilles det krav om at den personen man søker familiegjenforening med, må ha boset-

tingstillatelse i Norge og en bruttoinntekt tilsvarende kr 246 136 pr år (per 01.05.20135). 

«Herboende» må med andre ord være i stand til å forsørge familiemedlemmet som 

ønsker å flytte til Norge.   

 

Såfremt annet ikke er sagt, vil bruken av begrepet «innvandrer» i denne rapporten 

dekke alle disse gruppene.  

 

Situasjonen for såkalte «papirløse» asylsøkere (asylsøkere som har fått endelig avslag 

på søknaden og som ikke har forlatt landet) omfattes ikke av denne rapporten. 

 

I kapitlene som omhandler språkopplæring har vi brukt begrepet «minoritetsspråklig 

bakgrunn» om elever og kursdeltakere som har et annet morsmål enn norsk. 

 

 

Per 01.01.2013 er det omlag 710 400 personer bosatt i Norge som enten har innvandret 

selv (593  300) eller som er født i Norge med innvandrerforeldre (117 100). Til sammen 

utgjør disse gruppene 12 prosent av befolkningen (Kilde: Statistisk sentralbyrå). 

                                                      
5 Underholdskravets størrelse er satt til tilsvarende 88 prosent av lønnstrinn 19 i Statens lønnstabell. 
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I perioden 1990-2011 har i alt 524 9576 personer med statsborgerskap fra et land utenom 

Norden innvandret til Norge og fått opphold her. Oppholdstillatelsene fordeler seg slik:  

 37 prosent er blitt familiegjenforent med en person som allerede var i Norge  

 30 prosent på grunnlag av arbeid 

 21 prosent har fått oppholdstillatelse på grunnlag av flukt 

 11 prosent har fått opphold for å ta utdanning (ikke varig opphold) 

 1,1 prosent ukjent eller andre årsaker 

 

 

EU-utvidelsen i 2004 medførte at borgere fra Polen, Estland, Latvia, Litauen, Slovakia, 

Slovenia, Tsjekkia, Ungarn, Kypros og Malta fikk utvidet adgang til å ta arbeid i Norge. 

Endringen har ført til en markant økning i innvandringen fra flere av disse landene. 

Fra 2004 har innvandringen endret seg fra i hovedsak å omfatte asylsøkere med svake 

kvalifikasjoner til å omfatte godt kvalifiserte arbeidere fra Øst-Europa.  

 

Per 01.01.2013 bodde det 77 000 polske innvandrere i Norge. Dette tilsvarer folke-

mengden i Fredrikstad kommune per 1. januar 2013. Polakkene er den desidert største 

gruppen innvandrere i Norge. Den nest største gruppen er innvandrere fra Sverige, 

med 35 600, tett etterfulgt av 28 600 innvandrere fra Litauen (Kilde: Statistisk sentral-

byrå). 

 

                                                      
6 Tallet omfatter førstegangsinnvandringer blant innvandrere (utenlandsfødte med to utenlandske foreldre) med ikke-
nordisk statsborgerskap. SSB Tabell 08348. 

 

Side 620 av 670



Rogaland Revisjon IKS 

Integrering av innvandrere - 14 - Eigersund  kommune 

 

 
 

Eigersund kommune har hittil ikke utarbeidet noen handlingsplan for integrering av 

flyktninger og innvandrere, men dette er under vurdering. Et sentralt moment i planen 

vil være hvordan kommunen kan få til et godt samarbeid mellom de ulike enhetene 

innenfor dette feltet, det være seg Flyktningetjenesten, Eigersund voksenopplærings-

senter, NAV, kommunens skoler og barnehager, foruten Sandnes læringssenter, statli-

ge asylmottak og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).  

 

I Stortingsmelding nr 6 (2012-2013) heter det at regjeringens bosettingspolitikk bygger 

på prinsippet om at flyktninger utgjør en naturlig del av befolkningen i kommunene. 

Kommunene har ansvaret for å gi likeverdige tjenester til alle som bor i kommunen, 

uavhengig om man har minoritetsbakgrunn eller ikke.  

 

Kommunen blir med andre ord ikke oppmodet til å holde oversikt over hvor mange 

flyktninger og innvandrere som mottar tjenester i kommunen og hvilke tjenester de får, 

snarere tvert imot. Selv ikke NAV, som hjelper andelen av innvandrerbefolkningen i 

yrkesaktiv alder til å finne seg arbeid, opererer med en slik oversikt.  

 

Fra Eigersund kommune får vi opplyst at de ikke har noen samlet oversikt over antal-

let innbyggere med innvandrerbakgrunn som mottar tjenester fra kommunen. Kom-

munen har ikke noen rutiner eller verktøy for å registrere og telle dette, og kommunen 

bruker ulike fagsystemer for ulike tjenester.   

 

 
 

I Statistisk sentralbyrå sine statistikker er innvandrere definert som «personer som er 

født i utlandet, har to utenlandsfødte foreldre og som på et tidspunkt har innvandret til 

Norge». I tillegg til denne gruppen, har Folkehelseinstituttet med en gruppe til i sine 

statistikker. Dette er barn som er født i Norge og som har foreldre som faller inn under 

innvandrerdefinisjonen som nevnt ovenfor. Asylsøkere og personer på korttidsopp-

hold er ikke tatt med. 
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Figur 1 – Utviklingen i antallet innvandrere i Eigersund. 
(Kilde Statistisk sentralbyrå 2013). 

 
 

 

Kommentar: Økningen i antallet innvandrere har tiltatt etter årtusenskiftet. 

 

Figur 2 – Prosentandel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i Norge per 
01.01.2012. (Kilde: Folkehelseinstituttet 2013). 

 

 

 

Kommentar: I Eigersund har innvandrerbefolkningen økt fra 4 % i 2005 til 9,6 % i 2012. Dette er 

en økning på 140 %. I Stavanger har økningen vært lavere (73 %), men her er andelen innvand-

rere høyere (18,7%). I 2012 lå landsnittet på 13,1 prosent.  
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Tabell 1 -  Oversikt over alle bosatte innvandrere i Eigersund kommune per 1. januar 
2012 fordelt etter innvandringsgrunn og landbakgrunn.  
 
Tallene med 2 eller færre personer i celle er "prikket" på grunn av konfidensialitetsreglene i 
Statistisk sentralbyrå (Kilde: Statistisk sentralbyrå).  

 
 

 

Kommentar: Arbeidsinnvandrere med familie utgjør den største innvandringsgruppen i Eige-

resund. (For mer detaljert informasjon om denne statistikken, se rapportens vedlegg). 

 

 

 

I alt Arbeid Familie Flukt Utdanning og 

kulturutveksl

ing(Aupair)

Annen 

innvandrings

grunn

Uoppgitt 

innvandrings

grunn

Innvandrere i alt 1 248 431 375 188 6 1 247

Polen                                             303 222 70        - : : 10

Tyskland                                         115 66 42        -        -        - 7

Burma/Myanmar                             94        - 19 75        -        - 0

Litauen                                        81 56 24        -        -        - 1

Danmark                                          67        -        -        -        -        - 67

Filippinene                                  65 17 32        - 3        - 13

Thailand                                                  57 : 48        - :        - 7

Eritrea                                                   31        - 3 26        -        - 2

Storbritannia                             29 9 :        - : : 18

Russland                                          28 : 19 6 : : 0

Afghanistan                                               27        - 11 16        -        - 0

Sri Lanka                                                 26        - 11 4        -        - 11

Irak                                               21        - 16 4        -        - 1

USA                                                       21        - 4        -        -        - 17

Island                                           18        -        -        -        -        - 18

Sverige                                          18        -        -        -        -        - 18

Romania                                                   17 12 4        -        -        - 1

Ukraina                                          15 4 11        -        -        - 0

Tyrkia                                            13 : 5 7 : : 0

Kosovo                                                    13        - 4 9        -        - 0

Kina                                               13 3 5 4        -        - 1

Finland                                                   12        -        -        -        -        - 12

Somalia                                                   12        - 3 9        -        - 0

Iran                                                      11 : : 5 : : 3

Færøyene                                   10        - 3        -        -        - 7

Slovakia                                                  10 6 4        -        -        - 0

Chile                                                     9        -        -        -        -        - 9

Bulgaria                                                  6 : :        - :        - 2

Latvia                                                    6 5 :        - : : 0

Etiopia                                         6        -        - 4        -        - 2

Nederland                                   5 4 :        - : : 0

Spania                                             5 : :        - : : 1

Estland                                          4 : :        - : : 0

Portugal                                                  4 : :        - : : 1

Armenia                                                   4        -        - 4        -        - 0

Aserbajdsjan                                  4        - : : : : 0

Usbekistan                                    4        -        - 4        -        - 0

Frankrike                                         3 3        -        -        -        - 0

Hellas                                           3 : :        - : : 0

Italia                                             3 3        -        -        -        - 0

Moldova                                                   3 : :        - : : 0

Østerrike                                        3        -        -        -        -        - 3

Bosnia-Hercegovina                    3        - : :        -        - 0

Tsjekkia                                  3 : :        -        -        - 2

Brasil                                            3        - 3        -        -        - 0

Andre 40 3 15 8 1 0 13
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Tabell 2 -  Antall innvandrere i Eigersund etter landbakgrunn pr 01.01.20137.  
(Kilde: Statistisk sentralbyrå).  

 
 

 

Kommentar: Polakkene utgjør den største gruppen. Mennene er i flertall blant de fleste nasjona-

litetene. Thailand er her et unntak, med et overveiende antall kvinner. 

 

                                                      
7 Kun land med 100 eller flere personer i Eigersund, er tatt med. 

Menn Kvinner Totalt

Polen 222 79 301

Tyskland 77 46 123

Myanmar 53 50 103

Filippinene 46 48 94

Litauen 52 39 91

Danmark 50 24 74

Thailand 6 56 62

Eritrea 15 22 37

Afghanistan 20 10 30

Russland 7 22 29

Storbritannia 19 9 28

Romania 15 10 25

Sri Lanka 12 13 25

Irak 12 13 25

USA 7 14 21

Island 14 6 20

Sverige 10 9 19

Ukraina 4 14 18

Kina 6 11 17

India 6 9 15

Bulgaria 7 7 14

Kosovo 6 8 14

Somalia 7 7 14

Tyrkia 6 7 13

Iran 8 3 11

Finland 7 3 10

Færøyene 4 6 10

Chile 6 3 9

Slovakia 5 3 8

Nederland : : 6

Spania : : 6

Etiopia : : 6

Usbekistan : : 6

Til sammen 1284
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Figur 3 – Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Rogaland 2012  
(Kilde: Folkehelseinstituttet 2013. Søylene viser andel i prosent 2012). 

 
 

 

Kommentar: Stavanger kommune har høyest andel med 18,7 prosent, tett fulgt av Sandnes med 

16,1 prosent. Deretter følger Hjelmeland med 15,2 prosent og Sola med 14,6 prosent.  

 

I 2012 lå Rogaland over landsgjennomsnittet på 13,1 prosent (I Rogaland 13,5 prosent). 
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Figur 4 - Innvandrere i Eigersund etter landbakgrunn (Kilde: Statistisk sentralbyrå 2013). 

 
 

 

Kommentar: Den største økningen har funnet sted blant innvandrere fra Europa. Deretter 

kommer Asia med Tyrkia. 

 

 

Figur 5 - Innvandrere i Eigersund etter alder og landbakgrunn (Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Per 01.01.2013). 

 
 

 

Kommentar: Langt de fleste befinner seg i yrkesaktiv alder. Det er flest innvandrere fra 

EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand i de fleste aldersgruppene, med unntak av 
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aldersgruppen 10 til 24 år. Aldersgrupper med to eller færre personer er ikke tatt med grunnet 

Statistisk sentralbyrås regler for konfidensialitet. Dette innebærer at det kan være personer i de 

øvre aldersgruppene som ikke er med i denne statistiske oversikten. 

 

 
 

Figur 6 – Integreringstilskudd. Budsjett og regnskap. (Kilde: Eigersund kommune) 

 
 

 

Kommentar: Tilskuddet til Eigersund kommune har i hele tidsperioden ligget over budsjett. 

 

 

Figur 7 – Regnskapet viser følgende resultatutvikling for Eigersund voksenopplæringsenter 
(Netto driftsutgifter i kroner. Kilde: Eigersund kommune)  

 
 

 

Kommentar: Eigersund voksenopplæringssenter sine utgifter hadde en topp i 2010.  

2008 2009 2010 2011 2012

Budsjett 10 350 000 10 900 000 11 950 000 13 900 000 14 954 000

Regnskap 11 086 000 12 964 000 14 272 000 14 555 000 15 258 000
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Tabell 3 –  Eigersund voksenoppvoksenopplæringssenters utgifter og inntekter i 2012 ( Kilde: 
Eigersund kommune. Tall i kroner).  

 
 

 

Kommentar: Eigersund kommune betaler en forholdsvis liten andel av Voksenopplæringens 

totale utgifter. 

 

 

Figur 8 – Resultatutvikling for Flyktningetjenesten (Netto driftsutgifter i kroner. Kilde: 
Eigersund kommune). 

 
 

 

Kommentar: Flyktningetjenesten kan vise til en jevn resultatutvikling.  

 

 

Tabell 4 –  Flyktningetjenestens utgifter og inntekter i 2012 (Kilde: Eigersund kommune. Tall i 
kroner).  

 
 

 

Kommentar: Utgifter til introduksjonsstønad utgjør en stor del av Flyktningetjenestens utgifter. 

 

 

 

 

 

Lønns- og pensjonsutgifter   5.746.695

Administrasjonsutgifter, skolemateriell, reiseutgifter, IT-utgifter etc.  2.121.769

Statstilskudd, brukerbetalinger, refusjoner etc.  -6.255.533

Kommunens utgifter til Eigersund Voksenopplæringssenter   1.612.931

2008 2009 2010 2011 2012

Budsjett 4 759 000 4 929 000 5 233 000 6 479 000 6 409 000

Regnskap 4 665 000 5 282 000 5 568 000 5 555 000 5 558 000
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Introduksjonsstønad     3.806.696

Lønns- og pensjonsutgifter        889.342

Reiseutg, forbruksmateriell, kjøp av tjenester etc.        934.203

Refusjon NAV, husleie og andre inntekter -72131

Eigersunds kommunes utgifter til flyktningetjeneste     5.558.111
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Eigersund kommune gir ikke spesifikk støtte til frivillige organisasjoner som driver 

med integrering av innvandrere, men kommunen har i en tre-årsperiode fra 2012 til og 

med 2014 valgt å støtte fotballklubben EIK sitt integreringsarbeid med kr 100.000,- per 

år. Nye elever med flyktningebakgrunn blir blant annet invivert til trening hos fotball-

klubben EIK. 

 

 

Vurdering: Eigersund kommune kan vise til god kostnadskontroll når det gjelder de 

direkte utgiftene til voksenopplæring og flyktningetjeneste. 

 

 
 

 

Kommunens språkopplæringstilbud til innvandrere gis av Eigersund voksenopplæ-

ringssenter, i samarbeid med Flyktningetjenesten:  

 

 Eigersund voksenopplæringssenter har ansvaret for norsk- og samfunnsfag-

opplæring av innvandrerne, grunnskoleopplæring for voksne, samt introduk-

sjonsprogrammet, som retter seg spesielt mot innvandrere med flyktningebak-

grunn8. Voksenopplæringssenteret er en egen resultatenhet som er organisato-

risk plassert i tjenesteområdet Kultur og oppvekst.  

 

 Flyktningetjenesten har et særskilt ansvar for innvandrerne med flyktninge-

bakgrunn. Flyktningetjenesten er også en egen resultatenhet og denne tjenesten 

er organisatorisk plassert i NAV. 

 

Kommunens språkopplæringstilbud er forankret i opplæringsloven og introduksjons-

loven. Hvilke rettigheter den enkelte innvandrer har, vil være avhengig av botid og 

oppholdsstatus. Mens noen får tilbud om gratis opplæring, må andre betale for det 

samme tilbudet. 

 

Ved Eigersund voksenopplæringssenter tilbys norsk- og samfunnsfagopplæring til føl-

gende innvandrergrupper over 16 år: 

 EU-borgere, som forøvrig verken har rett eller plikt til å delta i opplæringen og 

som må betale undervisningen selv9. 

 Arbeidsinnvandrere fra land utenfor EU har plikt til å delta og må betale for 

undervisningen. Eventuelle ektefeller har samme plikt. 

                                                      
8 Grunnskoleopplæringen gis forøvrig i Sandnes kommune. 
9 Opplæringen koster 40 kr per time på dagtid (16 timer per uke) og 50 kr per time på kveldstid (4 timer per uke). 
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(Arbeidsinnvandrere fra land utenfor EU/EØS-området, har plikt til å gjen-

nomføre 250 timer norskundervisning og 50 timers samfunnsorientering for å 

kunne søke om varig oppholdstillatelse. I tillegg til at de må betale for under-

visningen, har  de ikke rettigheter til øvrig kvalifisering).  

 Familieinnvandrere fra land utenfor EU har både rett og plikt, mens familie-

innvandrere til EU-borgere, med unntak av nordiske borgere, har plikt til å 

gjennomføre norsk og samfunnsfagopplæring.  

 Flyktninger har både rett og plikt etter introduksjonsloven, jf. §§ 2 og 17 (para-

grafene er gjengitt i rapportens vedlegg). 

 Asylsøkere i mottak. I påvente av å få sin søknad om oppholdstillatelse be-

handlet, har de ingen juridisk rett, men de kan få tilbud på 250 timer norskopp-

læring. 

 

I tillegg til norsk- og samfunnsfagopplæring, tilbys grunnskoleopplæring for voksne i 

samarbeid med Sandnes læringssenter10. Skoleåret 2012/2013 har Eigersund kommune 

sendt 18 elever hit - hovedsakelig innvandrere med mangelfull grunnopplæring fra 

hjemlandet.  

 

Tabell 5 – Antall elever skoleåret 2012/13 ved Eigersund voksenopplæringssenter 
 
(Inklusiv elever fra Eigersunds samarbeidskommuner. Kilde: Eigersund voksenopplærings-
senter).  

 
 

 

Kommentar: Voksenopplæringen har omtrent like mange blant sine elever fra de to innvand-

rergruppene «arbeidsinnvandrere» kontra «flyktninger/familieforente til flyktningene». Sist-

nevnte gruppe har som regel lavest utdanningsnivå fra hjemlandet.  

 

 

                                                      
10 For mer informasjon, se rapportens vedlegg. 

Eigersund Bjerkreim Sokndal Totalt

Antall arbeidssøkere fra EU-land 44 3 3 50

Antall rett og plikt elever (flyktninger og familiegj.) 60 3 8 71

Antall plikt-elever (arbeidstakere som kommer til 

Norge og som får særskilt oppholdsgrunnlag på 

grunn av sin kompetanse) 19 19

Til sammen 140
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Tabell 6 – Språk det undervises i og antall elever per språk ved Eigersund 
voksenopplæringssenter. Skoleåret 2012/13).  
 
(Dette gjelder samfunnsfag. I norskopplæringen foregår undervisningen på norsk). 

 
 

 

Kommentar: Ved Eigersund voksenopplæringssenter gis samfunnsfagopplæring på 12 ulike 

språk skoleåret 2012/13. Vi ser at det er samfunnsfagopplæringen på språket Chin som har flest 

elever.  

 

(Opplæringen i 50 timer samfunnskunnskap skal gis på et språk som deltakeren forstår. I opp-

læringen får eleven beskrevet og forklart viktige trekk ved det norske samfunnet. I henhold til 

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere skal opplæringen gi deltakeren in-

formasjon om rettigheter, plikter og muligheter og formidle kjennskap til sentrale verdier11). 

 

 

 

Gjennom Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) har Eigersund voksenopplæringssen-

ter og Flyktningetjenesten oversikt over innvandrerne som omfattes av introduksjons-

lovens bestemmelser, og som bosetter seg i kommunen. Registeret gir svar på hvem 

som har rett og/eller plikt til norskopplæring og registeret gjør det mulig å følge med 

på hvem som eventuelt ikke tar kontakt. Det nasjonale introduksjonsregisteret gir med 

andre ord kommunen en god oversikt over hvilke innvandrere, deriblant barn, som 

kommer til kommunen og som har rett og plikt til opplæring.  

 

Personer som kommer til Norge gjennom ekteskap med en norsk statsborger, har rett 

og plikt til å gjennomføre 250 timer opplæring i norsk og 50 timer opplæring i sam-

funnsfag. Undervisningen er gratis, med forutsetter at den enkelte selv søker kommu-

nen om opplæring. Kommunen skal legge til rette for at opplæringen kan starte så 

snart som mulig og senest innen tre måneder etter at personen har søkt. Rektor ved 

Voksenopplæringssenteret opplyser at denne fristen er blitt overholdt. Kommunen har 

ingen oversikt over denne innvandrergruppen, men dette er en gruppe innvandrere 

                                                      
11 Læreplanen er en forskrift til introduksjonsloven, forskrift av 19.04.2012 nr 358.  

Chin 10

Tigrinja 7

Arabisk 6

Engelsk 6

Thai 4

Mandarin 3

Dari/Farsi 3

Uighursk 3

Sorani 2

Spansk 2

Somalisk 2

Kurdisk 2
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som vil få problemer med fornyelse av oppholdstillatelsen dersom pliktig opplæring 

ikke er gjennomført. 

 

EU/EØS-borgere, nordiske borgere, studenter, au pairer, samt personer med midlerti-

dig opphold, har verken rett eller plikt til norskopplæring, noe som betyr at kommu-

nen ikke har noen oversikt over hvor mange innenfor disse innvandrergruppene som 

har gjennomført norskopplæring.  

 

 

 

Overføringsflyktninger12 og tidligere asylsøkere som har fått innvilget varig oppholds-

tillatelse, bosettes gjennom et samarbeid mellom staten, v/ Integrerings- og mang-

foldsdirektoratet (IMDI) og kommunene.  

 

For kommunene er bosetting av flyktninger i utgangspunktet en frivillig oppgave, men 

fra statlig hold blir det imidlertid uttrykt klare forventninger til kommunene. De fleste 

flyktningene i Norge bosettes med hjelp fra det offentlige på denne måten, det vil si at 

IMDI inngår en avtale med kommunen om bosetting av et visst antall flyktninger.  

 

Kommuner som sier seg villige til å bosette flyktninger, mottar tilskudd fra staten, 

samtidig som de påtar seg forpliktelser overfor flyktningene i henhold til introduk-

sjonsloven. Kommunen forplikter seg til å gi tilbud om: 

 

 Et to-årig introduksjonsprogram, som blant annet inkluderer opplæring i norsk 

og samfunnskunnskap. 

 Utbetaling av introduksjonsstønad.  

 

Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet gjelder for nyankomne utlen-

dinger mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering, og som har 

fått innvilget oppholdstillatelse på følgende grunnlag:  

 asyl13  

 oppholdstillatelse etter innreisetillatelse som overføringsflyktning 

 kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon  

 

I tillegg kan oppholdstillatelse gis til familiemedlemmer av disse tre ovenfor nevnte ut-

lendingsgruppene14. Målet for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er å få bosatt 

flyktningene i en kommune innen seks måneder etter at vedtak om opphold foreligger. 

                                                      
12 Overføringsflyktninger er flyktninger som får komme til Norge etter et organisert uttak, vanligvis i samarbeid med 
FNs Høykommisær for flyktninger. Stortinget fastsetter årlig en kvote for hvor mange overføringsflyktninger som kan 
tas imot i Norge (Kilde: Statistisk sentralbyrå). 
13 I tillegg til fornybar oppholdstillatelse etter utlendingsloven på grunnlag av søknad om asyl. 
14 I tillegg kan utlending med fornybar oppholdstillatelse etter samlivsbrudd (jf. utlendingsloven § 53 første ledd bok-
stav b, § 53 annet ledd eller § 53 tredje ledd) ha rett og plikt dersom hun eller han har behov for grunnleggende kvalifi-
sering (Kilde: Monitor for introduksjonsordningen 2011).  

 

Side 632 av 670



Rogaland Revisjon IKS 

Integrering av innvandrere - 26 - Eigersund  kommune 

 

Figur 9 – Anmodning fra IMDI om mottak av flyktninger i Eigersund, kontro politisk vedtak 
om mottak (Kilde: Referat fra kommunestyremøter i Eigersund kommune) 

 
 

 

Kommentar: Figuren viser at kun i ett av de siste seks årene har Eigersund kommunes vedtatt/ 

bosatt færre flyktninger enn antallet i IMDIs anmodning. Revisjonen får imidlertid opplyst at 

dette ikke er helt riktig. Før 2013 valgte Eigersund kommune å inkludere familieinnvandring i 

antall flyktninger som skulle mottas. I IMDIs anmodning holdes familieinnvandring utenfor 

mottaksantall.  

 

  

Alle med rett og plikt, samt de med bare rett til deltakelse i introduksjonsprogrammet, 

skal ha enkeltvedtak etter introduksjonsloven. Enkeltvedtaket blir fattet av Flyktninge-

tjenesten og gir klagerett. Flyktningetjenesten har imidlertid ikke mottatt noen klager i 

2010, 2011 og 2012. 

 

 

Tabell 7- Personer med flyktningebakgrunn, etter region, flyktningestatus, tid og 
statistikkvariabel, bosatt i Eigersund pr 31.12.2012 (Kilde: Statistisk sentralbyrå).  
 

 Betegnelsen "asyltilfelle" omfatter personer som har fått innvilget asylsøknaden eller 
fått opphold på humanitært grunnlag. 

 

 
 

 

Kommentar Per 01.01.2013 hadde Eigersund kommune 14 636 innbyggere ifølge Statistisk sent-

ralbyrå. De 284 personene med flyktningebakgrunn som er bosatt i Eigersund, utgjør om lag 2 

prosent av befolkningen. 

                                                                                                                                                            
Flyktning med bosettingstillatelse og som deltar på introduksjonsprogrammet, har mulighet til å få familiemedlemmer 
til landet dersom deltakeren jobber ved siden av for å dekke gapet mellom introduksjonsstønaden og lønnstrinn åtte i 
Statens lønnsregulativ, som er underholdskravet i familiegjenforeningssaker. 

20

25

35

20

25

35

20

25 25

20

25

35

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Anmodning Vedtak

Overføringsflyktning 85

Familiegjenforening 52

Familieutvidelse 22

Asyltilfelle 125

 

Side 633 av 670



Rogaland Revisjon IKS 

Integrering av innvandrere - 27 - Eigersund  kommune 

 

 

Ifølge introduksjonsloven § 3, skal den enkelte flyktning få tilbud om deltakelse i det 

to-årige introduksjonsprogrammet innen tre måneder etter at vedkommende er an-

kommet kommunen.  

 

Flyktningetjenesten oppgir at dette kravet er blitt overholdt, med unntak av fem per-

soner siste tre år. Unntakstilfellene gjelder;  

 analfabeter, hvor Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen har blitt enige om 

å gi disse flyktningene noe norskopplæring i fire-fem måneder før oppstart, for 

å gjøre dem i bedre stand til å følge introduksjonsprogrammet.  

 

 Flyktninger med barn i førskolealder som ikke har fått barnehageplass midt i 

barnehageåret, og hvor utsatt oppstart av denne grunn har vært nødvendig.  

 

I perioden før oppstart har disse flyktningene mottatt sosialstønad. 

 

Introduksjonsprogrammet har som formål å gi grunnleggende ferdigheter i norsk. I til-

legg skal programmet gi et innblikk i det norske samfunns- og yrkeslivet. Foruten 

norsk, får deltakerne i introduksjonsprogrammet undervisning i: 

 Samfunnskunnskap 

 Data  

 Arbeidslivskunnskap 

 Lokalkunnskap 

 Kulturliv  

 

For å styrke opplæringen i det norske samfunns- og yrkeslivet, er den enkelte kommu-

ne som tilbyr introduksjonsprogram pålagt å tilby deltakerne et tre-måneders praksis-

opphold på en arbeidsplass, kalt «språkpraksis». Voksenopplæringssenteret har hittil 

ordnet språkpraksis ved flere ulike arbeidsplasser, det være seg SFO, barnehage, dag-

senter, bo- og aktivitetssenter, dagligvarebutikk, vaktmester eller kantine. Formålet 

skal først og fremst være språkopplæring, ikke arbeidsopplæring.  

 

Blant dem som har fullført det to-årige introduksjonsprogrammet det enkelte år, har 

følgende andel gjennomført språkpraksis: 

 

 2010: 12 av 13 (1 deltaker var ikke ute i språkpraksis grunnet helseproblemer) 

 2011: 11 av 13 (2 deltakere var grunnskoleelever ved Sandnes læringssenter) 

 2012: 13 av 16 (1 deltaker oppnådde generell studiekompetanse, 1 deltaker var 

grunnskoleelev og 1 deltaker gjennomførte ikke praksis grunnet helseprobl.) 

 

Eigersund har med andre ord lykkes svært godt i å få deltakerne ut i språkpraksis. 

Andelen er svært høy, tatt i betraktning at deltakerne ofte har dårlige norskkunnska-
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per. Kommunen er avhengig at virksomheter/ bedrifter stiller opp, og at de får til et 

godt samarbeid.  

 

Målet for kommunen er at alle skal ut i språkpraksis i løpet av det to-årige introduk-

sjonsprogrammet. Kommunen melder at alle som vil, får språkpraksis dersom de øns-

ker dette.  

 

 

Flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet, har krav på introduksjonsstønad. 

Introduksjonsstønaden erstatter sosialhjelp som inntekt for nyankomne flyktninger. 

Stønaden er på årsbasis lik to ganger folketrygdens grunnbeløp, det vil si kr 170 490 

f.o.m. 1. mai 2013. Stønaden er skattepliktig inntekt, men i motsetning til sosialhjelp, 

beholdes stønaden også dersom deltakeren tar en jobb ved siden av introduksjonspro-

grammet. 

 

Figur 20 – Mottakere av introduksjonsstønad i Eigersund. Historisk utvikling 
(Kilde: Statistisk sentralbyrå). 

 
 

 

Kommentar: Eigersund har hatt en gradvis økning i antall mottakere av introduksjonsstønad.  
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Figur 11 - Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen i Eigersund kommune. Absolutte tall. 
Utgiftene er oppgitt i kroner. (Kilde: KOSTRA) 

 
 
 

 

Kommentar: Utgiftene i Eigersund har variert betydelig og har vist en nedgang de senere år. 

 

 

 

I introduksjonsprogrammet praktiseres arbeidslivets regelverk med hensyn til oppmø-

te, fravær, permisjoner og lønns-/stønadsutbetaling. Ugyldig fravær medfører trekk i 

påfølgende utbetaling av introduksjonsstønad. I 2012 har fraværet ligget på under én 

prosent blant introduksjonsdeltakerne i Eigersund.  

 

Deltakelsen og gjennomføringsgraden i introduksjonsprogrammet som tilbys i Eiger-

sund er meget høy. I perioden 2010 til 2012 har samtlige deltakere fullført programmet, 

bortsett fra to dødsfall og to personer som fikk fast jobb før programmet var fullført. 

Ved endt program, avsluttes introduksjonsstønaden. Stønaden gir ikke rett til arbeids-

ledighetstrygd. 

 

 

Vurdering: Deltakerne har innen fristen på tre måneder etter ankomst Eigersund fått 

tilbud om deltakelse i introduksjonsprogrammet. Fraværet blant deltakerne har ligget 

lavt og gjennomføringsgraden har vært høy. I tillegg har Eigersund klart å få deltaker-

ne ut i språkpraksis. Dette peker i retning av at Eigersund har lykkes godt i arbeidet 

med å gi flyktningene en god start i kommunen. 
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Eigersund voksenopplæringssenter arbeider for at flest mulig av deres elever skal mel-

de seg opp til avsluttende norskprøver. Fram til 01.01.2013 var det ikke obligatorisk for 

alle med rett og plikt til norskopplæring, å avlegge en norskprøve.  

 

Norskundervisningen er lagt opp på tre nivåer som varierer med hensyn til tempo, 

progresjon, arbeidsmåter, læremidler og gruppestørrelse. Tall fra høsten 2012: 

 Spor én: 21 elever 

 Spor to: 37 elever 

 Spor tre: 13 elever 

 

Til sammen hadde voksenopplæringssenteret 71 elever ved norskopplæringen høsten 

2012. 

 

Figur 12 - Prosentandel bestått muntlig norskprøve 2 i perioden 2009 – 2012 (Kilde: Vox).  
 
Deltakerne har anledning til å ta prøven flere ganger, men kun første gang er gratis. Tallene 
inkkluderer alle innvandrerkategorier, både arbeidsinnvandrere, familiegjenforente og 
flyktninger som har fulgt undervisningen ved Eigersund voksenopplæringssenter (privatister 
er ikke inkludert). 
 
Antallet prøver som ligger til grunn for figuren varierer fra år til år. Antall møtt i Eigersund: 
2009: 30  
2010: 28 
2011: 16 
2012: 28 
 

 

 

Kommentar: Resultatene viser at langt de fleste består den muntlige norskprøven. Andelen som 

har bestått muntlig norskprøve 2 har gått noe ned i Rogaland og landet som helhet.. Som vi ser 

var resultatene gode i 2011. Samtidig var det noen færre som møtte til prøven dette året. 

 

 

På de skriftlige prøvene lå resultatene noe over landsgjennomsnittet i både 2010 og 

2011. 
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Figur 13 - Prosentandel bestått skriftlig norskprøve 2 i perioden 2009 – 2012 (privatister ikke 
inkludert (Kilde: Vox). 
 
Som nevnt i forrige figur: Deltakerne har anledning til å ta prøven flere ganger, men kun 
første gang er gratis. Tallene inkkluderer alle innvandrerkategorier, både arbeidsinnvandrere, 
familiegjenforente og flyktninger som har fulgt undervisningen ved Eigersund 
voksenopplæringssenter (privatister er ikke inkludert). 
 
 
Antallet prøver som ligger til grunn for figuren varierer fra år til år. Antall møtt i Eigersund: 
2009: 37  
2010: 31 
2011: 23 
2012: 33 
 

 

 

Kommentar: Alle årene sett under ett, har resultatene ligget på nivå med eller over Rogalands- 

og landssnittet. Andelen bestått er betydelig lavere på den skriftlige prøven enn på den muntli-

ge, noe som gjør seg gjeldende i andre kommuner også. 

Som vi ser var resultatene gode i 2011. Samtidig var det noen færre som møtte til prøven dette 

året. 

 

 

Voksenopplæringssenteret stiller krav og utfører tester før deltakerne kan melde seg 

opp til prøven. Elev og lærer blir enige seg imellom om tidspunkt for oppmelding.  

    

 

Vurdering: Blant elevene ved Eigersund Voksenopplæringssenter finner man både ar-

beidsinnvandrere, familiegjenforente og flyktninger. Frem til 01.01.2013 har det ikke 

vært obligatorisk for alle med rett og plikt til norskopplæring, å avlegge en norskprø-

ve. Dette gjør at antallet prøver som blir avlagt varierer fra år til år. Samtidig ser vi at 

elevene i Eigersund kan vise til gode resultater både på muntlige og skriftlige norsk-

prøver, sammenlignet med snittet i Rogaland og landet som helhet. 
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Hvorvidt sysselsettingsnivået blant innvandrerne i en kommune vil være høyt eller 

lavt, vil være avhengig av mange ulike faktorer:  

 

 Innvandrergruppas sammensetning: I kommuner hvor det bor mange flykt-

ninger, vil det være et lavere sysselsettingsnivå i innvandrergruppa som helhet 

enn i kommuner hvor det bor mange arbeidsinnvandrere.  

 

 Botid: I kommuner hvor det bor mange nyankomne flyktninger, vil det være et 

lavere sysselsettingsnivå i innvandrergruppa som helhet, sammenlignet med 

kommuner hvor kommunens innvandrerbefolkning har bodd i Norge over 

lengre tid.  

 

 Fordelaktig arbeidsmarked: Ingenting er bedre for innvandrernes integrering 

enn et fordelaktig arbeidsmarked. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at syssel-

settingsnivået i Eigersund er høyere enn landsgjennomsnittet, både i befolk-

ningen generelt og blant innvandrerne, jf. tabell nedenfor.  

 

 Boligpriser: Boligprisene kan ha betydning. I følge Statistisk sentralbyrå gjelder 

dette særlig østlandskommunene Asker og Bærum. De høye boligprisene i dis-

se kommunene gjør at det til en viss grad er særskilte innvandrergrupper som 

flytter hit; grovt sagt de som har jobb og har råd. 

 

Likevel vil sysselsettingsnivået blant innvandrerne være en indikator for det arbeidet 

kommunen legger ned med hensyn til integrering. Revisjonen har derfor hentet ut sta-

tistikk knyttet til sysselsettingsnivået i Eigersund. 
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Figur 14 - Sysselsatte 15-74 år i prosent av personer i alt i hver gruppe (Kilde: Statistisk 
sentralbyrå. Tall fra 2012).  
 
Gruppe 1: EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand 

 
Gruppe 2: Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA, Oseania utenom 
Australia og New Zealand. 
 

 
 

 

Kommentar: I likhet med Rogalandssnittet er sysselsettingsnivået høyt i Eigersund – også i 

innvandrergruppen.  

 

Sysselsettingsnivået er høyest i gruppe 1. I disse tallene finner vi først og fremst innvandrere 

som har fått opphold på grunnlag av et arbeidstilbud i Norge.  

 

I gruppe 2 – hvor vi finner de fleste flyktningene og asylsøkerne er sysselsettingsnivået merk-

bart lavere.  

 

Dersom vi sammenligner Eigersund med Rogaland og landet, ser vi at sysselssettingsnivået er 

spesielt høyt i gruppe 2. Eigersund utmerker seg altså med et høyt sysselsettingsnivå blant inn-

vandrerne, spesielt i gruppe 2 (Asia, Afrika mv.). 
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Figur 15 – Arbeidsledige i prosent av bosatte i Eigersund, fjerde kvartal hvert år (Kilde: 
KOSTRA) 
 
Gruppe 1: EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand 
 
Gruppe 2: Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA, Oseania utenom 
Australia og New Zealand 

 
 

 

Kommentar: Både i gruppen «befolkningen ekslusiv innvandrere» og i «befolkningen totalt» ser 

vi kun små variasjoner fra år til år. Her er svingningene små. De største oppgangen og ned-

gangen finner vi i gruppe 1. Etter finanskrisen steg andelen arbeidsledige i gruppe 1 betydelig, 

men andelen har i den senere tid igjen sunket. 

 

 

Industrikommunen Eigersund har med hjørnesteinsbedriften Aker Solutions tidvis et 

stort behov for ufaglært arbeidskraft, noe som kommer særlig mennene til gode. Dette 

gjør arbeidsmarkedet i Eigersund sterkt konjunkturbasert. Arbeidsinnvandrere fra 

EØS-land har i hovedsak tatt arbeid innenfor mekanisk industri og bygg og anlegg. At 

arbeidssituasjonen i industrisektoren gir dårlig språktrening, gjør omstilling ved ned-

gangstider ekstra vanskelig. 

 

 

 

Hva deltakerne i introduksjonsprogrammet gjør etter avsluttet program, varierer. No-

en går over i jobb, mens andre fortsetter på grunnskoleopplæring, videregående opp-

læring, kurs for arbeidssøkere eller arbeidspraksis betalt av NAV. Mange av flykt-

ningene har en viss arbeidslivstilknytning, men svært få makter å skaffe seg en fast, 

100 prosents stilling like etter avsluttet program. 

 

Tabellen nedenfor viser status i mai 2013 for samtlige deltakerne som fullførte intro-

duksjonsprogrammet i løpet av 2012.  
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Tabell 8 – Hva deltakerne som fullførte det to-årige introduksjonsprogrammet i løpet av 2012 
i Eigersund kommune har gått til etter endt program.  
 
(Status per mai 2013. Kilde: Flyktningetjenesten/NAV). 
 

 
 

 

Kommentar: Hovedtrenden er at de tidligere deltakerne er i aktivitet for kvalifisering til arbeid. 

Blant de 16 deltakerne som fullførte introduksjonsprogrammet i løpet av 2012, er det imidlertid 

kun to deltakere som er i 100 prosents fast stilling per mai 2013. Begge fikk jobb innen mekanisk 

arbeid. 

 

 

Resultatkravet fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) til IMDi er at 70 % av 

deltakerne skal være i utdanning eller arbeid når de er ferdig med introduksjonspro-

grammet. Blant dem som velger å gå direkte fra avsluttet introduksjonsprogram er 

målsettingen at 55 % skal være i utdanning eller arbeid. Det blir imidlertid ikke stilt til-

svarende krav til kommunene.  

 

Enkelte kommuner, eksempelvis Asker og Bærum, har fastsatt resultatkrav i sine sty-

ringsdokumenter. Asker kommune har satt seg følgende mål: 

 75 % skal over i jobb eller utdanning etter at introduksjonsprogrammet er av-

sluttet. 

 90 % skal ha har gjennomført språkpraksis i løpet av programmet. 

 

 

 

Sluttet 12.01.12:       Fast ansatt i  hel stil l ing.  Mekanisk arbeid.

Sluttet 24.01.12:       Fast ansatt i  renhold 1 dag pr. uke – 6 timer – men arbeider i  realiteten                                                

min. 3 dager pr. uke i renhold. 

Sluttet 24.01.12:       Midlertidig ansettelse. Arbeid med bistand.  Praksisplass på hotell.

Sluttet 15.02.12:       Grunnskoleundervisning.  Sandnes Læringssenter.

Sluttet 05.04.12:       Nettopp arbeidsledig/arbeidssøker etter teknisk arbeid/prosjekt.

Sluttet 31.05.12:       Midlertidig ansettelse. Arbeider fullt som vikar/renhold.

Sluttet 16.08.12:       Hjemmeværende med omsorg for barn.  

Sluttet 18.08.12:       I Kvalifiseringsprogrammet.

Sluttet 14.09.12:       Fast ansatt i  dagligvarebutikk i  22 prosents stil l ing.  Fast vikar i  ti l legg.   

I realiteten arbeider vedk. ti lnærmet fullt på det jevne.

Sluttet 14.09.12:       Praksisplass via NAV innen renhold.

Sluttet 27.09.12:       Arbeidssøker. Nylig avsluttet vikarjobb innen renhold.  

Sluttet 31.10.12:       Fast ansatt i  hel stil l ing.  Mekanisk arbeid.

Sluttet 14.11.12:       Praksisplass via NAV innen barnehage.

Sluttet 30.11.12:       Arbeidssøker. Nylig avsluttet vikariat i  full  stil l ing som renholder.      

Sluttet 31.12.12:       Student. Tar fag for å få generell studiekompetanse.

Sluttet 31.12.12:       Deltar på AMO kurs for fremmedspråklige innen barnehage/SFO.
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Tabell 9 – Historisk utvikling knyttet til prosentandel i arbeid eller utdanning direkte etter 
avsluttet introduksjonsprogram (Kilde: Norsk introduksjonsregister v/ IMDI). 
 
 

 
 

 

Kommentar: Prosentandelen som oppgir at de går direkte over til arbeid eller utdanning var 

høyest i 2012. Tallene fra NIR og kommunene er basert på deltakernes egne utsagn. En deltaker 

vil ikke være tjent med «å pynte på sannheten», og man kan derfor gå utfra at det deltakerne 

oppgir, er korrekt.  

 

 

Figur 16 – Historisk utvikling knyttet til prosentandel i arbeid eller utdanning 1 år etter 
avsluttet introduksjonsprogram15 (Kilde: Statistisk sentralbyrå/ IMDI).  
 
Antall deltakere som avsluttet programmet i  
2008: 7 
2009: 12 
2010: 16 
 

 
 

 

Kommentar: Mens tallene fra Norsk introduksjonsregister viser hva deltakerne har tenkt å gjøre 

direkte etter avsluttet program, viser Statistisk sentralbyrå resultatene ett år etter avsluttet in-

troduksjonsprogram. Mange deltakere vil ha overgang til arbeid eller utdanning i løpet av det 

første året, og ikke direkte etter avsluttet program. 

 

Tallene viser at prosentandelen i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonspro-

gram varierer. En viktig årsak er at antallet deltakere det enkelte år er lavt. En annen mulig for-

klaring kan være variasjoner mellom de ulike årskullene med hensyn til tidligere skolegang og 

yrkeserfaring. Blant dem som avsluttet programmet i 2009 var det en spesielt høy andel som var 

i utdaning eller arbeid ett år etter.  

                                                      
15 Tallene inkluderer både de som har fullført hele introduksjonsprogrammet og de som har avbrutt programmet per-
manent. 
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Om lag 3 måneder før introduksjonsprogrammet er fullført, blir deltakerne, med eller 

uten bestått norskprøve, invitert til en kartleggingsamtale ved NAV-kontoret. Her får 

de hjelp av en NAV-konsulent til å registere seg som arbeidssøkere og samtalen vil na-

turlig dreie seg om hva som er mest aktuelt; arbeid, kurs, praksisplass eller kvalifise-

ringsprogram.  

 

I arbeidet med å finne arbeid eller kurs som passer til vedkommendes interesseområ-

der, eksempelvis barnehageassistent- eller helsearbeiderkurs, er gjerne også Flyktning-

etjenesten involvert. Innvandrerne oppmuntres til selv å søke jobber og å kontakte 

eventuelle arbeidsgivere.  

 

NAV sine kurs krever gjerne språkkompetanse på et visst nivå. I flere tilfeller vil det 

dessverre være et stort gap mellom vedkommendes norskferdigheter og hva som kre-

ves. For noen av disse vil flere timer med norskopplæring være løsningen.  

 

  

Vurdering: I likhet med Rogalandssnittet er sysselsettingsnivået høyt i Eigersund – 

også i innvandrergruppen. Dersom vi sammenligner Eigersund med snittet i Rogaland 

og landsgjennomsnittet, ser vi at sysselssettingsnivået er spesielt høyt i gruppe 2, som 

består av innvandrere fra ikke-vestlige land. Den største svingningen i sysselsettingen 

finner vi blant innvandrere fra EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.  

 

Blant flyktningene er mange i aktivitet for kvalifisering til arbeid. Samtidig ser vi at 

andelen flyktninger som har fått 100 prosent fast jobb i etterkant av fullført introduk-

sjonsprogram, er lav. Eigersund har med andre ord ikke så gode resultater for denne 

gruppen av innvandrere, som for øvrig må regnes som den mest utfordrende innvand-

rergruppen å integrere, målt i sysselsetting. 
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Figur 37 – Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn i barnehage 
(Kilde: Statistisk sentralbyrå). 

 
 

 

Kommentar: Andelen minoritetsspråklige er stigende. Eigersund har i hele tidsperioden ligget 

litt under landsgjennomsnittet. 

 

 

Figur 48 – Antall barn med barnehageplass fra språklige og kulturelle minoriteter i Eigersund 
(Kilde: Statistisk sentralbyrå). 

 
 

 

Kommentar: Vi ser at også antallet minoritetsspråklige barn er stigende.  

 

 

Hvordan den enkelte barnehage mottar barn med minoritetsspråklig bakgrunn varie-

rer, og Eigersund kommune har hittil ikke utarbeidet noen felles rutiner for dette. For 

barnehagene vil det være særlig utfordrende å ta imot barn hvor verken foreldre eller 
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barn snakker norsk eller engelsk. Ved behov for tolketjenester i foreldresamtaler vil 

Flyktningetjenesten i mange tilfeller være behjelpelig med dette. 

 

I de månedlige styrermøtene som barnehagestyrerne deltar i,  har styrerne anledning 

til å utveksle erfaringer, tips og ideer, og dermed kvalitetssikre arbeidet overfor de mi-

noritetsspråklige barna.  

 

Barnehagene bruker et felles kartleggingsverktøy som er særskilt tilrettelagt for minori-

tetsspråklige. Oppdager barnehagen at barnet har behov for ekstra oppfølging, blir sa-

ken drøftet i kommunens utvidede ressursteam. Her møter representanter både barne-

vernet, PP-tjenesten og helsetjenesten, og barnehagen kan legge frem saken anonymt 

eller etter samtykke fra foreldrene.  

 

Ved behov, blir barnet henvist til PP-tjenesten. I 2012 mottok PP-tjenesten i Eigersund 

totalt 63 nye saker som omhandlet førskolebarn. Av disse var 7 saker knyttet til barn 

med minoritetsspråklig bakgrunn. Andelen utgjorde dermed 11 prosent, og som vist i 

figur 17, var andelen minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn i bar-

nehage, på 10,1 prosent i 2012. 

 

Minoritetsspråklige barn får ikke utarbeidet noe eget vedtak om særskilt oppfølging, 

med mindre PP-tjenesten er inne i bildet og utarbeider en sakkyndig vurdering. 

 

 

Barnehagen er viktig for utvikling av barns språkferdigheter, enten de har norsk eller 

et annet språk som morsmål.  Språkstimulering står dermed sentralt, enten man har 

minoritetsspråklig bakgrunn eller ikke. PP-tjenesten gir barnehagene generell veiled-

ning når det gjelder språkstimulering.   

 

Eigersund kommune tilbyr per i dag ikke morsmålsopplæring til barnehagebarn. Tid-

ligere hadde Husabø barnehage morsmålsassistenter i tyrkisk, burmesisk og singale-

sisk, men kvaliteten på opplæringen viste seg å være svært personavhengig og nyre-

krutteringen viste seg å være utfordrende. 

 

I Eigersund er det Husabø barnehage som har flest minoritetsspråklige barn (9 av 18 

barn har minoritetsspråklig bakgrunn). Her har barnehagestyrer tatt videreutdanning i 

flerspråklig utvikling for førskolebarn. Sammen med Rundevoll barnehage deler bar-

nehagen en barne- og ungdomsarbeider i 40 % stilling som skal gi spesiell oppfølging 

til de to-språklige barna.  

 

I Eigersund er det kun disse to barnehagene som deler en slik ekstra ressurs. De andre 

barnehagen har også minoritetsspråklige barn, men her er andelen lavere. I Slettebø 

barnehage, hvor 8 av 54 barn i inneværende barnehageår har minoritetsspråklig bak-

grunn, blir barn med behov for ekstra oppfølging organisert i mindre grupper sammen 
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med pedagog. For å stimulere til språkutvikling er de barnehageansatte bevisste på å 

bruke begreper og benevnelser i barnehagens daglige gjøremål i størst mulig grad. Noe 

mer systematisk oppfølging er utfordrende å få til uten ekstra bemanning. 

 

For å få foreldrene i tale og gi dem en arena for å snakke norsk, arrangeres mødrekvel-

der høst og vår. Ved forrige møte møtte 14-15 mødre, inklusiv noen mødre uten mino-

ritetsspråklig bakgrunn. 

 

 

Vurdering: Hvordan det enkelte barn med minoritetsspråklig bakgrunn blir fulgt opp 

vil variere fra barnehage til barnehage. Kommunen har ikke lagt noen overordnede fø-

ringer på dette arbeidet, ei heller ekstra ressurser, hvis en ser bort fra at Husabø og 

Rundevoll barnehage har fått tildelt en barne- og ungdomssarbeider i 40 prosents stil-

ling.  

 

Foreldrene får heller ikke utarbeidet noe vedtak om hvilken oppfølging som gis. De er 

dermed prisgitt den informasjonen som måtte komme fram i foreldresamtaler eller ved 

daglig henting/ bringing.  

 

Eigersund kommune kan med fordel formalisere arbeidet overfor de minoritetsspråk-

lige barna i større grad enn hva som er tilfellet per i dag. 
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Figur 19 – Antall barn og unge med innvandrerbakgrunn (Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall 
per 01.01.2013). 

 

 

Kommentar: Statistisk sentralbyrå sine tall og valg av inndeling i aldersgrupper viser at 204 be-

finner seg i skolealderen 5 til 19 år. Arbeidsinnvandrerne kommer gjerne fra EU/EØS-området, 

og som tallene viser, er barn av disse i flertall i den yngste aldersgruppen. 

 

 

For minoritetsspråklige elever i grunnskolen gjelder følgende: 

 Elevene har  rett og plikt til opplæring når oppholdet i Norge varer mer enn tre 

måneder. 

 Minoritetsspråklige elever har rett til særskilt norskopplæring inntil de har til-

strekkelige ferdigheter til å følge den ordinære undervisningen i skolen.  

 Alle elever har rett til å tilhøre en gruppe eller klasse som sikrer sosial tilhø-

righet. 

 Minoritetsspråklige elever har rett til å gå på sin nærskole. 

 

Den enkelte nærskole er pålagt å kartlegge elevens norskferdigheter før det blir fattet 

enkeltvedtak om hvilket tilbud eleven skal få. Rektor på nærskolen har ansvaret for å 

fatte enkeltvedtak i henhold til opplæringslovens og forvaltningslovens bestemmelser. 

At tilbudet gis gjennom enkeltvedtak, innebærer at foresatte gis klageadgang. Forøvrig 

er det Fylkesmannen i Rogaland som er klageinstans. Eigersund kommune har de se-

nere årene ikke mottatt noen klager på slike vedtak. 

 

Den enkelte skole gjennomfører følgende kartleggingstiltak: 

 Mottakssamtale, sammen med både elev, foreldre og lærere, samt tolk, hvis det 

er nødvendig. Flyktningekonsulenten deltar dersom eleven har flyktningebak-

grunn. 

 Samtaler underveis i skoleåret.  
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 Nasjonale prøver. 

 Kartleggingsprøver. 

 

Resultatene samles i elevens individuelle mappe. Mens det tidligere var mer tilfeldig 

hvilke kartleggingstiltak som ble utført, er det nå kommet statlige læreplaner16 og kart-

leggingsprøver. Den enkelte skole foretar faste kartlegginger én gang i halvåret, i juni 

og i november/desember, i tillegg til fortløpende underveisvurderinger. I kartleg-

gingsarbeidet er skolene avhengige av at foreldrene nevner hvilke problemer eleven 

har fra før. Informasjon til foreldrene blir som regel sendt ut på norsk, og noen ganger 

oversatt til engelsk.  

 

Dersom skolen avdekker behov for ekstra oppfølging utover det ordinære undervis-

ningstilbudet, blir eleven henvist til PP-tjenesten som utarbeider en sakkyndig vurde-

ring. I 2012 mottok PP-tjenesten i Eigersund 74 nye saker knyttet til barn i skolealder 

og disse fordelte seg slik: 

 

 Barnetrinn: 52 nye saker, herav 3 minoritetsspråklige 

 Ungdomsstrinn: 22 nye saker, herav 5 minoritetsspråklige  

 

Den samlede prosentandelen minoritetsspråklige blir dermed 11 prosent.  

 

 

 

Formålet med særskilt norskopplæring er å gjøre eleven i stand til å følge ordinær un-

dervisning.  

 

 

                                                      
16 Læreplanen for minoritetsspråklige elever har fått navnet «Grunnleggende norsk for språklige minoriteter». 

 

Side 649 av 670



Rogaland Revisjon IKS 

Integrering av innvandrere - 43 - Eigersund  kommune 

Figur 20 - Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring17 (Kilde: KOSTRA). 

 

 

Kommentar: Andelen elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, har steget i Eiger-

sund kommune. 

 

Særskilt norskopplæring gis hovedsakelig på to ulike måter: 

 Elevene følger ordinær læreplan, men får tilpasset opplæring. 

 Elevene følger egen læreplan, kalt «Grunnleggende norsk for språklige minori-

teter». 

 

Figur 25 – Antall elever 1. til 10. trinn som har vedtak om særskilt norskopplæring etter 
opplæringsloven § 2-8 i Eigersund, og som enten: 

 følger den ordinære læreplanen m/ tilpasset undervisning eller som 
 følger læreplanen i grunnleggende norsk 

  
(Kilde: Grunnskolenes informasjonssystem, GSI). 

 
 

 

                                                      
17 Se vedlegg for mer informasjon. 
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Kommentar: Figuren viser først og fremst det totalte antallet elever som har vedtak om særskilt 

norskopplæring etter opplæringsloven §2-8. Vi ser at totaltallet aldri har vært så høyt som i in-

neværende skoleår. Årsaken til dette er todelt: Først og fremst har antallet elever med minori-

tetsspråklig bakgrunn steget i Eigersund. Samtidig har kommunen blitt flinkere til å fatte ved-

tak etter opplæringsloven § 2-8. 

 

«Læreplan i grunnleggende norsk» ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet i juli 2007 og ble 

tatt i bruk i grunnskolen fra skoleåret 2007/08. Etter innføringen har andelen elever som følger 

denne læreplanen gradvis steget. 

 

 

Figur 22 – Antall minoritetsspråklige elever med vedtak om særskilt norskopplæring på de 
enkelte grunnskolene i Eigersund kommune (Kilde: Eigersund kommune). 

 

 

Kommentar: Flest elever og den største økningen i antall elever med vedtak om særskilt opplæ-

ring har Husabø skole. Deretter følger Grøne Bråden skole. 

 

 

 

Med vedtak om særskilt norskopplæring har eleven mulighet til å få tospråklig fagopp-

læring og/ eller morsmålopplæring i tillegg. Tospråklig fagopplæring handler om å gi 

kunnskapsrike elever et norsk begrepsapparat. I faget matematikk vil dette eksempel-

vis være en elev som kan mye matematikk fra før, men som ikke kan de norske fagut-

trykkene.  

 

Tospråklig fagopplæring og/eller morsmålsopplæring blir gitt ved alle de kommunale 

grunnskolene i Eigersund. Mens tospråklig fagopplæring ofte gis de eldre elevene, vil 

morsmålsopplæring gjerne være mest hensiktsmessig overfor de yngre. For de yngste 

vil begrepsutvikling være svært viktig.  
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Mens man tidligere anså morsmålsopplæring som en verdi i seg selv, gis morsmåls-

opplæring nå kun for å styrke elevens muligheter til å lære seg norsk.  

 

 

Figur 23 - Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring (Kilde: KOSTRA). 

 

 

Kommentar: I 2008 var andelen elever i grunnskolen som fikk morsmålopplæring noe høyere i 

Eigersund kommune enn i andre kommuner. Andelen er siden den gang redusert, og den er nå 

lavere enn snittet i Rogaland og i landet som helhet. 

 

 

Figur 24 – Antall elever 1. til 10. trinn, som i tillegg til særskilt norskopplæring får 
morsmålsopplæring og/ eller tospråklig fagopplæring. Historisk utvikling i Eigersund 
kommune. 
(Kilde: Grunnskolenes informasjonssystem, GSI). 
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Kommentar: Antall elever som har vedtak om særskilt tilrettelagt norskopplæring (hvor de en-

ten de følger den ordinære læreplanen eller læreplanen for grunnleggende norsk), og som i til-

legg får morsmålsopplæring og/ eller tospråklig fagopplæring, har gått ned. 

 

 

Figur 60 – Antall elever 1. til 10. trinn, som i tillegg til særskilt norskopplæring får 
morsmålsopplæring skoleåret 2012/13,  fordelt på språk i Eigersund kommune. 
(Kilde: Grunnskolenes informasjonssystem, GSI). 

 
 

 

Kommentar: Skolåret 2012/13 gis det morsmålsopplæring i seks ulike språk, og det er mors-

målsopplæringen i burmesisk som har flest elever. 

 

 

Figur 25 - Lærertimer til særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring/ 
morsmålsopplæring. (Kilde: Eigersund kommune).   

 
 

 

Kommentar: Samtidig som antallet elever med vedtak om særskilt norskopplæring har steget, 

har antallet lærertimer ligget på samme nivå siste tre år. Økningen i antall elever med minori-

tesspråklig bakgrunn gjør seg imidlertid mest gjeldende på Husabø barne- og ungdomsskole. 

Dette har gitt kommuen anledning til å drive forsvarlig undervising til tross for færre lærerti-

mer per elev.  

 

Antallet årstimer til morsmålsopplæring/ tospråklig fagopplæring har sunket markant. Tallene 

for morsmål/ tospråklig fagopplæring er for øvrig noe usikre og er avhengige  av antall elever 

og språk.  
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Figur 26 – Antall lærertimer per uke til særskilt norskopplæring og hvordan disse timene vil 
være fordelt på de enkelte skolene skoleåret 2013/14.  
 
(Kilde: Eigersund kommune. Det totale antallet timer øker til 199 timer).   

 
 

 

Kommentar: Antall lærertimer per uke med særskilt språkopplæring fordeles utfra antall mino-

ritetsspråklige elever ved den enkelte skole i Eigersund. Hvordan skolene velger å organisere 

undervisningen varierer. Husabø skole og Husabø ungdomsskole, som begge tilbyr språkgrup-

per (hvor elevene følger læreplanen «Grunnleggende norsk for språklige minoriteter»), har fått 

flest timer.  

 

 

 

Den enkelte kommune kan selv velge hvordan opplæringstilbudet til nyankomne mi-

noritetsspråklige elever skal organiseres.  

 

Nyankomne minoritetsspråklige elever får tildelt en tospråklig assistent 30 timer i star-

ten, i tillegg til tilbud om deltakelse i en av språkgruppene på Husabø barne- eller 

ungdomsskole. Ved deltakelsen i en av språkgruppene blir eleven tatt ut av sin ordi-

nære klasse/skole åtte timer per uke, og plassert i en egen innføringsklasse (kalt 

«språkgruppe), som utelukkende består av nyankomne minoritetsspråklige elever.   

Tilbudet om språkgruppe gjelder for elever i 2. til 10. klasse.  

 

I språkgruppene gis undervisning i tråd med «Læreplan for grunnleggende norsk», og 

skoleåret 2012/13 hadde Eigersund to språkgrupper med til sammen 16 elever. Delta-

kelse i en slik språkgruppe gis for ett år, men kan utvides til to år.  
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Tabell 71 – Antall år med skolegang før ankomst til Norge. (Kilde: Eigersund kommune). 

 
 0-3 års skolegang før ankomst til Norge: 2 elever 

 
 4-6 års skolegang før ankomst til Norge: 6 elever 

 
 Mer enn 6 års skolegang før ankomst til Norge: 8 elever 

 

 

Kommentar: Antall ungdomsskoleelever som deltar i språkgruppe skole året 2012/13 er totalt 

16. Hvor mye skolegang de har fått før ankomst til Norge varierer. 

 

 

De øvrige timene (20 timer per uke) er elevene i sine tilhørende klasser og følger her 

den ordinære undervisningen. For noen elever betyr dette en viss reiseavstand, ek-

sempelvis til Lagård ungdomsskole, som ligger om lag 3 kilometer unna. Hvilke fag de 

går glipp av vil variere etter hvordan den ordinære timeplan er ut.  

 

For å hjelpe språkgruppe-elevene når de er tilstede i sin ordinære klasse, har hvert 

klassetrinn fem timer i uka med særskilt norsk (eller som støtte i andre fag enn norsk) 

som skal være rettet mot denne elevgruppen. I tillegg har kommunen ansatt to minori-

tetsspråklige assistenter som rullerer i de ulike klassene. Husabø skole har ansatt en 

pedagogisk leder og to assistenter, samt en miljøarbeider som jobber spesielt med 

flyktninger. I tillegg har skolen muligheter til å sette inn timeressurser får å gi elevene 

hjelp og oppfølging i sin ordinære klasse.  

 

Som nevnt ovenfor har minoritetsspråklige elever rett til å gå på sin nærskole. Dette 

innebærer at alle barne- og ungdomsskolene i Eigersund må være i stand til å gi mino-

ritetsspråklige elever et tilstrekkelig godt opplæringstilbud, enten det dreier seg om 

elever på barnetrinn eller ungdomstrinn, med eller uten skolegang fra før. 

 

 

Eigersund kommune har med andre ord valgt å ikke tilby et heldagstilbud til nyan-

komne minoritetsspråklige elever. I en ordinær klasse vil det være om lag 25-30 elever 

og det forventes her at læreren makter å tilpasse undervisningen til samtlige elever.  

 

I august 2012 fikk opplæringsloven §2-8 et nytt femte ledd, som presiserer at «opplæring 

i særskilt organisert tilbud i egne grupper  kan vare inntil to år». Slik praksis har vært i Ei-

gersund , har de nyankomne minoritetsspråklige elevene vært en del av en språkgrup-

pe inntil de har hatt tilstekkelig norskkunnskaper til å følge den ordinære undervis-

ningen. Dette har i flere tilfeller resultert i at eleven har gått mer enn to år i en språk-

gruppe. For Eigersund kommune innebærer presiseringen at enkelte elever i språk-

gruppene fra nå av må raskere over i ordinær undervisning. Dette legger et ekstra 
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press på kommunen, og gir spørsmålet om opprettelse av et heldagstilbud ny aktuali-

tet. 

 

  

Vurdering: Det totale antallet elever med vedtak om særskilt norskopplæring har aldri 

vært så høyt som i skoleåret 2012/13. Samtidig som antallet elever har steget, har antal-

let lærertimer til særskilt norskopplæring i barne- og ungdomsskolen ligget på samme 

nivå siste tre år. Økningen i antall elever har i hovedsak gjort seg gjeldende på Husabø 

barne- og ungdomsskole, noe som har gitt kommunen anledning til å øke antall mino-

ritetsspråklige elever i hver språkgruppe/klasse. Dermed har skolene kunnet drive 

forsvarlig undervisning til tross for færre lærertimer per elev.  

 

Antallet årstimer til morsmålsopplæring/ tospråklig fagopplæring har sunket mar-

kant. Andelen elever i grunnskolen som får morsmålopplæring er nå lavere enn snittet 

i Rogaland og i landet som helhet. 

 

Flere minoritetsspråklige elever og ingen økning i lærerressursene har gitt færre lærer-

timer per elev. Omfanget av morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring er redusert. 

Fra august 2012 presiserer opplæringsloven at deltakelse i egne språkgrupper/klasser 

for minoritetsspråklige ikke kan ha en varighet på mer enn to år. Disse forholdene pe-

ker i retning av at opplæringstilbudet til de minoritetsspråklige svekkes. Alternativet 

kan fort bli at antallet minoritetsspråklige elever som henvises til PP-tjenesten øker. 

Opprettelse av et heldagstilbud til de svakeste minoritetsspråklige elevene bør på den-

ne bakgrunn vurderes. Blant PP-tjenestens nye saker i 2012 knyttet til barn i skolealder, 

var prosentandelen minoritetsspråklige elever forøvrig 11 prosent.   

 

Med et heldagstilbud vil lærerressursene som i dag brukes på de ulike skolene i Eiger-

sund bli samlet på et sted, og elevene vil utelukkende få lærere med særskilt interesse 

og glød for elever med minoritetsspråklig bakgrunn. En samling av lærerkreftene vil 

også åpne for at disse lærerne kan  opparbeide seg en sæskilt kompetanse overfor den-

ne elevgruppen. 

 

 

 

Verken grunnskolene i Eigersund eller Eigersund voksenopplæringssenter har hittil 

gjennomført brukerundersøkelser blant sine minoritetsspråklige elever. 

 

Ved voksenopplæringen i Sandnes kommune gjennomføres forøvrig enkle brukerun-

dersøkelser, med fire ulike ansikter å krysse av på og et lite kommentarfelt til slutt. 
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I mangel av relevante brukerundersøkelser i Eigersund, har revisjonen intervjuet åtte 

elever ved Eigersund voksenopplæringssenter, herunder deltakere i introduksjonspro-

grammet og fire elever ved Husabø ungdomsskole. Vår undersøkelse er av begrenset 

omfang og resultatene må derfor tolkes med forsiktighet. 

 

Elevene ble stilt spørsmål om:  

 Læringsutbytte  

 Kvalitet på undervisningen  

 Trivsel  

 Informasjon 

 Motivasjon for å delta i opplæringstilbudet 

 Planer etter endt opplæring 

 

Elevene uttrykte stor takknemlighet for tilbudet, og de mente at opplæringen helt klart 

ville øke sjansene deres for å få seg høyere utdanning og/ eller jobb. Ut fra svarene vi 

fikk, er det generelle inntrykket at elevene er svært fornøyde med undervisningstilbu-

det til Eigersund kommune: 

 Lærerne snakker klart og tydelig. 

 Tilbudet er preget av et godt læringsmiljø. 

 Problemer med disiplin/ bråk i klasserommet er ikke noen aktuell problemstil-

ling. 

 Lærerne er tilgjengelige. 

 Lærerne lydhøre overfor elevenes/deltakernes ønsker.  

 De er flinke til å følge opp elever/deltakere som sliter (psykisk). 

 Både Eigersund voksenopplæringssenter og Flyktningetjenesten er opptatt av 

hva deltakeren/ eleven kan fra før.  

 De samme instansene informerer godt om karrieremuligheter og hvordan man 

søker jobb.  

 Lærerne er flinke til å oppmuntre elevene/deltakerne til å ta norskprøve to og 

tre. 

 

Elevene ved Husabø ungdomsskole var delt i spørsmålet om innføring av heldagstil-

bud. Hvorvidt man foretrekker å være i en språkgruppe hele eller kun deler av dagen 

vil være avhengig av om man lykkes, både faglig og sosialt. Elever med gode engelsk-

kunnskaper, og gode kvalifikasjoner fra før, samt at man lykkes med å skape relasjo-

ner, vil sannsynligvis foretrekke et delt tilbud, hvor man er både i en egen språkgruppe 

og i en ordinær klasse.  

 

På spørsmål til deltakterne ved Eigersund Voksenopplæringssenter om hva man selv 

kan gjøre for å øke sjansene for jobb, svarte respondentene følgende: 

 Fullføre utdanning 

 Ta deltidsjobb ved siden av skole/studier 

 Bruke kontaktnett 

 Bruke språkpraksis til å skaffe seg en eller flere referanser 
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 Ta førerkort 

 

Vurdering: Både elevene ved voksenopplæringen og ved ungdomsskolen uttrykte stor 

tilfredshet med opplæringstilbudet. Hvilken organisering av språkopplæringstilbudet 

til nyankomne innvandrere som vil fungere best, vil være avhengig av elevenes kvali-

fikasjoner fra før ankomst. 

 

 
 

 

Foruten skole- og barnehagetjenester, mottar innvandrerne også pleie- og omsorgstje-

nester i Eigersund kommune. For å undersøke omfanget av pleie- og omsorgstjenester 

blant innvandrerne i Eigersund, har Revisjonen hentet ut opplysninger om bruk av 

pleie- og omsorgstjenester fra kommunens datasystem COSDOC. Tallene er imidlertid 

forbundet med stor usikkerhet, og vil til en viss grad bero på skjønn. Som nevnt inn-

ledningsvis blir ikke kommunen fra sentralt hold oppmodet til å holde oversikt over 

hvor mange innvandrere som mottar tjenester i kommunen og hvilke tjenester de får. 

 

Hvilke typer av pleie- og omsorgstilbud som gis, varierer: 

 Avlastning i institusjon. Slik avlastning kan gå over flere døgn eller kun noen 

timer. I ferier er det hele uker.  

Avlastning etter vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven. Kan gis dersom 

omsorgsbyrden er uforholdsmessig høy. Dette kan være i  privat og offentlig 

regi og vil variere i varighet. 

 Hjemmesykepleie: Varierer fra 30 minutter hver tredje måned til 2 timer og 50 

minutter per uke. 

 Psykiske helsetjeneste (dette er en form for hjemmesykepleie, hvor hjelpen 

ytes hjemme hos bruker) 

 Hjemmehjelp/ praktisk bistand 

 Trygghetsalarm  

 Fosterhjem 

 Støttekontakt 

 Hjelpemidler og oppfølging fra ergotjenesten/ ergoterapeut 
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Tabell 82 – Antall mottakere av pleie- og omsorgstjenester med innvandrerbakgrunn 
registrert i perioden 01.01.2013 – 27.06.2013  (Kilde: Eigersund kommune). 

 

 

Kommentar: Antallet timer med pleie- og omsorgstjenester varierer betydelig, fra 15 minutter 

per uke til tidsavgrensede perioder med heldøgns 1:1-oppfølging. Det blir derfor vanskelig å 

tallfeste antallet timer med pleie- og omsorgstjenster. Sett i forhold til det totale antallet unike 

brukere som er registrert (1289), er 14 brukere med innvandrerbakgrunn lite (1 %).  

 

Oppgitte timer inneholder kun timer med direkte brukerkontakt. Dermed er ikke tid til admi-

nistrastrering tatt med, eksempelvis tid til medisindosering, samtaler med leger og annet per-

sonell, rapportering eller kjøretid til og fra brukerens bosted. De brukerne som kun har ergote-

rapi, har ikke enkeltvedtak. Når brukerne selv oppsøker Mestringsenheten ved behov for ergo-

terapi eller psykisk helsehjelp, fattes det ikke noe enkeltvedtak med utmåling av antall timer. 

  

  

Tabell 93 – Antall mottakere av pleie- og omsorgstjenester med innvandrerbakgrunn 
registrert i perioden 01.01.2012 – 27.06.2012 (Kilde: Eigersund kommune). 

 

 

Kommentar: I henhold til COSDOC mottok 1539 unike brukere pleie- og omsorgstjenester vå-

ren 2012. Av disse var det kun 14 brukere med innvandrerbakgrunn (0,9%). 

 

Bruker 1: Har 124 timer avlastning 1:1 i instit. pr. uke, i tillegg til ekstra enkle søknader om opphold.

Bruker 2: Hjemmesykepleie 2t 50min, pr uke

Bruker 3: Hjemmesykepleie 15 min pr uke

Bruker 4: Avlastning 16 timer pr uke +hele uke 32+ helg

Bruker 5: 15 min. hjemmesykepleie pr uke

Bruker 6: Hjemmesykepleie 1t 10 min pr uke

Bruker 7: Hjemmesykepleie kun litt (dvs injeksjon hver 3.mnd)

Bruker 8: Har ikke enkeltvedtak, men har noe oppfølging fra mestringsenheten og helsestasjon

Bruker 9: Ingen tjenester nå, men fikk  hjelpemidler via ergotjenesten i 2009 og 2010

Bruker 10: Ingen helsetjenester nå, men det har vært noe aktivitet i ansvars-gruppe

Bruker 11: Har fått hjelpemidler via ergoterapeut

Bruker 12: Avlastn. priv.:12 t/uke, Støttek.: 3 t/uke, Avlastn. i instit.:3,5 t/uke + 9 ekstra døgn m/avlastn.

Bruker 13: Avlastning privat:12 t/uke, Støttekontakt: 3 t/uke

Bruker 14: Omsorgslønn 28 t/uke, ergoterapi og fysioterapi

Bruker 1: Hjemmesykepleie 15 min./uke.

Bruker 2: Avlastning i instit. 3t/uke + støttekontakt 3t/uke

Bruker 3: Hjemmesykepleie 15 min pr uke

Bruker 4: Hjemmesykepleie 1t 10 min/uke

Bruker 5: Hjemmesykepleie 15 min hver 3. mnd.

Bruker 6: Ergoterapi og psykisk helsetjeneste 3t pr uke

Bruker 7: Psykisk helsetjen. 1t / uke og støttekontakt 3t / uke

Bruker 8: Avlastning 1 helg / mnd

Bruker 9: Psykisk helsehjelp 30 min/uke

Bruker 10: Fysioterapi

Bruker 11: Ergoterapi, fysioterapi og psykisk helsehjelp 1t/ uke

Bruker 12: Psyk. helsehj.(ikke saksbeh. Har kommet til kontoret for samtaler).

Bruker 13: Psykisk helsehjelp 30 min/ uke

Bruker 14: Omsorgslønn 28,5 t/uke, ergoterapi og fysioterapi
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Tabell 104 – Antall mottakere av pleie- og omsorgstjenester med innvandrerbakgrunn 
registrert i perioden 01.01.2011 – 27.06.2011  (Kilde: Eigersund kommune). 

 

 

Kommentar: I henhold til COSDOC mottok 1507 unike brukere pleie- og omsorgstjenester i vå-

ren 2011. Av disse var det kun 17 brukere med innvandrerbakgrunn (1,1%). 

 

 

Vurdering: Utfra tallene Revisjonen har fått fra kommunen, ser vi at andelen mottake-

re med innvandrerbakgrunn er svært liten. Imidlertid er det noen svært få brukere som 

krever mye ressurser. 

 

 
 

 

Tabell 115 – Andel barn født i utlandet av minst en utenlandsk forelder blant alle nye 
henvendelser til barnevernstjenesten i Eigersund kommune, fordelt på innvandringsgrunn 
(Kilde: Barnevernstjenesten i Eigersund kommune). 

 
 

 

Kommentar: Det samlede antallet nye henvendelser til barnevernstjenesten varierer betydelig 

fra år til år, noe som gir utslag i prosenttallene. Sett i forhold til antallet flyktninger kontra ar-

beidsinnvandrere i kommunen totalt sett, er barn med flyktningebakgrunn overrepresentert i 

barnevernsstatistikken. 

Bruker 1: Hjemmesykepleie 1t 45 min./uke.

Bruker 2: Avlastning i instit. 108t/uke

Bruker 3: Avlastning privat 12 t/ uke

Bruker 4: Hjemmesykepleie 14t /uke

Bruker 5: Avlastn. Instit. 2 t/ uke avlastn. Priv. 8t/uke og støttek. 3 t/ uke.

Bruker 6: Hjemmesykepleie 15 min./uke

Bruker 7: Psykisk helsehjelp. 30 min / uke 

Bruker 8: Psyk. Helsehj. Ikke saksbeh. Har kommet til kontoret for samtaler.

Bruker 9: Psyk. Helsehj., ikke saksbeh. Har kommet til kontoret for samtaler.

Bruker 10: Psykisk helsehjelp 1 t / uke

Bruker 11: Støttekontakt 4 t/ uke, fysioterapi 

Bruker 12: Ergoterapi og fysioterapi 

Bruker 13: Psykisk helsehjelp 1 t/ uke, støttekontakt 3 t/ uke 

Bruker 14: Avlastning 1 helg/ mnd

Bruker 15: Psykisk helsetjeneste og ergoterapi. (ikke saksbeh.)

Bruker 16: Avlastning privat hjem 12t/uke og støttekontakt 6t/uke

Bruker 17: Psykisk helsehjelp (ikke saksbeh.) og trygghetsalarm

Arbeids-

innvandrere

En utenlandsk 

forelder gift med 

norsk Flyktninger

Samlet antall 

henvendelser til 

barnevernstjenesten

2011 11 (10,3 %) 4 (3,7 %) 11 (10,3 %) 107

2012 0 4 (4 %) 5 (5,1 %) 98

2013 6 (12,8 %) 0 3 (6,4 %) 47
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Tabell 126 – Andel barn født i utlandet av minst en utenlandsk forelder blant alle nye 
henvendelser til barnevernstjenesten i Eigersund kommune (Kilde: Barnevernstjenesten i 
Eigersund kommune). 

 
 

 

Kommentar: I 2011 og frem til juli 2013 har barn født i utlandet av minst en utenlandsk forelder 

utgjort om lag 1/5 del av det totale antallet nye henvendelser barnevernet har mottatt. 

 

 

Tabell 137 – Andel og antall barn født i utlandet av minst en utenlandsk forelder blant samlet 
antall barn plassert i fosterhjem eller som har hjelpetiltak i hjemmet i regi av 
barnevernstjenesten i Eigersund kommune  (Kilde: Barnevernstjenesten i Eigersund 
kommune. Tall per 11.07.2013). 

 
 

 

Kommentar: Blant barn født i utlandet av minst en utenlandsk forelder er andelen med barne-

vernstiltak i hjemmet høyest blant flyktninger. 

 

 

Tabell 148 – Andel og antall barn født i utlandet av minst en utenlandsk forelder blant samlet 
antall barn med tiltak som plassering i fosterhjem eller hjelpetiltak i hjemmet, i Eigersund 
kommune  (Kilde: Barnevernstjenesten i Eigersund kommune. Tall per 11.07.2013). 

 
 

 

Kommentar: Barn født i utlandet av minst en utenlandsk forelder som er plassert i forsthjem 

eller har hjelpetiltak i hjemmet utgjør om lag 1/5 av det antallet antallet barn med denne type 

tiltak i barnevernstjenesten. 

 

 

Vurdering: Det samlede antallet nye henvendelser til barnevernstjenesten varierer be-

tydelig fra år til år, noe som gir utslag i prosenttallene. Sett i forhold til antallet flykt-

ninger kontra arbeidsinnvandrere i kommunen totalt sett, er barn med flyktningebak-

Innvandrerbakgr.

2011 24,30 %

2012 9,10 %

2013 19,20 %

Arbeids-

innvandrere

En utenlandsk 

forelder gift med 

norsk Flyktninger

Samlet antall barn 

med denne typen 

tiltak i 

barnevernstjenesten

Plassert i 

fosterhjem 3 (6 %) 4 (8 %) 2 (4 %) 50

Hjelpetiltak 

i hjemmet 3 (2,8 %) 5 (4,6 %) 15 (13,8 %) 109

Innvandrerbakgr.

Plassert i 

fosterhjem 18,00 %

Hjelpetiltak 

i hjemmet 21,1 %
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grunn overrepresentert i barnevernsstatistikken. Barn med flyktningebakgrunn er også 

overrepresentert sett i forhold til det totale antallet innbyggere i Eigersund. 
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I kommunelovens § 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det 

gjennomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Lovens be-

stemmelser er nærmere utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens kapittel 5. 

 

Revisjon i norsk offentlig sektor omfatter både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, i motsetning til i 

privat sektor hvor kun regnskapsrevisjon (finansiell-) er obligatorisk. Rogaland Revisjon IKS utfører for-

valtningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i kommunen. Arbeidet er gjennomført i henhold til 

NKRF sin standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Les mer på www.rogaland-revisjon.no. 

 

Denne rapporten er utarbeidet av forvaltningsrevisor Frode K. Gøthesen, under ledelse av fagansvarlig for 

forvaltningsrevisjon, Bernt Mæland. 

Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i undersøkel-

sene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte 

området, f.eks lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriterier anvendt: 

 

 LOV-2008-05-15 nr 35: Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her  (utlendingslo-

ven). 

 LOV 2003-07-04 nr 80: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvand-

rere (introduksjonsloven).  

 LOV 1998-07-17-61: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven). 

 Handlingsplan for bedre integrering av flyktninger og innvandrere, vedtatt av kommunestyret i 

Eigersund i år 2000. 

Datamaterialet baserer seg på muntlige og skriftlige kilder.  

 

Informanter: 

 Kommunalsjef Kultur og Oppvekst, Eivind Galtvik 

 Kommunalsjef økonomi, Tore L. Oliversen 

 Økonomirådgiver Jorunn Stapnes 

 Rådgiver i Eigersund kommune, Nils Georg Hansen 

 Skolefaglig ansvarlig i Eigersund kommune, Torfinn Hansen 

 Kommunalsjef Helse og omsorg, Nina Bolme Steinsholt 

 Helsefaglig ansvarlig, Anne Brit Tengesdal 

 Ledende helsesøster, Sissel Grastveit 

 

 Flyktningekonsulent Gerd Vassbø 

 

 Rektor ved Husabø barneskole, Svein Ivar Midbrød 

 Rektor ved  Husabø ungdomsskole, Leiv Kåre Nodland 

 Rektor ved Eigersund voksenopplæringssenter, Herluf Rasmussen 

 Undervisningsinspektør ved Eigersund voksenopplæringssenter, Even Skattum 

 

 Styrer i Husabø barnehage, Aud Harriet Olsen 

 Styrer i Hellvik barnehage, Margrethe Seim 
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 Styrer i Slettebø barnehage, Marianne Petersson 

 

 Åtte elever ved Eigersund Voksenopplæringssenter, herunder deltakere i introduksjonspro-

grammet og fire elever ved Husabø ungdomsskole. 

 
 

 

Skriftlige dokumenter 

 

 

 

 

 

 

Om rett og plikt etter introduksjonsloven 

 

§ 2 Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram  

       Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder for nyankommet utlending mel-

lom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering og som har fått  

a) asyl, jf. utlendingsloven § 28,  

b) oppholdstillatelse etter innreisetillatelse som overføringsflyktning, jf. utlendingsloven § 35 

tredje ledd  

c) fornybar oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38 første ledd på grunnlag av søknad 

om asyl, eller kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon, jf. utlendingsloven § 34, eller1  

d) oppholdstillatelse som familiemedlemmer til personer som nevnt i bokstav a, b og c, jf. ut-

lendingsloven kapittel 6. For å være omfattet av denne bestemmelsen er det et vilkår at per-

soner som nevnt i bokstav a, b og c ikke har vært bosatt i en kommune i mer enn fem år før 

det søkes om familiegjenforening.  

e) fornybar oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 53 første ledd bokstav b, § 53 annet ledd 

eller § 53 tredje ledd. For personer som nevnt i første punktum gjelder retten og plikten til å 

delta i introduksjonsprogram i to år fra det tidspunkt det er gitt oppholdstillatelse på 

grunnlagene som er nevnt.  
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       Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder bare for personer som er bosatt i 

kommunen i henhold til særskilt avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen. Kra-

vet om særskilt avtale gjelder likevel ikke for personer som nevnt i § 2 første ledd bokstav d el-

ler e.  

       Som nyankommet regnes den som har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år når 

vedtak om deltakelse i introduksjonsordning skal treffes.  

       Nordiske borgere og utlendinger som omfattes av Avtale om Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde (EØS-avtalen), omfattes ikke av paragrafen her.  

 

 

§ 17. Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap  

       Rett og plikt til deltakelse i gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 

timer gjelder for utlending mellom 16 og 55 år som har fått  

a) oppholdstillatelse etter utlendingsloven som danner grunnlag for permanent oppholdstilla-

telse, eller  

b) kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon etter utlendingsloven § 34.  

       Utlending mellom 55 og 67 år med oppholdsgrunnlag som nevnt i bokstav a eller b har rett, 

men ikke plikt, til å delta i opplæring som nevnt i første ledd.  

       Rett til deltakelse etter første og annet ledd gjelder ikke for utlending med oppholdstillatel-

se etter utlendingsloven §§ 23 og 25 og deres familiemedlemmer med tillatelse etter utlendings-

loven kapittel 6. Utlending mellom 16 og 55 år med tillatelse som nevnt i første punktum som 

danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, har plikt til deltakelse i opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap i til sammen 300 timer, jf. § 18 første ledd annet punktum.  

       Rett eller plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap foreligger ikke der-

som det dokumenteres at vedkommende har tilstrekkelige kunnskaper i norsk. Plikt til delta-

kelse foreligger ikke dersom det dokumenteres at vedkommende har tilstrekkelige kunnskaper 

i samisk. Dersom særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det, kan kom-

munen frita den enkelte fra plikt til deltakelse.  

       Rett eller plikt til deltakelse etter første til tredje ledd inntrer ved innvilgelse av førstegangs 

oppholdstillatelse etter utlendingsloven, eller fra ankomst til riket for utlending som har fått 

slik tillatelse før innreise. For personer som omfattes av første ledd bokstav b, inntrer rett og 

plikt til deltakelse fra det tidspunkt vedkommende blir bosatt i kommunen i henhold til særskilt 

avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen. Rett til deltakelse etter første og annet 

ledd gjelder i tre år. I særlige tilfeller kan rett og plikt til deltakelse inntre fra det tidspunktet 

krav om opplæring settes fram. Departementet kan i forskrift gi utfyllende regler om hva som 

her skal være å anse som særlige tilfeller. 

 

 

Fotnote side 4 – Om netto driftsutgifter, Eigersund voksenopplæringssenter:  

Voksenopplæringssenteret gir også tjenester til voksne elever  som ikke er innvandrere. Dette er 

elever som har rett på opplæring i tråd med opplæringslovens bestemmelser i kapittel 4 A. Dis-

se undervisningstimene utgjør cirka 20 prosent av lønnsutgiftene. 

 

 

Fotnote figur 17: 

Fra og med 2011, er spesialskoler og elever ved spesialskoler inkludert i tallet på ordinære 

grunnskoler. Det betyr at tallet på skoler, elever, spesialundervisning, årstimer og gruppestør-

relse ikke er direkte sammenlignbart med tidligere år. Ved publiseringen i 2013 har elevtallet 
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ved ordinære grunnskoler og spesialskoler blitt slått sammen tilbake i tid i årgangene 2008-

2010.  

 

 

 

Tabell 1 -  Oversikt over alle bosatte innvandrere i Eigersund kommune per 1. januar 
2012 fordelt etter innvandringsgrunn og landbakgrunn.  
 

Tallene med 2 eller færre personer i celle er "prikket" på grunn av konfidensialitetsreglene i Statistisk sent-

ralbyrå (Kilde: Statistisk sentralbyrå). 

 

Denne statistikken omfatter kun ikke-nordiske statsborgere som har innvandret til Norge i pe-

rioden 1990-2012. Statistisk sentralbyrå har ikke informasjon om innvandringsgrunnen til våre 

nordiske naboer fordi nordiske statsborgere kan flytte fritt mellom de nordiske landene. Det er 

derfor ikke mulig å finne disse i utlendingsforvaltningen sine registre med noe oppholdsgrunn-

lag. En hovedgrunn for at Statistisk sentralbyrå ikke går lenger tilbake enn til 1990 for denne 

typen statistikk, er at det for årene før 1990 ikke finnes tilfredsstillende registeropplysninger i 

utlendingsforvaltningen som kan brukes til statistiske formål. Statistikk over innvandrings-

grunner per 1. januar 2013 publiseres 29.august. 

 

Bare innvandrere kan ha en innvandringsgrunn. Innvandrere er i denne statistikken personer 

født i utlandet med 2 utenlandsfødte foreldre og 4 utenlandsfødte besteforeldre. 

 

 

Om samarbeidet med Sandnes læringsssenter om grunnskoleopplæring  

Eigersund kommune har inngått et samarbeid om grunnskole for voksne ved Sandnes lærings-

senter, for kvalifisering til opptak på videregående skole. Dette Sandnes læringssenter tilbyr et 

differensiert undervisningstilbud, og prisen er lavere enn hva en skoleplass i Eigersund ville 

kostet. Kommunen mottar dessuten et persontilskudd for disse, tilsvarende det kommunen får 

for å gi et opplæringstilbud til voksne flyktninger (110.000 per år over 3 år per 2011) (politisk 

saksframlegg 08/04/2011).  
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Oversikt over kommunestyrets faste medlemmer  

for valgperioden 2011 – 2015  
 

KOMMUNESTYRET 31 representanter    Telefon E-post 

Ordfører: Leif Erik Egaas Sjukehusveien 45 4373 Egersund H 901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

       

Varaordfører: Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4371 Egersund AP   932 60 872 unn.omdal@gmail.com 

       

ARBEIDERPARTIET  9 representanter   AP   

Gruppeleder: Odd Stangeland  Lovenborgveien 22 4371 Egersund AP 488 91 802 odd.stangeland@eigersund.kommune.no 

Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4371 Egersund AP 932 60 872 unn.omdal@gmail.com 

Frank Emil Moen Vadlåsveien 23 4374 Egersund AP 915 91 714 frank.emil.moen@dabb.no 

Roger Sæstad Tondyldveien 10 4371 Egersund  AP 916 80 234 tondyld@hotmail.com 

Bjørn Reidar Berentsen Husabøveien 10 4371 Egersund AP 900 32 438 br.berentsen@gmail.com 

Thuasanee Lingeswaran Damveien 35 4370  Egersund AP 481 88 108 thusaneel@hotmail.com 

Tor Dahle Gamleveien 59A 4370  Egersund AP 918 53 562 tor.dahle@rogfk.no 

Renate Tråsavik Sandakergaten 9 4370  Egersund AP 915 12 135 r.traasavik@gmail.com 

       

FREMSKRITTSPARTIET 6 representanter      

Gruppeleder:  Tommy Bjellås Rundevollsveien 76 4371  Egersund FRP 920 21 602 tommy@bjellas.no 

Tom Harry Albertsen Strandgaten 60 4370 Egersund FRP  918 53 876 to-harr@online.no 

Roald Eie Kreklingbakken 7 4373 Egersund FRP 918 19 858 roald.eie@gmail.com 

May Helen Hetland Ervik Korvettveien 19 4374 Egersund  FRP 993 38 850 may.ervik@egersund.frp.no 

       

HØYRE 8 representanter      

Ordfører: Leif Erik Egaas Sjukehusveien 45 4373 Egersund H 901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

Gruppeleder Arne Stapnes Oreveien 3 4371 Egersund H  416 00 942 arne.stapnes@info.no 

Terje Jørgensen jr. Gamle Hestnesvei 70 4371 Egersund H 958 56 554 terjejr@gmail.com 

Bjørn Carlsen Trosavigveien 37 4375  Hellvik H 924 31 719 bjorn.carlsen@dabb.no 

Svanhild Wetteland-Skåra Stokkandveien 4 4375 Hellvik H 480 37 150 scorpionsw@hotmail.com 
Kjell Vidar Nygård Tråsavigveien 218 4375 Hellvik H  932 36 261 kvn@euv.no 

Harald Oddsen Havsø Thorleif Robertsons v 29 4370 Egersund H 934 49 564 harald_havso@yahoo.com 

Astrid Hetland Robertson Kråkefjellveien 28 4370 Egersund H 917 16 638 astrid@pronav.no 
       

KRISTELIG FOLKEPARTI 5 representant      

Gruppeleder: Solveig Ege Tengesdal Hoveræget 7 4371 Egersund KRF 907 22 027 setengesdal@gmail.com 

Jon Aarsland Rindaveien 25 4371 Egersund  KRF 470 22 161 jon.aarsland@gmail.com  
Alf Tore Sæstad Heggdalsveien 123 4372 Egersund KRF 456 37 400 at-saest@online.no 

Morten Haug Sagaveien 5 4371 Egersund KRF 922 15 838 morten.haug@hellvikhus.no 

Bente S. Gunvaldsen Nedre Sandbakkevei 2A 4370 Egersund KRF 976 55 069 bente2309@gmail.com 

Edmund Johan R. Iversen Rygleveien 11 4371 Egersund KRF 900 86 545 edmundi@c2i.net 

       

SENTERPARTIET 2 representant      

Gruppeleder  Ruth Evy Berglyd Dyrnesbakken 1 4372 Egersund SP 991 50 968 reberglyd@gmail.com 

 Tor Olav Gya Gyaveien 90 4376 Helleland SP 412 17 844 t-o-gya@hotmail.com 

       

VENSTRE 2 representanter      

Gruppeleder Tor Inge Rake Kjerjanesveien 1 4370 Egersund V 916 81 522 toringerake@hotmail.com   

Brit L. Kvassheim Nyvoldsveien 10 4370 Egersund V 480 32 787 brit.larssen.kvassheim@gmail.com  

       

SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1 representant      

Gruppeleder Halvor Østerman Thengs Tengsveien 11 4373 Egersund SV 476 36 856 hthengs@gmail.com 

       
 
02.10.13 
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Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk   

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av 
informasjonssjefen. 
 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Informasjonssjef 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, formannskap, 
særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:993 96 623 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, felles 
brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:901 33 107 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no  Trykking, publisering, 
oppsett/oppfølging, samt 
kontaktperson for forfall til 
kommunestyre og formannskap. 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, avlønning 
og økonomi. 

 
 

   

 
Kontrollutvalget  
 
Fordi kontrollutvalget har en kontrollfunksjon av både administrasjonen og revisjonen, kan ikke politisk sekretariat ha 
sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har derfor sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – 
Stavanger. 
 
Bjørn Martin Øvrebø 454 52 460 kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget.  
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