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Forslag til Integreringsplan for Eigersund kommune 2015-2018 legges ut til offentlig ettersyn. Formålet 
med planen er å peke ut strategier og veivalg slik at alle sektorer som berøres av integreringsarbeidet 
kan lage tiltaksplaner for økt integrering. Integreringsarbeidet skal foregå i alle sektorer og på alle nivåer. 
 
Hovedmål for integreringsarbeidet i Eigersund kommune: 

•             Styrke innvandrernes muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. 
•             Legge til rette for at nyankomne innvandrere skal kunne bli økonomisk 
selvstendige og uavhengige av kommunal støtte etter 3-5 år.  
•             Innvandreren skal oppleve å bli godt mottatt og inkludert i lokalsamfunnet. 

 
Kommunens samlede tjenester overfor flyktninger og andre innvandrere er meget sammensatte og 
krevende å få en fullverdig oversikt over. Dette fremgår med all mulig tydelighet gjennom de to 
omfattende og forskningspregede rapportene som Eigersund kommune har mottatt i 2012 og 2013.  
Plangruppens utgangspunkt er at det vi nå trenger i Eigersund kommune ikke er en ny forskningspreget 
utredning, men så langt som mulig en konkret og tiltaksorientert handlingsplan. For å få dette til har 
plangruppen behov for god kontakt med, og solide tilbakemeldinger fra, de kommunale 
enhetene/tjenestene som har mest kontakt med flyktninger og arbeidsinnvandrere. 
Forskningsrapportene er imidlertid benyttet som viktige grunnlagsdokumenter i planarbeidet.  
 
Hovedfokuset i planen er  rettet mot status for de ulike tjenestene, på de viktigste utfordringene for 
den enkelte tjeneste og på aktuelle tiltak for å møte de beskrevne utfordringene.  I tillegg har 
plangruppen hatt fokus på tiltak for å øke sysselsettingsgraden blant flyktningene og på å forbedre 
samspillet mellom tjenestene og på så langt som mulig.  Et viktig fokus i planen er å tilrettelegge for at 
flere flyktninger lykkes med å etablere seg i arbeidslivet.  Integreringsplanen må være en start og ikke 
en avslutning! Etter plangruppens oppfatning må Integreringsplanen være første skritt på et systematisk 
og bredspektret oppfølgingsarbeid innen dette tjenesteområdet. 
 
Planen har status som temaplan og er retningsgivende for sektorenes arbeid innen dette fagfeltet, men 
er ikke juridisk bindende. Tiltak må innarbeides i budsjett og økonomiplan på vanlig måte i forbindelse 
med de årlige budsjettprosessene. 
 
Forslaget til plan er også lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund, i 
Rådhuset 4 etg. samt på Hovedbiblioteket i Egersund.  
 
Høringsperioden er fra 21.08.2015 til 25.09.2015. 
 
Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 
Egersund, eller ved å bruke skjemaet under, innen 25. september 2015. Dersom en har spørsmål eller 
lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976. 
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Del 2



 
Med vennlig hilsen 

Dag Kjetil Tonheim, plansjef 
Plankontoret 

Direkte telefon: 51 46 83 21 - mobiltelefon: 95 88 49 76 - sentralbord: 51 46 80 00 

www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> - Facebook.no/eigersund - @EigersundK 

 
Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf. 
personopplysningsloven. All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også 
kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.  
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1 INNLEDNING      
I Rogaland IKS sin ”Forvaltningsrevisjon av kommunens integreringsarbeid” fra september 2013 er en 
av anbefalingene at: ”Vi anbefaler kommunen å utarbeide en helhetlig plan for integreringsarbeidet 
og språkopplæringstilbudet i Eigersund kommune.” Dette er det konkrete grunnlaget for at 
kommunens ledelse ønsker at det skal utarbeides en egen Integreringsplan som kan gi et helhetlig 
bilde av kommunens arbeid overfor primært flyktninger, men også andre grupper av innvandrere. 
 
Plangruppen har lagt betydelig vekt på å etablere god kontakt med de ulike kommunale/lokale 
tjenestene for å kunne få så reelle tilbakemeldinger som mulig bl.a. gjennom kontaktmøter. 
I begynnelsen av august 2014 distribuerte plangruppen et ”oppdragsdokument” til alle de berørte 
tjenestene.  
 
Det foreligger to større, forskningspregede rapporter fra de siste par årene som oppsummerer og 
evaluerer Eigersund kommune sitt arbeid innen dette sammensatte og utfordrende tjenesteområdet. 
Disse er: 

 Telemarksforskning: ”Okka By – En evaluering av arbeidet med flyktninger i Eigersund 
kommune.” (Januar 2012) 

 Rogaland Revisjon IKS: ”Forvaltningsrevisjon av kommunens integreringsarbeid.” (September 
2013) 

Disse rapportene danner et viktig grunnlag for det pågående arbeidet med Integreringsplanen.  
 
Planen har status som temaplan og er retningsgivende for sektorenes arbeid innen dette fagfeltet, 
men er ikke juridisk bindende. Tiltak må innarbeides i budsjett og økonomiplan på vanlig måte i 
forbindelse med de årlige budsjettprosessene. 
 
Plangruppens har hatt en bred sammensetting og følgende har deltatt: 

 Førstekonsulent Jan Petter Leidland  

 Leder NAV Jane Hansen Rasmussen 

 Rektor Voksenopplæringssenteret Nina Grure  

 Leder flyktningetjenesten  Gerd Vassbø (t.o.m. 30.09.14) 

 Barnehagestyrer Aud Harriet Olsen - Kultur/oppvekst  

 Representant Felles Brukerutvalg-Veli Akalp (til okt. 2014) og Frank Emil Moen  

 Plansjef Dag Kjetil Tonheim  

1.1 Nærmere om mandatet  

Mandatet  er formulert av kommunalsjef for helse- og omsorg pr. januar 2014: 
”Det må utarbeides en helhetlig plan for integreringsarbeidet og språkopplæringstilbudet i Eigersund 
kommune. Planen må inneholde punkter som ligger i Rundskriv Q 20/2012 og anbefalinger fra 
revisjon og rådmann som ligger i forvaltningsrevisjonen.” 
Og videre: ”Gruppen må innhente opplysninger fra andre aktører i integreringsarbeidet i kommunen. 
Bl.a. helsestasjon, barnevern, skole, barnehage, frivillige lag og foreninger. Dersom det anses som 
nyttig og nødvendig for planarbeidet må det innhentes erfaringer fra andre kommuner.” 
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1.2 Anbefalinger fra Rogaland Revisjon IKS  

 Vi anbefaler kommunen å utarbeide en helhetlig plan for integreringsarbeidet og 
språkopplæringstilbudet i Eigersund kommune. 

 Vi anbefaler kommunen å fastsette resultatkrav til sysselsetting ett år etter avsluttet 
introduksjonsprogram. 

 Vi anbefaler kommunen å vurdere en styrking av brukerdialogen med de minoritetsspråklige 
elever i skolepliktig alder. 

 Vi anbefaler kommunen å utarbeide konkrete planer og rutiner for arbeidet med 
minoritetsspråklige barn i barnehage.  

 
Utover de anbefalingene som revisjonen har kommet med vil rådmannen prioritere at Eigersund 
kommune arbeider 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 å øke kunnskapen vår og se hva som skjer med personer som er i 
introduksjonsprogrammet (flyktninger) etter at integreringstilskuddet 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 flyktningbakgrunn som de kommer i 
kontakt med. (Punktene justert etter nærmere avklaring med rådmannen) 

 
Mer generelt kommenterer rådmannen også at det hadde vært en fordel hvis rapporten fra Rogaland 
Revisjon IKS ”hadde et enda tydeligere skille mellom de ulike grupper innvandrere.” Rådmannen 
peker på den vesentlige forskjellen det er mellom flyktninger og arbeidsinnvandrere. 

1.3 Plangruppens forståelse av og tilnærming til sitt oppdrag 

Kommunens samlede tjenester overfor flyktninger og andre innvandrere er meget sammensatte og 
vanskelig å få en fullverdig oversikt over. Dette fremgår med all mulig tydelighet gjennom de to 
omfattende og forskningspregede rapportene som Eigersund kommune har mottatt i 2012 og 2013.  
Plangruppens utgangspunkt er dog at det vi nå trenger i Eigersund kommune ikke er en ny 
forskningspreget utredning, men så langt som mulig en konkret og tiltaksorientert handlingsplan. For 
å få dette til har plangruppen behov for god kontakt med, og solide tilbakemeldinger fra, de 
kommunale enhetene/tjenestene som har mest kontakt med flyktninger og arbeidsinnvandrere. 
Forskningsrapportene er imidlertid benyttet som viktige grunnlagsdokumenter i planarbeidet. 
Planen vil dog innledningsvis inneholde en mer teoretisk overbygning. Dette anses som nødvendig da 
de fleste av oss vil ha behov for en del grunnleggende informasjon for å kunne orientere oss innenfor 
dette meget sammensatte tjenesteområdet. Et eksempel på dette kan være gjeldende regelverk hva 
gjelder arbeidsinnvandring. Et annet er en drøfting av hva integrering egentlig betyr i den praktiske 
kommunale hverdag. 
 
Hovedfokuset i planen vil likevel være rettet mot status for de ulike tjenestene, på de viktigste 
utfordringene for den enkelte tjeneste og på aktuelle tiltak for å møte de beskrevne utfordringene.  
I tillegg har plangruppen hatt fokus på tiltak for å øke sysselsettingsgraden blant flyktningene og på å 
forbedre samspillet mellom tjenestene og på så langt som mulig.  Et viktig fokus i planen er å 
tilrettelegge for at flere flyktninger lykkes med å etablere seg i arbeidslivet.  Integreringsplanen må 
være en start og ikke en avslutning! Etter plangruppens oppfatning må Integreringsplanen være 
første skritt på et systematisk og bredspektret oppfølgingsarbeid innen dette tjenesteområdet.  
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2 NÆRMERE OM INTEGRERING 
Som det også vil fremgå av planen så er rammevilkårene for oppfølging av flyktninger og 
arbeidsinnvandrere i kontinuerlig endring. Ikke minst fra statlig side. Det er derfor spesielt viktig at 
kommunen fanger opp disse endringene så tidlig som mulig som et ledd i et kontinuerlig arbeid med 
å finne hensiktsmessige tilpasninger lokalt.  

2.1 Hva innebærer god integrering i Eigersund kommune? 

I Stortingsmelding nr. 6 (2012-2013) beskrives en helhetlig integreringspolitikk slik: «Integrering er en 
prosess som omfatter både de som bor her fra før, og de som flytter til landet. Nye innbyggere må 
tilpasse seg samfunnet de kommer til og ta del i arbeids- og samfunnslivet. De som allerede bor i 
Norge, må anerkjenne og forholde seg til at befolkningen endres og blir mer mangfoldig. 
Integreringspolitikken skal bidra til at alle har like muligheter, rettigheter og plikter. Ingen skal bli 
diskriminert eller stengt ute fordi de har innvandrerbakgrunn. Integreringspolitikken skal legge til 
rette for at alle som bor i Norge, opplever å høre til og tar del i det norske fellesskapet. Det er en 
forventning om at alle skal bidra etter evne.» (Meld. St. 6 2012-2013 «En helhetlig 
integreringspolitikk», side 9) 
 
Rapporten «Okka By» fra Telemarksforskning konkluderer mer generelt med at måloppnåelse innen 
integreringsarbeidet for flyktninger i vår kommune, er sånn noenlunde på linje med de ti 
referansekommunene som rapporten sammenligner Eigersund kommune med. Men når det for 
eksempel gjelder deltakelsen av innvandrere i lokale lag og organisasjoner, så karakteriserer ”Okka 
By” denne som svak.  

2.2 Definisjon på integrering som er lagt til grunn for planen 

Plangruppen har lagt følgende definisjon på god integrering i Eigersund kommune til grunn for 
planarbeidet: 
«God integrering innebærer at kommunen skal styrke innvandrernes muligheter for deltakelse i yrkes- 
og samfunnslivet og legge til rette for at nyankomne innvandrere skal kunne bli økonomisk 
selvstendige og uavhengige av kommunal støtte etter 3-5 år. Innvandreren skal oppleve å bli godt 
mottatt og inkludert i lokalsamfunnet. Kommunen skal legge til rette for at innvandreren selv etter 
hvert kan gjøre mye av arbeidet med å bli godt integrert.” 
Å lykkes med integreringsarbeidet vil kreve kvalitet i alle ledd; innen norskopplæring, språkpraksis, 
annen opplæring, veiledning, aktivt samspill med næringslivet, deltakelse i det lokale samfunnet, 
fritidsaktiviteter, samfunnsorientering og bygging av sosiale nettverk.» 
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3 PLANENS MÅLSETTINGER  
Formålet med planen er å peke ut strategier og veivalg slik at alle sektorer som berøres av 
integreringsarbeidet kan lage tiltaksplaner for økt integrering. Integreringsarbeidet skal foregå i alle 
sektorer og på alle nivåer.  
 
Hovedmål for integreringsarbeidet i Eigersund kommune: 

 Styrke innvandrernes muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. 

 Legge til rette for at nyankomne innvandrere skal kunne bli økonomisk selvstendige og 
uavhengige av kommunal støtte etter 3-5 år.  

 Innvandreren skal oppleve å bli godt mottatt og inkludert i lokalsamfunnet. 

 
Målene er nådd når: 

ØKNOMI 

 Bruk av midlene i integreringstilskuddsordningene har et 5-årig perspektiv. 

 Alle statlige tilskudd som er tiltenkt benyttet til integrerings- og opplæringsformål, blir brukt til 
dette. 

 Innvandrerne er økonomisk uavhengig  og behov for økonomisk sosialhjelp er redusert til et 
minimumsnivå. 

 

BOSETTING OG ETABLERING 

 Kommunen kan fremskaffe tilstrekkelig antall boliger for å kunne bosette plantallet. 

 Alle flyktninger i kommunen bor i egnede boliger. 

 Hver flykning har fått sin kontaktperson. 

  Flyktningene flytter ut av kommunale boliger og inn i egen eid eller privateid bolig innen 5 år. 

 Kommunen tar i bruk husbankens låne- og støtteordninger rettet mot flyktninger. 

INTRODUKSJONSPROGRAM 

 Alle som har kvalifisert seg for arbeidslivet er økonomisk selvstendige innen fem år. 

 55 % av alle som har gått på introduksjonsprogrammet er helt eller delvis i jobb/utdanning 1 år 

etter avsluttet introduksjonsprogram. 

 80% av alle som har deltatt i introduksjonsprogrammet er helt eller delvis i jobb/utdanning 3 år 

etter fullført introduksjonsprogram. 

 100% av alle som har deltatt i introduksjonsprogrammet er helt eller delvis i jobb/utdanning 5 år 

etter avsluttet introduksjonsprogram, eventuelt avklart at arbeid ikke er forenelig med 

helsesituasjon. 

SPRÅKOPPLÆRING 

 Flest mulig har nådd nivå A2 eller bedre ved avsluttet introduksjonsprogrammet. 

 Alle skal tilbys språkpraksis i løpet av introduksjonsprogrammet. 
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 Flyktninger opplever selv at de har godt utbytte av norskundervisningen og språkpraksisen. 

LOKAL INTEGRERING/SOSIALT NETTVERK/FRITIDSAKTIVITETER 

 Alle som ønsker det deltar på en fritidsaktivitet.  

 Alle som ønsker det har en flyktningguide i regi av frivillige organisasjoner. 

 Alle har en form for sosialt nettverk i kommunen etter endt introduksjonsprogram.  

BARN/FAMILIE 

 Alle barn i barnehagealder/skolealder får raskt tilbud om tilpasset barnehageplass/skole/SFO. 

Senest innen 3 måneder 

 Barna har aktiviteter på fritiden. 

 Kvinner i barselpermisjon får tilbud om deltakelse på aktiviteter der barna kan være med. 

 Foreldrene føler at de har mulighet til å ivareta barna sine på en god måte. 

 Det utvikles et godt system for morsmålsopplæring i skole og barnehage. 

PSYKISK OG FYSISK HELSE 

 Alle nye flyktninger har fått fastlege innen 1 måned etter ankomst. 

 Alle overføringsflyktninger har gjennomgått tuberkulosetest innen 14 dager etter ankomst. 

 Tannhelsen har blitt undersøkt innen 6 mnd.  etter ankomst, kostnadsoverslag for nødvendig 

behandling har blitt utarbeidet og nødvendig behandling igangsatt så snart som mulig. 

 Alle nye flyktningers psykiske og fysiske helse har blitt kartlagt og resultatet av kartleggingen 

danner grunnlag for at det settes i verk nødvendige tiltak.  

BRUKERMEDVIRKNING 

 Vi får fornøyde brukere som opplever medbestemmelse gjennom aktiv deltakelse i 

elevdemokrati m.m. 

TOLK 

 Rutiner for bestilling og bruk av tolk fungerer godt.  

 Flyktningene føler at de har muligheter til å uttrykke seg med sine egne ord når det er nødvendig. 

 Flyktningene føler trygghet i kommunikasjon med Flyktningetjenesten og andre etater i 

kommunen. 

SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER 

 Flyktningetjenesten har knyttet til seg velfungerende samarbeidspartnere og oppdaterte og 

tilgjengelige samarbeidsavtaler foreligger. 

INFORMASJON 

 Generell informasjon om flyktningarbeidet i kommunen er lett tilgjengelig for alle. 
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4 NASJONALE KRAV OG LOKAL KAPASITET 
I 2014 var det 10 år siden det nasjonale Introduksjonsprogrammet for bosetting av flyktninger ble 
iverksatt i Norge. Utfordringene knyttet til etablering og integrering av tradisjonelle flyktninger blir 
en del av en helhet der også arbeidsinnvandringen til Norge har øket betydelig de senere årene.  

4.1 Innbyggere i Eigersund med opprinnelig utenlandsk bakgrunn 

Det kan her være grunn til å minne om at sammensetningen av innbyggere i Eigersund kommune har 
endret seg betydelig i løpet av de siste ti årene. IMDI region Vest har nylig publisert en del fakta 
angående innvandrerbefolkningen i kommunene i regionen. Pr. 01.01.2013 viser statistikken 
følgende for Eigersund kommune: 
Folketall:            14.636  

Hele innvandrerbefolkningen:          1545 = 10 % 

Land fra Gruppe 1: (Eu/ØS, USA, Canada, Australia, New Zealand)          918 =   6 %        

Land fra Gruppe 2: (Asia, Afrika, Latin-Amerika, Europa u. EU/EØS)              627 =   4 %
  

Til sammenligning er andelen av innvandrerbefolkningen i Rogaland fylke 15 %. Det er de store byene 
som ligger klart høyest med Stavanger og Sandnes på henholdsvis 20 og 18 %. For Norge som helhet 
er prosentandelen på 14,9.  

Ser vi på antallet innbyggere med flyktningebakgrunn i Eigersund kommune oppgir Rogaland 
Revisjon IKS i sin rapport at antallet pr. 31.12.2012 var 285 personer og utgjorde 2 %. 

Som det vil fremgå av annen statistikk så har dette tallet økt merkbart de to siste årene. Samlet antall 
med flyktningebakgrunn for 2013 og 2014 vil ende opp på ca. 105 personer. Forutsetter vi at tallet på 
de som har etablert seg tidligere har vært stabilt, vil det totale antallet vokst til ca. 390 innbyggere 
pr. 31.12.2014. Dette utgjør da ca. 2.7 % av det totale innbyggertallet. 

 
Som det fremgår av denne oppsummeringen så er det totale antallet innbyggere med utenlandsk 
bakgrunn nå ca. 10 % av befolkningen i Eigersund kommune. Det er viktig å merke seg at det er en 
meget klar overvekt av innvandrere som ikke har bakgrunn som flyktninger. Blant innvandrergruppen 
utgjør flyktningene ca. 20 % når vi legger offisielle tall for to år siden til grunn. De siste to årene har 
andelen med flyktningebakgrunn økt noe. 
Det er videre grunn til å merke seg at når vi ser på de kommunale tjenestenes behov for ressurser 
knyttet til integrering av flyktninger, så kommer hele veien et betydelig antall arbeidsinnvandrere i 
tillegg. Og mange av de som kommer her er også barn og unge med behov for barnehage og skole. 
Det er nok en misforståelse å tro at arbeidsinnvandrerne klarer seg langt bedre språklig enn de 
tradisjonelle flyktninger hva gjelder å beherske norsk. Rapportene som foreligger viser tydelig at 
språkproblemer er noe som berører mange av disse arbeidstakerne og ikke minst deres 
ektefelle/samboer med barn. I tillegg lever mange et liv med lite sosial kontakt og kontakten med 
deler av det kommunale tjenesteapparatet er gjerne liten eller ikke eksisterende. Det er rapportert 
mange tilfeller der for eksempel mødre og eventuelt deres barn ikke er kjent av kommunen før etter 
de har kommet til kommunen.  
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4.2 Oversikt over antall bosatte flyktninger i Eigersund kommune  

ÅR  TOTALT ANTALL VOKSNE BARN         FAMILIEGJENFORE NTE 
2004  22 personer  15  7   
2005  17 personer  12  5 
2006  22 personer  13  9 
2007  22 personer  13  9 
2008  25 personer  15  10 
2009  26 personer  18  8 
2010  22 personer  12  10 
2011  20 personer  12  8 
2012  26 personer  13  13 
2013  40 personer  27  13  
2014  66 personer  28  7   31 (6 voksne og 25 barn) 

Anslagene fra IMDI er 56 personer i 2015 og 46 personer i 2016, i tillegg kommer familieinnvandring.  
 
Gjennom mesteparten av perioden med introduksjonsprogrammet har Eigersund kommune i sine 
bosettingsvedtak inkludert familiegjenforeninger i sin bosettingskvote. Men fra 2013 av har 
kommunens bosettingsvedtak vært åpent. Det vil si at bosettingsvedtaket ikke legger noen 
begrensninger på hvor mange familiegjenforente flyktninger som kan komme til kommunen i det 
enkelte år. Som det fremgår av tallene som er gjengitt ovenfor har dette gitt seg helt spesielle utslag 
for 2014.  
 
Kommunale bosettingsvedtak uten begrensninger for det enkelte år, er noe IMDI har presset hardt 
på for å få til. Begrunnelsen for dette synes å være at siden bosetting gjennom familiegjenforening er 
noe som vanskelig lar seg forutse hva gjelder tidspunkt og antall, så ønsker IMDI at disse skal komme 
i tillegg til de ordinære kvotene for bosetting.  
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5 ARBEIDSINNVANDRING, REGELVERK OG PROSEDYRER  
Som det senere i planen vil fremgå i forbindelse med gjennomgangen av de ulike kommunale 
tjenestene, så er det ofte arbeidsinnvandrere og deres barn og unge, som representerer de største 
utfordringene for tjenestene. Dette skyldes primært, for å si det enkelt, at når det gjelder de 
tradisjonelle flyktningene så har mottakerkommunen i hovedsak god kontroll med disse de første 
årene hva gjelder tjenesteoppfølging. Slik er det på ingen måte for arbeids- innvandrere.  

For en del sentrale kommunale tjenester er situasjonen rundt denne gruppen innvandrere ofte 
uforutsigbar og dette henger  sammen med ulike faktorer:  

 Gjeldende regelverk som skal regulere arbeidsinnvandringen 

Sysselsettingen i Norge fra 2005 har økt med 300.000 arbeidsplasser og av disse er det 200.000 
jobber som utføres av arbeidsinnvandrere. Arbeidsinnvandringen fra EØS området har som det 
fremgår av disse tallene økt betydelig til Norge i de senere årene. Etter finanskrisen i 2008, som 
rammet mange europeiske land hardt, har Norge fremstått som et spesielt attraktivt land for mange 
arbeidssøkere. Aktivitetsnivået har frem til nå latt seg opprettholde på et meget høyt nivå med basis i 
oljeindustrien og med alle de ringvirkningene denne gir det norske arbeidslivet. 

 Det prinsipielle utgangspunktet for arbeidsinnvandringen 

Regelverket er utformet på en slik måte at spesielt næringslivet skal kunne rekruttere utenlandsk 
arbeidskraft raskt og i betydelig antall ved behov.  I Norge reguleres arbeidsinnvandringen i hovedsak 
gjennom Utlendingsloven med forskrifter.  Grunnleggende prinsipper er at den enkelte arbeidssøker 
skal ha blitt tilbudt arbeid samt at arbeidsforholdet skal dreie seg om heltidsarbeid for en 
arbeidsgiver.  

 Ulike kategorier arbeidsinnvandring 

Nordiske borgere - disse er unntatt fra kravet om arbeidstillatelse og kan fritt komme til Norge og 
arbeide.  EØS borgere - alle EØS borgere med gyldig ID/pass kan komme til Norge og være her i inntil 
tre måneder som kan forlenges inntil 6 mnd.  Det er ikke noen krav til registrering og personen har 
som utgangspunkt ikke rett på velferdsgoder.  
Tredjelandsborgere - for denne gruppen arbeidsinnvandrere deles arbeidstillatelser vanligvis inn i 3 
ulike kategorier: 

- Kategori 1: Arbeidstillatelser som kan fornyes og som kan danne grunnlag for 
bosettingstillatelse (spesialistbestemmelsen)  

- Kategori 2: Arbeidstillatelser som kan fornyes men som ikke danner grunnlag for 
bosettingstillatelse. (inntil 4 år)  

- Kategori 3: Arbeidstillatelser som verken kan fornyes eller gi grunnlag for bosettings-
tillatelse. (sesongarbeid) 

 Gruppetillatelser - disse kan gis til en arbeidsgiver som har behov for å ta inn grupper av 
utenlandske arbeidstakere for et tidsbegrenset oppdrag, prosjekt eller lignende på inntil 1 år.  

Alle som oppholder seg lenger enn 6 måneder i Norge skal registrere seg i Folkeregisteret. For de 
som oppholder seg i Norge i kortere perioder i forbindelse med arbeid, skal være registrert av 
skattemyndighetene og den enkelte arbeidstaker skal tildeles et såkalt D-kort.  
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6 FLYKTNINGETJENESTEN 
 

Målene er nådd når: 

 Plantallet for bosettinger er nådd. 

 Kommunen kan framskaffe tilstrekkelig antall boliger for å kunne bosette plantallet. 

 Bruk av midlene i integreringstilskuddsordningene har et 5-årig perspektiv. 

 Alle statlige tilskudd som er tiltenkt benyttet til integrerings- og opplæringsformål, blir brukt til 
dette. 

 Behov for økonomisk sosialhjelp er begrenset. 

 Alle flyktningene i kommunen bor i egnede boliger. 

 Flyktningene flytter ut fra kommunale boliger og inn i egen eid eller privat leid bolig innen 5 år. 

6.1 Status våren 2015 

Flyktningetjenesten er organisert under NAV (kommunedelen) og er dermed en del av avdeling for 
helse- og omsorg.  
Tjenesten har i en periode bestått av 2.7 årsverk – flyktningkonsulent i 80 %, 1 miljøterapeut i 90 % 
og 1 miljøterapeut i 80 %. Som en konsekvens av budsjettvedtaket i Kommunestyret desember 2014, 
vil flyktningetjenesten fra juni 2015 få økt sin stillingsressurs til 3.8 årsverk og som sådan være fullt 
bemannet etter den gitte rammen.  
 
Oppgaver  
Flyktningetjenestens primæroppgaver er å forberede og gjennomføre bosetting av flyktninger samt å 
sørge for en god oppfølging av disse etter bosetting. Oppfølgingen av flyktningene er i 
utgangspunktet begrenset til de to årene introduksjonsprogrammet gjennomføres og vil deretter 
følges opp av NAV.  
Når det gjelder selve bosettingsprosessen har flyktningetjenesten fast kontakt med IMDI for å sikre 
rask bosetting etter hvert som tjenesten får tilgang til bolig(er) som er hensiktsmessige i forhold til 
den/de enkelte flyktningers behov. Ikke minst i forhold til boligens størrelse. Flyktningetjenesten 
bistår med klargjøring av boligen og ordner med søknader om sosialstønad og bostøtte. Tjenesten 
sørger også for å kontakte skole, barnehage og helsesøstertjenesten som en forberedelse til 
ankomsten. 
 
Generell informasjon og oversikt over de ulike statlige tilskuddene  
Alle innvandrere har samme rett til kommunale tjenester som den øvrige befolkningen i kommunen 
har. Finansiering av dette skjer ved hjelp av ordinære budsjetter. Statlige integreringstilskudd og 
tilskudd til norskopplæring bør fordeles ut til tjenesteytende enheter ut fra lovverk og statlige 
veiledere.  
Eigersund kommune ønsker å begrense flyktningenes behov når det gjelder utgifter til sosialhjelp og 
benytte disse midlene inn mot arbeidsrettede tiltak.  
 
I 2014-16 skal Eigersund kommune i tråd med kommunestyrets vedtak årlig bosette 35 flyktninger. I 
tillegg kommer flyktninger som skal bosettes på familieinnvandring. Antall bosatt på 
familieinnvandring er lite forutsigbare og antallet svinger betydelig fra år til år. 
Flyktningetjenesten har for 2015 en budsjettert utgift på kr. 13.516.000. (2014: kr. 12.216.000 
(2014: kr. 8.195.000).  
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Integreringstilskudd: 
Eigersund kommune får et statlig tilskudd for hver flyktning som bosettes.  

Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2015:   

Integreringstilskudd      Bosettingsår Sats 

År-1 (2015) kr. 182 000 (voksen)* 
kr. 182 000 (barn)* 
kr. 232 000 (enslig voksen) 
kr. 182 000 (enslig mindreårig) 

År-2 kr. 210 000 

År-3 kr. 152 000 

År-4 kr.   82 200 

År-5 kr.   70 000 

Barnehagetilskudd  kr.   24 400 (engangstilskudd) 

Eldretilskudd  kr. 157 500 (engangstilskudd) 

Særskilt tilskudd enslig mindreårig  kr. 191 300 

Personer med kjente 
funksjonshemminger  

Tilskudd 1: kr. 175 900 (engangstilskudd)  
 
Tilskudd 2: Inntil kr.1 080 000 i inntil 5 år 

*Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år. 

6.2 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

I rundskriv «4/2015: Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og 
norskopplæring for asylsøkere i mottak», er satsene for norskopplæring for 2015 satt til: 

Persontilskudd – knyttet til hver person i målgruppen: 

TILSKUDDSÅR LAV SATS (3ÅR) HØY SATS (3 ÅR) 

ÅR 1 (2015) 12 800 31 900 

ÅR 2 (2014) 22 000 57 800 

Side 681 av 1161



Integreringsplan for Eigersund kommune 2015 - 2027 12 

 

             Eigersund Kommune  

 

ÅR 3 (2013) 12 900 35 900 

Grunntilskudd – gis til kommuner med 1 – 150 personer i målgruppen 

LAV SATS  
Kommuner med 1–3 personer i målgruppen 

HØY SATS  
Kommuner med 4–150 personer i målgruppen 

180 000 560 000 

6.3 Sentrale utfordringer for flyktningetjenesten fremover 

- Behov for et fullverdig Introduksjonsprogram 
Med utgangspunkt i Introduksjonslovens bestemmelser er det en viktig utfordring å sikre at 
Introduksjonsprogrammet kan bli et fullverdig program i Eigersund kommune. Det nåværende 
programmet er ikke på full tid og heller ikke helårlig. Slik programmet fungerer i dag blir det preget 
av skolens dags- og årsrytme og dermed får flyktningene uforholdsmessige lange friperioder.  
Flyktningetjenesten har sine ressurser knyttet opp mot mottak, bosetting og oppfølging, og har ikke 
ressurser til å fylle alle fridagene i høst- og vinter- og sommerferien med program. Utover dette har 
Voksenopplæringssenteret  bl.a. planleggingsdager. For å ha forutsetning for å oppfylle lovkravet bør 
det vurderes å ansette programveiledere som har ansvar for introduksjonsprogrammets innhold.  
Som en del av introduksjonsprogrammet er det hensiktsmessig for de fleste deltakerne å ha 4 ukers 
arbeidspraksis i forbindelse med skolens ferie. Det har vist seg vanskelig å etablere et tilstrekkelig 
antall praksisplasser for aktuelle deltakere. Her må kommunen ta et større ansvar å åpne opp for 
praksisplasser i løpet av sommeren. Det arbeides også mot privat næringsliv for å få til gode tilbud til 
deltakerne.  
- Introduksjonsprogrammet – avklaring av ansvarsforhold 
Det er også spesielt viktig å få avklart ansvarsforholdet når det gjelder Introduksjonsprogrammet. 
Flyktningetjenesten og Eigersund voksenopplæringssenter samarbeider en del angående 
Introduksjonsprogrammet. Det er imidlertid i liten grad formelt avklart hvor grensegangen bør ligge 
mellom avdeling for kultur- og oppvekst ved Eigersund Voksenopplæringssenter og avdeling for 
helse- og omsorg ved flyktningetjenesten/NAV. De berørte tjenestene opplever det som spesielt 
viktig at en slik avklaring kommer så snart som mulig.  
- Bosetting/miljøarbeid 
Flyktningetjenesten har erfart at kommunalt vedtak om at personer på familieinnvandring skal 
komme i tillegg til et basisantall av flyktninger som skal bosettes, gir en uforutsigbar arbeidssituasjon 
for flyktningetjenesten. Dette har slått spesielt ut for 2014 hvor 31 personer kom på 
familieinnvandring.  Antall og uforutsigbarhet har resultert i en arbeidsbelastning som er  utover 
flyktningetjenestens kapasitet.  
- Boligbehov 
Etter hvert som antall flyktninger øker blir behovet for egnede boliger stadig stigende. 
Flyktningetjenesten er avhengig av å finne de fleste boligene på det private markedet. Tjenesten har 
en del erfaringer med at huseiere gjerne forventer en høyere leie enn det nivået som 
flyktningetjenesten vanligvis ligger på. 
Å kjøpe sin egen bolig er målet for de fleste flyktninger, og i likhet med andre er de avhengige av fast 
arbeid for å få dette til.  Kommunen bør i større grad gjøre nytte av husbankens 
finansieringsordninger for å øke flyktningers mulighet til å etablere seg i eid bolig. Boligløsninger for 
flyktninger bør i større grad inngå som en del kommunens deltakelse i boligsosialt velferdsprogram. 
- Behovet for barnehageplasser 
For at begge foreldrene skal kunne delta i Introduksjonsprogrammet er foreldrene avhengige av 
barnehageplasser. Ofte får kommunen forespørselen om å bosette familier med små barn etter 31. 
januar da søknadsfristen for barnehageplass det kommende barnehageåret går ut. Det er også vanlig 
at kommunen får melding om familieinnvandring etter den aktuelle søknadsdatoen, og da er 
sjansene for å få barnehageplass små. 
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- Kontakt med flyktningeungdom på skoletilbud i Sandnes 
Flyktningetjenesten opplever at det er vanskelig å holde jevnlig kontakt med ungdommer som har 
behov for grunnskoleopplæring etter vanlig grunnskolealder. Disse får vanligvis sin opplæring på 
Sandnes Læringssenter. Dette innebærer at de reiser til Sandnes tidlig på morgenen og returnerer 
etter vanlig arbeidstid. Flyktningetjenesten konstaterer at kontakten med disse elevene blir ganske 
sporadisk. Spesielt for de som er i Introduksjonsprogrammet oppleves dette som uheldig da de får 
lite oppfølging lokalt. 

6.4 Prioriterte tiltak fra Flyktningetjenesten 

 Ansvars- og oppgavefordeling mellom flyktningetjenesten og Eigersund 
voksenopplæringssenter bør avklares. 

 Organiseringen av flyktningetjenesten bør vurderes nærmere. 

 Introduksjonsprogrammet for flyktninger i Eigersund kommune bør være helårlig og på full 
tid i tråd med «Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 
innvandrere.» 

 Tiltak for å fremme botilbudet for flyktninger bør som en del av det boligsosiale 
velferdsprogrammet utredes spesielt. 

 Eigersund kommune bør reservere 2-3 barnehageplasser til eventuelle barn som ikke har 
muligheter til å søke om plass innen 31. januar for det enkelte år. 

 Det bør vurderes å opprette et grunnskoletilbud for flyktninger over vanlig grunnskolealder, 
men med behov for slik opplæring, i Eigersund kommune.  

6.5 Aktuelle tiltak uten økonomisk konsekvens 2015-2018 

Nr. Navn på tiltak 2015/2016 2016 2017 2018 

1.  Organiseringen av flyktningetjenesten 
bør vurderes nærmere. 

x x   

2.  Tiltak for å fremme botilbudet for 
flyktninger bør utredes spesielt som en 
del av det boligsosiale 
velferdsprogrammet  

x x X x 
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7 BARNEVERNSTJENESTEN (DALANE BARNEVERN)  
Målene er nådd når: 

 Alle har en form for sosialt nettverk i kommunen etter endt introduksjonsprogram.  

 Foreldrene føler at de har mulighet til å ivareta barna sine på en god måte. 

7.1 Status for enheten september 2014  

Barneverntjenesten er pr. i dag inne med tiltak både overfor barn fra familier som har kommet som 
flyktninger og arbeidsinnvandrere.  I tillegg er tjenesten inne i forhold til familier der bakgrunnen for 
innvandring fra Øst Europa og Asia er inngåelse av ekteskap med norsk statsborger.  Det 
framkommer i rapporten fra Rogaland Revisjon IKS, ferdigstilt i september 2013, at flyktninger er 
over representert i barnevernsstatistikken.  Dette er fortsatt tilfelle.   
Av rapporten fremgår det også ”at barn med flyktningebakgrunn er overrepresentert i forhold til det 
totale antallet innbyggere i Eigersund.” Videre kan det tilføyes at det samme også gjelder den 
sistnevnte gruppen, innvandring grunnet ekteskapsinngåelse.  
Saker vedrørende barn fra samtlige ovennevnte grupper behandles på samme måte som saker 
vedrørende andre barn som barneverntjenesten kommer i kontakt med. Dersom meldingen 
undersøkes konkluderer undersøkelsen med tiltak eller henleggelse.  Tiltakene som settes inn er de 
samme som for andre barn.  Barneverntjenesten har ikke særlige tiltak for barn med 
innvandrerbakgrunn.  Ulike typer hjelpetiltak kan settes inn.  For noen av barna er plassering utenfor 
hjemmet nødvendig. Totalt sett har barneverntjenesten relativt mange plasserte barn med foreldre 
som har flyktningebakgrunn eller som har innvandret grunnet ekteskap.  
Barneverntjenesten har ansvaret for de enslige mindreårige asylsøkerne som kommunen tar imot. 
Ungdommene kommunen har tatt imot så langt har passet innenfor rammene av det relativt lite 
omfattende tiltaket som er etablert, hybel med tilsyn.  Det er plass til 5 unge i tiltaket til enhver tid.   

7.2 Hva er de viktigste utfordringene for enheten/tjenesten de kommende årene? 

Barneverntjenesten er i kontakt med en menighet for å gi generelle råd og veiledning i forhold til 
oppdragelse av barn i Norge og de begrensninger loven setter for bruk av avstraffelser etc.  Det kan 
være aktuelt å forsøke å nå også andre på gruppenivå med tanke på å forebygge.    For 
barneverntjenesten gir innvandring, og da særlig overrepresentasjonen det vises til under punkt 1, 
kapasitetsmessige utfordringer.  

7.3 Hvilke tiltak vil enheten/tjenesten prioritere for å møte de aktuelle utfordringene? 

Det er viktig å se på muligheten for å nå flere med forebyggende veiledning og informasjon på 
gruppenivå i settinger der de møtes.    
Gruppen innvandrere som flytter til Norge grunnet ekteskapsinngåelse kunne hatt stor nytte av å 
inkluderes fullt ut i kvalifiseringsprogrammet.  Dette kunne hatt en forebyggende effekt.   
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7.4 Nærmere om utfordringer knyttet til den enkelte gruppe innvandrere: 

Flyktninger 

Når barneverntjenesten er i kontakt med denne gruppen innvandrere er det gjerne følgende 
problemstillinger som går igjen: 

 Oppdragelseskultur som innebærer bruk av fysiske avstraffelser etc.  

 Psykiske lidelser hos foreldre, herunder Posttraumatisk stress syndrom, grunnet belastninger og 
traumer etter å levd under belastende forhold. Deprimerte foreldre kan ha vansker med å ivareta 
omsorgen for barna på en god nok måte.   

 Utfordringer knyttet til å følge opp barnas skolearbeid da de selv har begrenset språk 
kompetanse.  

 Behov for bistand til å sikre barna en aktiv fritid med deltakelse i fritidsaktiviteter.  

 Familiegjenforening der barn som ikke har bodd sammen med sine foreldre over tid. 

Enslige mindreårige asylsøkere 

 Så langt har de ungdommene vi har tatt imot hatt få problemer.  Det kan være utfordringer 
knyttet til familie i hjemlandet.  

Arbeidsinnvandrere 

Når barneverntjenesten er i kontakt med denne gruppen innvandrere er det gjerne følgende 
problemstillinger som går igjen: 

 I de familiene vi er i kontakt med, er årsaken til arbeidsinnvandring økonomiske.  Barna er gjerne 
ikke innstilt på å flytte, savner familie og nettverk i hjemlandet, føler de ser foreldrene lite fordi 
de arbeider og ikke at de selv ikke får den støtten de trenger til å etablere seg i et nytt land.   

 Oppdragelseskultur som innebærer bruk av fysiske avstraffelser etc.  

Innvandring grunnet ekteskapsinngåelse med norsk statsborger 

Utfordringene som her beskrives gjelder familier der ektefellen innvandrer fra ikke vestlige land.  

 Ekteskap som er inngått etter kort tids bekjentskap kan gjøre samlivet utfordrende, særlig når en 
har med egne barn.   

 Familiegjenforening der barn som ikke har bodd sammen med sine foreldre over tid flytter til 
Norge for å bo sammen med en forelder og en steforelder kan gi utfordringer for denne gruppen.  

 Psykiske vansker eller personlighetsmessige utfordringer hos en eller begge foreldre. 

 Oppdragelseskultur som innebærer bruk av fysiske avstraffelser etc.  

7.5 Aktuelle tiltak uten økonomisk konsekvens 2015-2018 

 Navn på tiltak 2015/16 2017 2018 2019 

1.  Veiledning, informasjon og oppfølging 
av foreldre i forhold til norsk 
lovgivning, oppdragelseskultur m.m 

X X X X 
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8 HELSESTASJONSVIRKSOMHET 
 
Målene er nådd når: 

 Alle nye flyktninger har fått fastlege innen en måned etter adkomst. 

 Alle overføringsflyktninger har gjennomgått tuberkulosetest innen 14 dager etter ankomst. 

 Alle nye flyktningers psykiske og fysiske helse har blitt kartlagt og resultatet av kartleggingen 

danner grunnlag for at det settes i verk nødvendige tiltak.  

8.1 Status for enheten/tjenesten pr. august/september 2014: 

På helsestasjonen er det 0,5 årsverk helsesøsterstilling som arbeider i forhold til flyktninger. Det er 
ca. 0,15 årsverk helsesøsterstilling som arbeider med smittevern. Fra 01.01.14-31.08.14 har 
helsestasjonen tatt 76 Mantoux prøver (status med hensyn til tuberkulose). 52 av disse er satt på 
arbeidsinnvandrere og familiegjenforening av «ikke flyktninger». De resterende 24 er satt på 
flyktninger 

8.2 Flyktninger: 

Helsestasjonen driver kvinnegrupper sammen med flyktningkonsulenten. Disse gruppene går over 5 
ganger, hver gang 1,5 timer. Helsesøster har i tillegg en presentasjon på introduksjonskurset i forhold 
til helsestasjonens arbeid og hva man bør tenke på når man oppdrar barn i den norske kulturen. 
Dette bl.a. for å forebygge for eksempel vold i familiene. 
Ved konsultasjonene på helsestasjonen brukes telefontolk som er en god og nødvendig hjelp for at 
informasjon ikke blir misforstått.  Helsestasjonen informerer alltid om at det er forbudt å omskjære 
jenter og at det er forbudt med tvangsekteskap. 
Vaksineinformasjon av barna kan være utfordrende, da det ikke er oversikt over hvilke vaksiner 
barna har fått tidligere.  En må da sjekke hvilke vaksiner som vanligvis blir gitt i hjemlandet, eller 
begynne å grunnvaksinere barnet. Fastlegen tar alltid blodstatus og denne hjelper til med å finne ut 
hvilke vaksiner som skal settes på barnet. De fleste flyktningebarn som er født i Norge får 3 doser 
med Hepatitt B vaksiner. Dette medfører at de får 1-2 konsultasjoner mer enn andre barn. 
Fra og med 01.10.14 har helsestasjonen tatt over med BCG vaksinering av småbarn fra høyendemiske 
land for tuberkulose. Gjelder barn født fra og med 01.09.14. Dette gjelder de fleste barn med 
flyktningebakgrunn. Dette innebærer enda en ekstrakonsultasjon på helsestasjonen.  
Tidligere har det vært oversiktlig og greit med hensyn til antallet nye flyktninger siden helsestasjonen 
har visst omtrent hvor mange flyktninger som kommer til Eigersund. I dag er utfordringen her at man 
ikke med sikkerhet kan vite hvor mange som kommer på grunn av familiegjenforeninger. Økt antall 
familiegjenforeninger blant flyktninger gjør at ressursbruken på helsestasjonen er vanskelig å 
beregne. 
På helsestasjonen har vi et godt samarbeid med flyktningkonsulentene. Vi får beskjed når det 
kommer nye flyktninger til Eigersund. Flykningkonsulent og helsesøster for flyktninger har møter 3-4 
ganger hvert halvår for å diskutere kommende utfordringer og hva som har fungert bra. Når nye 
flyktninger kommer til skolene i Eigersund, er som regel helsesøster med på samtale med mor/far og 
barna. Det blir da brukt tolk. Tema i disse samtalene er for eksempel om omskjæring, 
menstruasjonen og hva de har opplevd. Dette gjelder kvoteflyktningene og ikke dem som kommer 
fra mottak andre plasser i Norge. 
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Helsestasjonens opplevelse er at de fleste barna med flyktning bakgrunn, som går på skolen, ikke 
oppsøker helsesøster selv. Dette er en utfordring for helsesøster. Utfordringer med disse barna, blir i 
likhet med opprinnelig norske barn tatt opp på URT (Utvidet Ressursteam) møter på skolen. Disse 
møtene skal holdes 2 ganger hvert halvår. Kontaktlærerne og helsesøster har også jevnlig kontakt 
hvor enkeltelever kan diskuteres.  

8.3 Arbeidsinnvandrere 

Dette representerer for tiden den største utfordringen for tjenesten. Vi har ingen oversikt over hvor 
mange arbeidsinnvandrere som bor i kommunen, heller ikke hvor de bor. Ofte oppdager vi at mor og 
barn har flyttet til Eigersund når mor kommer til jordmor og ønsker svangerskapskontroll. Det har 
hendt at barn har bodd i Egersund i over 1 år, uten at helsestasjonen har visst om dem. Dette er en 
stor utfordring særlig i forhold til smittevern, men også i forhold til barnas rettigheter i Norge. 
Helsestasjonen må ofte bruke telefontolk, for å sikre at viktig informasjon ikke blir misforstått. 
Det er svært viktig at arbeidsgivere og politi informerer helsestasjonen når de ansetter og det 
kommer arbeidsinnvandrere fra høyendemiske områder for tuberkulose og Hepatitt. Så langt 
helsestasjonen har kunnet bringe på det rene, skal Eigersund kommune ha gitt skriftlig informasjon 
til alle arbeidsgivere i kommunen i forhold til smittevern og tuberkuloseprøve på helsestasjonen. 

8.4 Blandingsekteskap 

En av de største utfordringene disse har er et manglende sosialt nettverk. Ikke alle går på norsk kurs 
og kan ha dårlige norsk kunnskaper. Noen har barn fra før i hjemlandet. Disse kan ha bodd hos 
besteforeldre i hjemlandet i flere år, blir deretter flyttet til mor som ikke har vært oppdrageren 
deres.  Helsestasjonen bruker også her ekstra ressurser på å sjekke vaksinestatus, ta Mantoux og 
oppvaksinere barna. 

8.5 Aktuelle tiltak uten økonomisk konsekvens 2015-2019 

 Navn på tiltak 2015/16 2017 2018 2019 

1.  Det skal foretas en gjennomgang av de 
rutiner og prosedyrer når det gjelder 
samarbeid som regulerer 
helsestasjonens smittevernsarbeid i 
forhold til flyktninger og 
arbeidsinnvandrere.  

X X X X 

2.  Eigersund kommune gir skriftlig 
informasjon til alle arbeidsgivere i 
kommunen i forhold til smittevern og 
tuberkuloseprøve på helsestasjonen. 

X X X X 

3.  Skoler og barnehager skulle hatt krav 
til dokumentasjon fra foreldrene om at 
tuberkuloseprøve var tatt og resultat 
av denne. 

x x x x 
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9 KULTUR, FRITID, SOSIALE NETTVERK OG FRIVILLIGHET 
 
Målene er nådd når: 

 Alle som ønsker det har en fritidsaktivitet. 

 Alle som ønsker det har en flyktningguide. 

 Alle har en form for sosialt nettverk i kommunen etter endt introduksjonsprogram. 

9.1 Innledning    

Felles for de lokalsamfunnene som har fått til å skape ulike foreninger og nettverk, er at det er tatt et 
mer helhetlig kommunalt grep mot flerkulturelle bydeler, som involverer samarbeid på tvers av 
offentlig og frivillig sektor, inkludert aktører som skoler, velforeninger, innvandrerforeninger, 
idrettsforeninger, politi, trossamfunn og bibliotek. 
Regjeringen formulerer følgende mål på dette området: 

 Øke driftsstøtten til mellomstore og store lokale innvandrerorganisasjoner 

 Bidra til at frivillig sektor fortsatt skaper møteplasser og er aktør i integreringsarbeidet 

 Innføre en nasjonal uke for mangfold og flerkultur i 2013. 
 
I «Okka By», rapporten fra Telemarksforskning i 2012, karakteriseres deltakelsen av innvandrere i 
lokale lag og organisasjoner som svak med unntak av EIK og Frelsesarmeen.  

9.2 Kulturkontoret – status og fremtidige muligheter 

Slik situasjonen er nå er aktiviteten rettet mot innvandrere ganske begrenset. I det følgende har 
kulturkontoret formulert en del tilbud som de ønsker å kunne utvikle og realisere i årene fremover: 

 OPPLEVELSESKORTET er et samarbeid mellom private aktører, NAV og kommunene som gir barn 
og unge gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter.  

 KULTURFADDER  - tanken er å gi flyktninger og arbeidsinnvandrere noen å gå sammen med på 
kulturelle arrangementer. Konserter, utstillinger, kino og lignende.  

 KUNSTNERBESØK er et tiltak som kan være inspirerende og utviklende for flyktninger og 
arbeidsinnvandrere.  

 FOTO/VIDEOKURS er en effektiv måte å inspirere flyktninger og arbeidsinnvandrere til å uttrykke 
seg på og formidle sine historier (dokumentar og/eller fiksjon) på en kreativ måte.  

 FORFATTERBESØK er noe kulturkontoret har god erfaring med etter Verdens Bokdag i vår.  

 ARBEIDSERFARING/SPRÅKPRAKSIS fra kulturinstitusjoner er også et godt tiltak som kan bidra til 
integrering både med hensyn til språkutvikling og det å få noe arbeidserfaring. 

 ÅPEN SCENE kan bidra i integreringsarbeidet ved å sette opp en scene og invitere inn folk til å 
presentere det de ønsker, kan det skapes en spennende kunstnerisk arena hvor alt kan skje.  

9.3 Frivilligsentralen – status og fremtidige muligheter  

Tilbakemeldingene fra Frivilligsentralen er at de har hatt og har flere frivillige som arbeider med 
integrering av flyktninger. Gjennom flere år har det for eksempel vært et fast samarbeid med 
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Flyktningetjenesten og Egersund Menighetssenter (IKA). Frivilligsentralen har faste aktiviteter som 
«Norsk matlaging» og sykkelkurs for spesielt kvinnelige innvandrere. 

9.4 Frivilligsentralen ønsker å kunne bidra med å tilrettelegge for følgende aktiviteter i 
fremtiden:  

 Matlaging i barnehage – norske og utenlandske mødre møtes og lager mat sammen. 

 Servicetorg hvor en kan henvende seg og få veiledning om hvem de skal henvende seg til i 
kommunene på ulike saksområder. Også kunne få veiledning angående skjema m.m. 

 Matkurs hvor det er flyktninger og arbeidsinnvandrere som er kursholdere. Mange er interessert 
i utenlandsk mat. En kursavgift kan dekke en del av utgiftene. 

 Hjemmebesøk hvor en drikker te/kaffe og blir kjent. «Alla prosjektet». Kfr. Antirasistisk senter. 

 Utvikle en mer aktiv dialog med frivillige lag og foreninger. Minne om fokuset på flyktninger og 
arbeidsinnvandrere. 

 Gå i dialog med flyktninger og andre innvandrere og få mest mulig konkrete tilbakemeldinger om 
hva er de selv ønsker/har behov for. 

 Svømmekurs. 

 «Norsk kvinnegruppe» rettet mot å lære norsk kultur og språk. 

 Tilbud om leksehjelp. 

9.5 Utfordringer 

Frivilligsentralen opplever økt etterspørsel knyttet til å bidra med tilbud rettet mot ulike tjenester 
innen helse- og omsorg.  Flere innvandrere har meldt sin interesse for å engasjere seg som frivillige, 
men foreløpig er et fåtall som er aktive. Bakgrunnen for dette er gjerne språkmestring og begrenset 
kapasitet til å følge disse opp fra Frivilligsentralens side.  

9.6 Frivillige organisasjoners bidrag i integreringsarbeidet 

- Frelsesarmeen 
Det lokale korpset innen Frelsesarmeen har gjort og gjør en helt god innsats innen 
integreringsarbeidet i kommunen.  En mottar midler fra Kavlifondet og dette har bidratt til at 
Frelsesarmeen lokalt har kunnet ansette en person til å arbeide med tilbudet til barn og unge på 
heltid.  
 
Utgangspunktet for Frelsesarmeen har vært å ta i bruk menighets lokaler og tilbud som en arena og 
en møteplass for integrering. Frelsesarmeen har som mål at de gjennom språktrening for voksne, 
fritidstilbud for barn og voksne sammen, ulike aktiviteter der innvandrere og etnisk norske er 
sammen kan bidra til å utvikle vennskap på tvers av kulturer. Det er et mål for Frelsesarmeen at 
innvandrere skal oppleve å møte og bli kjent med nordmenn, bli kjent med den norske kulturen, 
tenkningen, bli invitert til norske hjem.  
Frelsesarmeen har nå bygget opp et uvanlig bredt spekter av tilbud som involverer innvandrere.  

- Åpen cafe arrangeres to onsdager i måneden. Her kan det være mellom 80-105 deltakere og 
mellom 10-15 nasjonaliteter representert. 

- Babysang (0-1 år), småbarnsang (1-2 år) og Bomchicka (3-5 år) arrangeres hver tirsdag med 
opptil 65 barn og voksne sammen  

- Babysang for tospråklige er et tilbud spesielt rettet mot mødre med barn som har permisjon 
fra Introduksjonsprogrammet.  
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- Innebandy for de mellom 8. trinn og siste trinn på videregående arrangeres hver mandag.  

- Basketball – 12 og eldre benytter lokaler på en av skolene.  

- Fredagstreff for ungdommer 12-18 år arrangeres annenhver fredag og tilbyr et bredt spekter 
av aktiviteter for ungdommer.  

- Speidergrupper fra 6 – 18 år. Tilbudet er delt opp i et for barn og et for ungdommer. Flere 
barn/ungdommer med innvandrerbakgrunn deltar nå i dette tilbudet.  

- Etter skoletid er et tilbud til barn fra 2. klasse. Her møter gjerne 10-15 barn som både er 
etnisk norske og innvandrere fra Øst-Europa og Afrika.  

- Internasjonal dag er blitt godt kjent hos mange og er utviklet med bakgrunn i Åpen cafe. 
Denne dagen arrangeres nært knyttet opp til den årlige TV-aksjonen.  

- Egne ungdomsarrangementer for ungdommer i nyttårshelgen, i påsken samt sommer og 
høst.  

- Familieleirer og familiehelger både på lokalt og sentralt hold.  
 

- Kristent interkulturelt arbeid (KIA) 
Kristent interkulturelt arbeider en landsdekkende organisasjon som arbeider for flerkulturelt 
fellesskap i menighet og samfunn. Her lokalt arrangerer KIA en gang i måneden samling på 
menighetssenteret på Damsgård. Det er et mål at innvandrere i alle aldersgrupper skal kunne møte 
etnisk norske i en sosial ramme og ha anledning til å praktisere norsk. Vanligvis deltar mellom 30 og 
40 personer på disse samlingene. Mange av de som deltar er mødre med barn. Men etter hvert har 
også flere menn deltatt. 
I tillegg til disse sosiale samlingene arrangerer KIA lokalt turer eller deltakelse på alternative 
arrangementer bl.a. «vinterfest» med flyktningetjenesten. 
 
- Egersund Idrettsklubb (EIK) 
Utgangspunktet  er at klubben i tillegg til den sportslige siden, ønsker å være en viktig samfunnsaktør 
for byens befolkning. EIK har arbeidet med integrering av barn og unge i flere år nå og det er ingen 
tvil om at klubben har lykkes med denne satsingen. Spesielt gjelder dette EIK Fotball der barn og 
unge gradvis har fått plass på de fleste aldersbestemte lagene. Så mange som 50-60 barn og unge 
med innvandrerbakgrunn er aktive i fotballsammenheng. Enkelte av disse er meget store talenter og 
et naturlig mål vil være at flere av disse kan etablere seg på A- laget om få år.  
Her bør det tilføyes at EIK er en sentral aktør i det som kalles «Team Dalane». Av til sammen 20 
ungdommer har 5 innvandrerbakgrunn. To av disse er fra EIK. 
 
EIK gir uttrykk for at det nå er så innarbeidet med spillere fra mange ulike land at dette har blitt en 
del av hverdagen i klubben. Det betyr selvsagt mye for barn og unge med innvandrerbakgrunn at 
foreldrene viser interesse slik mange av de etnisk norske gjør. Totalt sett vil denne type idrettsmiljø 
gi gode muligheter til å trene språk for både barn og unge og for foreldre.  
På denne måten arbeider EIK med langsomt å tilvenne foreldrene med innvandrerbakgrunn til den 
kulturen som gjennomsyrer klubben og den måten klubben arbeider på. På den måten kan også 
foreldrene bygge nettverk og tilpasse seg de kravene de møter i klubben.  
 
Fra EIK Fotball sin side fremheves det gode samarbeidet med flyktningetjenesten og med Husabø 
skole. Dette samarbeidet har ledet mange barn og unge inn mot fotball tilbudet som EIK gir. Klubben 
mottar et tilskudd på kr. 50.000 pr. år fra flyktningetjenesten og er avhengig av dette tilskuddet for å 
kunne gi så mange barn og unge med innvandrerbakgrunn det tilbudet de nå får.  
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En del av tilskuddet fra flyktningetjenesten er brukt til å støtte deltakelse også fra jenter med 
innvandrerbakgrunn. Klubben merker nå at det stadig er flere jenter som kommer med i 
fotballtilbudet. 
 
Fra EIK sin side gis det også uttrykk for at utover det gode samarbeidet med flyktningetjenesten og 
Husabø skole, så kunne de tenke seg et mer systematisk samarbeid med kommunen med årlig 
evaluering.  For eksempel hvordan klubbene kan etablere gode forbindelser med andre skoler. Det er 
videre viktig å forsøke å lykkes bedre med å få til kontakter i de ulike innvandrermiljøene som kan 
bidra til å stimulere til deltakelse i fotballen eller innen andre tilbud.  

- Egersund Racketklubb  - Folkepulsen – et folkehelseprosjekt   

”Folkepulsen” er et folkehelseprosjekt som ble etablert i 2009 og har frem til nå fungert i to 
treårsperioder. Målgruppene er ”inaktive unge og voksne”. For alle prosjektene skal gi økt fysisk 
aktivitet, integrering og inkludering. Idrettsrådet, EIK, Eigersund kommune og Rogaland 
fylkeskommune har samarbeidet om Folkepulsen gjennom en lokal styringsgruppe. EIK har også hatt 
en formidlingsrolle til ulike idrettslag vært i kontakt med aktuelle idrettslag med sikte på å opprette 
denne type folkehelsetiltak. Blant annet EIK håndball, rugby, svømmeklubben, golfklubben og 
volleyballklubben. 

Tacketklubben  er et eksempel på hvordan opplegget rundt Folkepulsen kan stimulere til aktivitet for 
å integrere innvandrere.  I oppstartsfasen hadde Racketklubben godt samarbeid med Rogaland 
Idrettskrets, Eigersund voksenopplæringssener og EIK. I alt meldte 11 personer med 
flyktningbakgrunn seg. Disse var fra Eritrea, Iran, Irak, og Myanmar. Kurset ble fullført nå i januar 
2015. Tennis er jo en verdensomspennende idrett og klubben hadde allerede medlemmer fra 
Filippinene, Østerrike, Polen, Litauen og England. 

Flyktningene har fått medlemsstatus og får som stadig del i de ulike godene som klubben tilbyr samt 
forpliktelsene som for eksempel dugnadsinnsats. Klubben håper blant annet å få med de nye 
medlemmene i forbindelse med at Egersund Racketklubb inneværende år har ansvaret for 17. mai 
arrangementet.  

9.7 Aktuelle tiltak uten økonomisk konsekvens 2015-2018 

Nr. Navn på tiltak 2015/16 2017 2018 2019 

1.  Utrede og ev. utvide bruk av 
opplevelseskortet 

x x   

2.  Etablere ordning med kulturfadder. x x x x 

3.  Arrangere kunstnerbesøk.  x x X 

4.  Foto og videokurs  x x X 

5.  Forfatterbesøk  x x X 

6.  Arbeidserfaring og språkpraksis fra 
kulturinstitusjoner 

 x x X 

7.  Åpen scene  x x X 

8.  Matlagingskurs – frivillighetssentralen x x x X 
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9.  «Alla prosjektet» – 
frivillighetssentralen 

x x x x 

10.  Svømmekurs.  x x X 

11.  «Norsk kvinnegruppe» rettet mot å 
lære norsk kultur og språk 

 x x X 

12.  Tilbud om leksehjelp.  x X X 

13.  Vurdere hvordan en kan få til et mere 
systematisk samrbeid med årlig 
evaluering med frivillige lag og 
organisasjoner herunder EIK. 

    

14.  Utvikle en mer aktiv dialog med 
frivillige lag og foreninger. Minne om 
fokuset på flyktninger og 
arbeidsinnvandrere. 

X x x X 

 

 

 

Side 694 av 1161



Integreringsplan for Eigersund kommune 2015 - 2027 25 

 

             Eigersund Kommune  

 

10 BARNEHAGENE 
 
Målene er nådd når: 

 Alle barn i barnehagealder får raskt tilbud om barnehage. 

 Barna har aktiviteter på fritiden. 

 Kvinner i barselpermisjon får tilbud om deltakelse på aktiviteter der barna kan være med. 

 Foreldrene opplever at de har muligheter til å ivareta barna sine på en god måte. 

 Det utvikles et godt system for morsmålsopplæring i skole og barnehage. 

10.1   Status for enheten 

  
 
Kommunale barnehager  (5 stk) 
( Rundevoll, Grøne Bråden, Husabø, 
Slettebø, Hellvik) 

flyktninger Arbeidsinnvandrere 

 
30 

 
23 

Private barnehager 
10 stk 

25 38 

Åpen barnehage 
Høst 2014 

2 4 

TOTALT høsten 2014 57 65 

Tilsammen 122 

Pr. 15. desember 2014 er det i alt 122 flerspråklige barn i barnehagene i Egersund. Av disse er 
fordelingen i forhold til bakgrunn som følger: 

Flyktninger:   57 
Arbeidsinnvandrere:   65 
 

Fordelingen mellom flerspråklige barn i barnehagene  er fortsatt noe ujevn. Husabø barnehage har et 
høyt antall flerspråklige barn i forhold til totalt antall plasser (11 av 22 barn). Dette har sammenheng 
med at spesielt flyktningene ser ut til å søke sentrumsnære barnehager (beliggenhet, dårlig tilbud, 
offentlig transport). Barna til arbeidsinnvandrere fordeles seg jevnt i alle barnehagene. 

10.2 Ressurser til særlig oppfølging av barn med flyktning/innvandrerbakgrunn: 

Fra 1.8.2014 er det tilsatt barnehagelærer i 40% veilederfunksjon for flerspråkarbeidet i 
barnehagene.  Det ligger til denne stillingen å bistå  barnehagene med veiledning , kursvirksomhet og 
å formidle praktiske råd og tips. Stillingen blir 50% fast fra aug 2015. 

10.3 Foreldresamarbeid i ordinære barnehager  

I hovedsak er tilbakemeldingene fra barnehagene at et språklig og kulturelt mangfold er givende. 
Samtidig byr det på utfordringer; det krever tid og ressurser . 
Å skape gode møteplasser for foreldrene, er også en viktig del av integreringsarbeidet. I en 
barnehage er det en etablert tradisjon med å arrangere mødrekvelder.  Personalet og mødre 
kommer sammen på kveldstid og lager mat. Målsetning: sosialisering, praktisere norsk, bli bedre 
kjent.   
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De språklige barrierene kan by  på utfordringer. Informasjon må formidles både muntlig  og skriftlig. 
Det må derfor beregnes mer tid på den daglige kontakten med de enkelte  foreldre, samt  lengre tid 
til de ordinære  foreldresamtalene .Det er gjort gode erfaringer med å bruke digitale bilder av barna i 
daglige situasjoner, parallelt med ulike observasjonsverktøy. Det anbefales i tillegg  å bruke egnete 
kartleggingsverktøy  som særskilt følger opp  språkutviklingen. 

10.4 Generell erfaring med familier tilknyttet introduksjonsprogrammet: 

Kommunale vedtekter sikrer barn plass i kommunal barnehage når foreldre deltar i 
Introduksjonsprogrammet.  Disse barna kommer som regel i barnehage fra de er små.  De barna som 
har begynt tidlig i barnehage har som regel et godt talespråk ved skolealder utifra de efaringene 
barnehagene har. 
Sosiale forskjeller mellom flyktningfamiliene og etnisk norske familier er merkbare.t.  
Vår generelle erfaring er at foreldrene er positive og takknemlige for barnehagetilbudet. 
Barnehagene opplever gode relasjoner og vilje til samarbeid med  innvandrerfamiliene, til tross for 
utfordringene. 

10.5 Arbeidsinnvandrere: 

Økonomi og utdanningsnivået i denne gruppen er som for norske familier.  
En utfordring i denne innvandrergruppen er foreldrenes manglende norskferdigheter.  Foreldrene 
går sjelden på norskkurs. Det kan skyldes at kostnader må dekkes selv, eller at de skal oppholde seg i 
Norge kun for en kortere periode. Når hele deres sosiale nettverk er i egen språkgruppe, ser en 
kanskje ikke behovet for selv å lære seg norsk. Dersom engelskferdighetene i tillegg er dårlige, byr 
det på  utfordringer i foreldresamarbeidet.  
Rutiner når det gjelder kontakten mellom barnehagene og  helsestasjonen bør gjennomgås. I 
barnehagen rapporterer foreldrene om barnet har fulgt vaksinasjonsprogram i hjemlandet. 
Barnehagene formidler informasjon om at familien må ta kontakt med helsestasjonen, men har liten 
mulighet for å følge opp dette. 

10.6 De viktgste utfordringene 

 Norskopplæringen helt avgjørende. De flerspråklige barna må lykkes språklig for å bli 
fullverdig integrert i det norske samfunnet. Et godt språkmiljø må ha gode språkmodeller og 
derfor bør det være overvekt av norskspråklige barn i barnehagene.  

 Forskning viser tydelig at styrking av morsmålet er en suksessfaktor når det gjelder å lære et 
nytt språk. Eigersund kommune skal lage nye strukturer når det gjelder 
morsmålsopplæringen. 

 Overgang barnehage – skole: Når det gjelder flerspråklige barn, er det behov for å utarbeide 
nye rutiner. Med spesielt sikte på å ivareta den språklige utviklingen for det enkelte barn i 
overgangsfasen fra barnehage til grunnskole.  

 Det er ønskelig at alle barnehagene tar ansvar når det gjelder å sikre en rimelig fordeling av 
innvandrerbarna. Barn av foreldre på introduksjonsprogrammet er sikret opphold i de 
kommunale barnehagene. (Fordeling kommunale og private barnehager: 5 kommunale + 
åpen barnehage og 10 private). Arbeidsinnvandrere er representert i alle barnehagene, men 
ikke i like stort antall i de private som i de kommunale.  
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10.7 Flyktninger: 

 Øke kompetanse for å håndtere familier med traumer/psykiske problem..  

 Ofte mangelfull skolegang hos foreldre/foresatte.  

 Manglende sosialt nettverk for noen av familiene. 

 Kulturforskjeller med hensyn til oppdragersyn.  

 Skyssproblematikk når introduksjonsprogrammet er slutt. Barna/foreldre har ikke krav på 
skyss lenger og barna blir ofte søkt over til en mer nærliggende barnehage.  

10.8 Arbeidsinnvandrere 

 Språkutfordringer. 

 Kulturforskjeller med hensyn til oppdragersyn kan forekomme.  

 Familien har kanskje ikke planer om å bli værende i Norge, de er her for en kortere periode 
og vil dermed ikke investere i norsk språkopplæring. 

 Mangelfullt sosialt nettverk 

10.9 Om tusenbeinet åpen barnehage 

Det  er vurder som en viktig integreringsarena for mødre og barn som ikke har et alternativt tilbud. 
Gjelder spesielt  en del familier som har kommet til kommunen med bakgrunn i arbeidsinnvandring.  

Erfaringene fra åpen barnehage er at disse mødrene har behov for sosial kontakt med andre. Et 
barnehagetilbud av denne typen kan ofte bidra til å bryte opp en isolert tilværelse og bygge et 
nettverk på fritiden. Barnehagens personale kan ofte bistå dem med å forstå brev, skrive søknader 
m.m.  

10.10 Oppsummering - tiltak enheten vil prioritere for å møte utfordringene 

- Økt fokus på at tidlig innsats krever også økte ressurser. 
- Kompetanseheving for de ansatte i barnehagene i forhold til flerspråkutvikling og 

flerkulturalitet. 
- Innkjøp av teknisk utstyr/språkstimuleringsmateriell til flerspråkarbeidet. 
- Tilgodese foreldre i introduksjonsprogrammet med flere tilvenningsdager ved oppstart i 

barnehage (5 dager). 
- Sikre at alle flerspråklige barn får tilrettelagt tilbud om norskopplæring i barnehagene i form 

av egne språkgrupper 1-2 ganger i løpet av uka. 
- Innarbeide kartleggingsrutiner når det gjelder språkfunksjon for flerspråklige barn. 
- Lage nye rutiner for overgang barnehage – skole.  
- Etablere eget samarbeidsnettverk for barnehagene som har flerspråklige barn. 
- Bruke URT (utvidet ressursteam) aktivt i forhold til foreldresamarbeid, veiledning/ rådgiving 

om for eksempel grensesetting, oppdragersyn). 
- Holdningsskapende arbeid i foreldregruppa generelt (skape gode møteplasser, for eksempel 

mødrekvelder) 
- Økt samarbeid med skolene. Blant annet om hvordan en møter ”oppdragelseskulturer” som 

kan være svært ulike den norske modellen. 
- Etablere et tettere samarbeid med helsesøstertjenesten. 
- Tilrettelegge transporttilbud til de barnehagene som ligger langt fra sentrum. 
- Samarbeid med helsesøstertjenesten vedrørende vaksinasjonsprogram for 

arbeidsinnvandrergruppen. 
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- Lokal tolketjeneste bør vurderes. (tolkeportalen.no: kr 825,- /pr. time) 
- Ferietilbud for flyktningbarn. 
- Skape arenaer for møteplasser utenom barnehagene.  
- Subsidiering av kontingenter for å stimulere til økt deltakelse på fritidsaktiviteter (sport/ 

korps/kor/ kulturskolen/speidervirksomhet og lignende) 
 

10.11 Aktuelle tiltak uten økonomisk konsekvens 2015-2018 

 Navn på tiltak 2015/16 2017 2018 2019 

1.  Etablere formelt samarbeid med helsestasjon, barnevern og 
PPT 

X X X X 

2.  Samarbeid med Flyktningkonsulenten og Tusenbeinet åpen 
barnehage. 

X X X X 

3.  Etablere samarbeid med Kulturskolen. X X X X 

4.  Aktivitets- og kurskvelder. X X X X 

5.  Formidle mer systematisk til arbeidsgivere i Eigersund 
kommune informasjon om det tilbudet Åpen barnehage gir. 

X X X X 

6.  Sskape gode møteplasser, - mødrekvelder etc.  X X X 

7.  Økt samarbeid med skolene. Blant annet om hvordan en 
møter ”oppdragelseskulturer” som kan være svært ulike 
den norske modellen. 

 X X X 

8.  Sikre at alle flerspråklige barn får tilrettelagt tilbud om 
norskopplæring i barnehagene i form av egne språkgrupper 
1-2 ganger i løpet av uka 

   X 

9.  Innarbeide kartleggingsrutiner når det gjelder 
språkfunksjon for flerspråklige barn. 

 x X x 
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11 GRUNNSKOLENE 1-7 TRINN (HUSABØ SKOLE)    
 
Målene er nådd når: 

 Barna har aktiviteter på fritiden. 

 Kvinner i barselpermisjon får tilbud om deltakelse på aktiviteter der barna kan være med. 

 Foreldrene opplever at de har muligheter til å ivareta barna sine på en god måte. 

 Det utvikles et godt system for morsmålsopplæring i skole og barnehage. 

11.1 Særskilt språkopplæring 

GIS: Statistikk fra 2014/15 angående elever som får særskilt norskopplæring fordelt på trinn. 
SKOLE Tr.1 Tr. 2    Tr. 3  Tr. 4 Tr. 5 Tr. 6 Tr. 7 Tr. 8 Tr. 9 Tr. 10  Totalt    
Eigerøy skole:   3 3 2 2 1           11 
Grøne Bråden:   6 4 2 4 3 3 2           24  
Helleland skole :      1             1 
Hellvik skole:   5 2 0 0 2 0 2 1 0 1                 13 
Husabø skole:   8 3 10 12 6 6 14          69 
Rundevoll sk:     4 1 1 0 4 0 1                      11 
Husabø ungdomsskole: (statistikken noe uklar men til sammen 25 elever)                     25                                           
Lagård ungdomsskole:       4 1 3                   8 
 
GIS:  Antall elever av de ovenfor registrerte som følger læreplanen i grunnleggende norsk for 
språklige minoriteter. Tallene er oppgitt samlet for alle skolene pr. trinn. 
1 trinn   0 
2. trinn   5 
3. trinn   4   
4. trinn   3 
5. trinn   2 
6. trinn   0 
7. trinn   2 
8. trinn   2 
9. trinn   1 
10. trinn  2          Til sammen: 21 elever 

11.2 Status og eksempel - Husabø skole 

Husabø skole har som sentrumsskole og som den største av grunnskolene i Eigersund kommune de 
senere årene opplevd et økende tilsig av elever av utenlandsk opprinnelse. Dette har på de fleste 
områder vært en berikelse for skolen, men det har også bydd på enkelte utfordringer. De elevene 
skolen mottar og som har utenlandsk opprinnelse, har svært ulik bakgrunn når det gjelder religion, 
kultur, språk og skolegang. Skolen mottar både flyktninger, barn av arbeids-innvandrere og elever 
som har kommet som følge av familiegjenforening eller giftermål. Husabø skole er den skolen i 
kommunen som historisk sett har tatt i mot flest utenlandske elever, men vi vet at tilsiget av slike 
elever også er økende på de andre skolene i kommunen. Nye utenlandske elever som kommer til 
kommunen, går i dag 8 timer pr uke i språkgruppe på Husabø skole. (Husabø ungdomsskole har et 
tilsvarende tilbud for elever i ungdomsskolealder). 
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Husabø skole hadde høsten 2014 72 elever med utenlandsk opprinnelse. 41 av disse har 
flyktningbakgrunn, 27 er barn av arbeidsinnvandrere og fire har kommet som følge av 
ekteskapsinngåelse. Noen av disse har vært i Norge i flere år. Andre har nylig ankommet landet. Med 
så mange elever fra så mange ulike land, vil det i alle klassene være elever med annen språklig og 
kulturell bakgrunn. Dette er absolutt en ressurs i læringsarbeidet. Elevene får høre og lære om 
mange ulike land/kulturer, og mange har også dramatiske opplevelser med i bagasjen som med 
elevene ofte får et innblikk i. Dette har vi utallige eksempler på og vil trekke fram noen ferske 
hverdagsbilder for å illustrere dette: 
 
- eksempel 1 
På 7. Trinn arbeider de når dette notatet skrives med Islam i RLE. I den forbindelse hadde en 
nyankommet medelev fra Syria med seg Koranen og leste høyt på arabisk. En unik og sterk 
opplevelse. 
- eksempel 2: 
En norsk mor forteller at hennes barn flere ganger ved middagsbordet har fortalt historier om sine 
nye medelever som har kommet og som har historie og bakgrunn som har gjort inntrykk. Dette gjør 
noe med oss. 
- eksempel 3. 
10-12 elever fra samme klassetrinn oppleves i lek med ball utenfor skolens kontorer. Ved første 
øyekast ikke så spesielt. Ved nærmere ettersyn består gruppen av elever fra Norge, Bulgaria, Kina, 
Thailand, Afghanistan Etiopia, Kosovo og Filippinene. Alle i ivrig lek med norsk som språk. Da får en 
virkelig en opplevelse av fargerikt fellesskap og integrering i praksis. 
 
De utfordringene skolen møter med disse elevene, handler ikke i første rekke om de har kommet 
som arbeidsinnvandrere eller flyktninger, men handler mer om språk- og skolebakgrunn. 
 
Husabø skole har frem til skolestart 2014/15 hatt elever fra ikke mindre enn 47 nasjoner. De kommer 
fra til sammen 25 ulike land. Flyktningene kommer gjerne fra typiske konfliktområder som for 
eksempel Afghanistan, Syria, Irak, Eritrea eller Somalia mens arbeidsinnvandrere typisk kommer fra 
for eksempel Filipinene, Polen, Spania eller India. Elever som kommer fra krigs- og konfliktområder 
har ofte svært mangelfull skolegang. De settes likevel i klasse sammen med elever som er like gamle 
som dem selv, selv om de kan ligge år på etterskudd i skolegang.  
 
Arbeidsinnvandrere kommer gjerne fra land der elevene begynner tidligere på skolen enn i Norge, og 
som også kan ha gode skolesystem. Disse elevene kan ha kommet lenger enn jevngamle norske 
elever, blant annet i fag som matematikk og engelsk. Også disse elevene settes i klasse med 
jevngamle elever. Vår erfaring er at det er det mest vellykkede rent sosialt, at elvene går i klassen 
som passer med alder. 
 
Nye elever som kommer får tilbud om språkgruppe 8 timer pr uke (Pr. i dag får ikke elever på 1. trinn 
gå i språkgruppe). Her undervises det etter læreplan for grunnleggende norsk nivå 1. Vi mottar også 
elever fra de andre skolene i språkgruppa. Elevene kan gå i språkgruppe i ett år. Når elevene ikke går 
i språkgruppe, går de i sin klasse på sin nærskole. Her får de tilpasset opplæring eller følger med så 
godt de kan på det som skjer. Høsten 2014 har vi 18 elever i språkgruppen, hvorav en kommer fra 
Eigerøy skole, fire fra Grøne Bråden skole og 13 fra Husabø skole. 
Når det gjelder flyktninger, så får skolene vanligvis melding i god tid på forhånd om elever som 
kommer. Arbeidsinnvandrere kommer som regel mer uventet. De banker gjerne på døra og forventer 
å begynne omgående. 
 
I Eigersund kommune har morsmålsundervisningen lenge vært organisert under Husabø skole. For 
mange språk har det vært vanskelig å få tak i morsmålslærer. I påvente av utarbeiding av nye rutiner, 
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er morsmålsundervisningen i øyeblikket redusert, og vi har for tiden kun gående 
morsmålsundervisning i polsk. Vi opplever det som viktig at dette kommer på plass igjen; enten som 
morsmålsundervisning (viktig for de yngste) eller tospråklig fagopplæring (mest nyttig for de eldste). 

11.3 Utfordringer framover 

Det er en utfordring at vi får stadig flere elever i disse språkgruppene. Det krever både plass, 
kompetanse og ressurser for å kunne gjøre en tilfredsstillende jobb på skolene. En ekstra utfordring 
for Husabø skole, er at klassene nesten er fulle fra før av og at plassen på skolen er begrenset. Det er 
viktig at denne elevgruppen får et godt opplæringstilbud. Greier vi å gi det i form av blant annet gode 
norskkunnskaper, vil forutsetningene for å skaffe seg utdannelse og jobb i framtiden være mye 
bedre. For øvrig ser vi at hjem - skole samarbeidet ofte er en utfordring. Mye av den informasjon som 
gis av skole og lærere er vanskelig for disse foreldregruppene å forstå. 

11.4 Forslag til tiltak 

Utarbeide en helhetlig plan for skoletilbudet for disse elevgruppene. Her under viktig å se på 
følgende: 
- Språkgruppe – framtidig organisering, omfang og plassering.  
Etter mange års erfaring med at elevene går 8 t pr uke i språkgruppe i ett år, ønsker Husabø skole å 
foreslå at elevene går fire hele dager pr uke i språkgruppe i inntil et halvt år. Den femte dagen går de 
i sin klasse på sin hjemmeskole. Vi mener det er viktig at språkgruppen er plassert i tilknytning til en 
av skolene. På den måten har elevene tilgang til et pedagogisk miljø, lekearealer og ulike 
spesialrom/utstyr (data, musikk, skolekjøkken o.s.v.) I samme omgang bør det vurderes om også 
elever på 1. Trinn skal få tilbud i språkgruppen. Dersom antall utenlandske elever ved en skole 
kommer opp i et visst antall, må det vurderes om det skal opprettes et tilbud i grunnleggende norsk 
på hjemmeskolen. Det er nok en grense for hvor mange elever det er fornuftig  å transportere til 
Husabø skole (eventuelt en annen skole). 

 En språkgruppe på opp mot 20 elever med vidt forskjellig alder, bakgrunn, tidligere skolegang 
etc. bør ha minimum to lærere og en assistent tilknyttet. Det vil være kostnader på omtrent en 
millinon årlig knyttet til dette. I tillegg kommer transportkostnader for elever som skal fraktes til 
og fra Husabø fra andre skoler. 

 Sikre at elevene får et tilbud på morsmålet sitt når det er nødvendig. Å ha tilstrekkelig 
kompetanse på morsmålet er et viktig grunnlag for å kunne lære norsk. Blant annet er det 
dokumentert at den første skrive- og leseopplæringen bør foregå på morsmålet. Til nå har 
morsmålsopplæring blitt gitt til de yngste elevene (når mulig å få tak i lærer) der fokus har vært 
lese og skriveopplæring på morsmål. For eldre elever bør det satses mer på to språklig 
fagopplæring. Det vil si at en får opplæring i f. eks matematikk, naturfag og liknende på 
morsmålet.  Disse fagene inneholder ellers mye vanskelig fagstoff og begreper som elevene ikke 
får med seg. En hovedutfordring vil være å få tak i personer med nødvendig kompetanse til å ta 
slike jobber. Morsmålslærere tilsettes i deltidsstillinger alt etter elevtall og behov. Bør i en 
budsjettsammenheng beregnes som tilsvarende minimum tre hele stillinger til sammen.  

 Viktig å kunne gi disse elevene et tilbud om leksehjelp. De færreste av foreldrene har 
forutsetninger for å kunne følge opp lekser på norsk. Tilbud gis på den enkelte skole. 
Leksehjelpgrupper på 4 t/u vil koste ca. 60 000 kr pr. skole. 

 At elever som har opplevd krevende ting og har behov for det, får tett oppfølging av 
skolehelsetjenesten. 
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11.5 Ulikheter mellom arbeidsinnvandrere og flyktninger 

Arbeidsinnvandrere er ikke en homogen gruppe. Arbeidsinnvandrere dukker gjerne opp på skolen 
uten forvarsel, og vi får liten tid til å forberede oss på mottaket. Elevene vi får på denne måten har 
ulik bakgrunn. Felles er at som regel alltid har gått på skole tidligere og at de dermed kan lese, skrive 
og regne fra før (hvis de er gamle nok). Mange av dem har resurssterke foreldre som har kommet for 
å arbeide. Likevel kan vi oppleve at disse elevene er vanskelige å integrere. Dette fordi de kanskje har 
vært på flyttefot tidligere, og at de kanskje vet at de er her midlertidig. 
Det er heller ikke alltid at denne foreldregruppen er så ivrige etter å lære norsk. Dermed blir 
oppfølging av lekser og kommunikasjonen med hjemmet enkelte ganger utfordrende. Det hjelper. 
Ellers har Husabø skole i denne gruppen elever opplevd en del utfordringer knyttet til sosiale forhold 
og motivasjon. Dette gjelder kanskje særlig elever fra Øst-Europa. De har kanskje vært godt etablert 
med venner og skole i sitt hjemland. De blir kanskje tatt med til utlandet mot sin vilje. Når de så ser 
at foreldrene hverken lærer norsk eller integreres i det norske samfunnet, blir det vanskeligere å få 
elevene med seg.. 
 
Når flyktningene kommer, har vi som regel blitt varslet i god tid. Dette gjør det mulig for oss å 
forberede oss bedre. Det er også vanlig at vi gjennomfører det første møtet med skolen sammen 
med flyktningetjenesten. De ordner også med tolk til disse møtene. De fleste flyktningene som 
kommer, har noe skolegang fra før, men ofte er skolegangen mangelfull og noen ganger helt 
fraværende. Alle elever har ulike evner, anlegg og forutsetninger for å lære, men skolens 
hovedinntrykk er at de aller fleste i denne gruppen er veldig motiverte og vet at de har fått en gylden 
mulighet til å skaffe seg et bedre liv.  
 
Konklusjon  
Det er et viktig arbeid som nå gjøres for å en større helhet i integreringsarbeidet. Det er en berikelse 
for skole og lokalsamfunn å få disse elevene blant oss. Det må likevel uttales klart og tydelig at det 
følger kostnader med den oppfølgingen som er påkrevd for disse elevene. På Husabø skole har vi opp 
gjennom årene tatt i mot mange elever fra ulike land. Til tross for at vi til tider føler vi ikke får gitt alle 
elevene et tilbud vi mener de burde hatt, er det kjekt å møte igjen tidligere elever fra denne 
gruppen, som har tatt eller holder på med høyere utdanning eller nå er i full jobb.  

11.6 Aktuelle tiltak uten økonomisk konsekvens 2015-2018 

Nr. Navn på tiltak 2015/16 2017 2018 2019 

1.  Utarbeide en helhetlig plan for 
skoletilbudet for disse 
fremmedspråklige elevgruppene. 

 X X  

2.  Kanalisere flyktninger til flere skoler i 
kommunen. 

X X X X 

3.  Elever som har opplevd krevende ting 
og har behov for det, får tett 
oppfølging av skolehelsetjenesten 

X X X X 
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12 GRUNNSKOLENE 8-10 TRINN. (HUSABØ 

UNGDOMSSKOLE)    

12.1 Innledning 

Situasjonen ved de lokale ungdomsskolene er i en integreringssammenheng lite kartlagt.  
Ungdomsskolene har en del særpregede utfordringer i forhold til det tilbudet som gis ved 
grunnskolene. Ikke minst gjelder dette det forhold at de faglige kravene er vesentlig høyere på 
ungdomsskolene og for å kunne henge med i undervisningen er kravene til språklig mestring 
tilsvarende høyere. Ungdomsskolenes viktigste oppgave er å forberede eleven best mulig til det som 
for den enkelte ofte vil være avgjørende år i det videre løpet mot å bli en selvstendig og voksen 
person som kan finne sin plass i et arbeidsmarked.  I første omgang gjennom å kunne gjennomføre 
videregående skole. 
En særlig utfordring, både for den enkelte eleven og for skolen, gjelder de elevene som er ganske 
«ferske» i Norge når de kommer til et tilbud på en ungdomsskole.  

12.2 Litt om status for Husabø ungdomsskole høsten 2014 

 Skolen har 25 elever med fremmedspråklig bakgrunn av 254 totalt. 14 elever har bakgrunn som 

flyktninger mens 11 elever har kommet med bakgrunn i arbeidsinnvandring. 

 En forholdsvis stor andel, 7 elever, har startet opp på Husabø ungdomsskole uten å ha tidligere 

skolekarriere i norsk grunnskole.  

 De fremmedspråklige elevene har et meget variert grunnlag rent skolefaglig. Enkelte elever må 

beskrives som analfabeter. Kfr. her nærmere omtale fra Husabø skole. 

 10 elever har et tilbud innen grunnleggende norskopplæring ved skolen. 5 av disse kommer fra 

Lagård ungdomsskole. De blir skysset frem og tilbake. 

 Tilbudet gis i de to første skoletimene hver dag. Deretter vender elevene tilbake til ordinær 

undervisning i sine respektive klasser.  

 Inntrykket er at guttene kan være raskere til å tilegne seg språket.  

 Enkelte elever sliter med sterke opplevelser fra sine tidligere liv i sitt opprinnelige hjemland. 

Skolen opplever at det ofte er vanskelig å finne noen å snakke med/betro seg til/få profesjonell 

hjelp hos. 

 Det er ofte vanskelig å få tilstrekkelig tolkehjelp. Blant annet på grunn av mangel på tolker med 

nødvendige kvalifikasjoner innen ulike språk.  

 Skolen prioriterer tolketjenester i forbindelse med den utvidede elevsamtalen. 

 Det oppleves ofte som krevende å bygge opp et godt samarbeid mellom skole og hjem/foreldre. 

 Skolen opplever at tospråklig fagopplæring som positivt og effektivt.  
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12.3 Generelle utfordringer 

 De fremmedspråklige elevene trenger gjennomgående en utpreget individuell 

oppfølging/tilrettelegging siden deres utgangspunkt er så forskjellig. I tillegg skal de forsøke å 

tilegne seg så mye språklig og fagstoff på kort tid. 

 I store deler av undervisningstiden er de i en vanlig klasse med kun en lærer. Krevende 

balansegang mellom behovene til enkelt elever og klassen som helhet. 

 Skolen kan ofte oppleve at de blir nokså alene rundt eleven når denne er «overlevert» fra 

flyktningetjenesten. 

 Det er ingen systematisk kontakt med Dalane videregående skole rundt fremmedspråklige 

elever. 

 Disse elevene er vanligvis ikke klare til å begynne på videregående skole etter 3 år på 

ungdomsskolen. De må vanligvis gå et år i en såkalt basisgruppe først. Dette skjer ved Time 

videregående skole. 

 

Husabø ungdomsskole  –  spesifikke utfordringer 

- Organisering: Husabø ungdomsskole støtter forslaget fra Husabø skole om et tilbud i intensiv 
språkgruppe i inntil et halvt år. Et slikt tilbud vil gi elevene 570 timer (30 t i 19 uker) mot 380 
timer i dag (10 timer i 38 uker). Skolens vurdering er, når det gjelder integrering med andre 
elever i klassen, så vil det være gunstig at de fremmedspråklige elevene i størst mulig grad deltar 
sammen med disse i de praktiske og estetiske fagene. Dette gjelder kroppsøving, kunst og 
håndverk, mat og helse samt musikk.. 

- Bemanning: Behovet for bemanning i Grunnleggende Norsk Opplæring er varierende. I perioder 
kan språkgruppen bestå av 15-20 elever med betydelig sprik mellom elever som må beskrives 
som analfabeter og elever som har en skolebakgrunn på lignede nivå med de etnisk norske 
elevene. I disse periodene er utfordringene så store at det etter skolens vurdering bør være to 
lærere og en assistent knyttet til språkgruppen.En del elever, som er overført fra 
innføringstilbudet til en ordinær klasse, vil fortsatt ha behov for særskilt språkopplæring. Det bør 
derfor settes av ressurser til dette.  

- Foreldresamarbeid: Foreldre med minoritetsspråklige bakgrunn kan ha svake norskferdigheter, 
ulike skoleerfaringer og en bakgrunn i tradisjoner og livserfaringer som er fremmede for lærere 
og skoleledere i den norske skolen. For å få gitt nødvendig informasjon, slik at et godt og 
likeverdig samarbeid kan etableres, må det utvikles rutiner for møter og hvilken informasjon det 
er nødvendig å gi og motta. Gjennom å benytte tolker og tospråklige lærere i møter, unngår man 
misforståelse og begge partene kan delta aktivt i samtaler. Oversettelse av skriv og informasjon 
av ulik art, samt muligheten til å kommunisere og delta på et språk den enkelte behersker, vil 
alltid være av stor betydning. 

- Leksehjelp: Mange elever oppgir at de ikke kan få hjelp med leksene hjemme. Skolen regner med 
at dette gjennomgående henger sammen med det som er beskrevet i siste avsnitt av punktet 
ovenfor. 

- Tolk: Bruk av egnet tolk er som nevnt ovenfor et godt tiltak for at minoritetsspråklige foreldre i 
det hele tatt skal forstå hva som blir sagt. Ved bruk av tolk er det imidlertid viktig å være bevisst 
på at også andre språk kan ha ulike dialekter. Forskjellene kan her være betydelige. Det er derfor 
ofte utfordrende å kunne få tak i tolk som behersker den rette «dialekten». Kjønn vil også i noen 
tilfeller være viktig i forhold til hvem som godtas som tolk. I «tette» innvandrermiljøer vil det 
også være noen som ikke ønsker å benytte tolk. 
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12.4 Forslag til tiltak  

1. Bygge opp et intensivt opplegg med språktrening i inntil et halvt år for nye elever med 
fremmedspråklig bakgrunn. 

2. Bygge et tilbud, der elever med spesielt behov for dette, kan få leksehjelp utenom hjemmet. 
For øvrig viser Husabø ungdomsskole til kommentarene fra Husabø skole i foreliggende plan. 

12.5 Aktuelle tiltak uten økonomisk konsekvens 2015-2018 

Nr. Navn på tiltak 2015/16 2016 2017 2018 

1.  
Utvikle rutiner som kan være styrende for 
foreldresamarbeid. 

    

2.  
Øke bevisstheten rundt bruk av tolk.     

3.  
     

4.  
     

5.  
     

6.  
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13 EIGERSUND VOKSENOPPLÆRINGSSENTER    
Målene er nådd når: 

 Flest mulig har nådd nivå A2 eller bedre i løpet av Introduksjonsprogrammet.  

 Alle skal tilbys språkpraksis i løpet av introduksjonsprogrammet. 

 Flyktningene opplever selv at de har godt utbytte av norskundervisningen og språkpraksisen. 

 Vi får fornøyde brukere som opplever medbestemmelse gjennom aktiv deltakelse i 

elevdemokrati. 

13.1 Status for Eigersund voksenopplæringssenter  

Driften ved Eigersund voksenopplæringssenter er forankret i ”Lov om Introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere.” (Introduksjonsloven) og i Lov om grunnskolen og den 
videregående opplæringen. (Opplæringsloven). 
Skolen hadde pr 1. september 2014 totalt 145 elever som kan plasseres i disse kategoriene: 

Kategori September 2014 

I introduksjonsprogram og norsk med samfunnskunnskap 
ved VO-senteret 

48 

Arbeidsinnvandrere utenom EU og familiegjenforente som 
deltar i norsk med samfunnskunnskap  

24 

Arbeidsinnvandrere som betaler selv når de deltar på kurs i 
norsk med samfunnskunnskap 

29 

Spesialundervisning/logopedhjelp (Etter opplæringslovens 
§ 4a) 

26 

Grunnskoleopplæring ved Sandnes læringssenter 

 

18 

 

Skolen er prøvested for den nasjonale norskprøven for voksne innvandrere og for den obligatoriske 
prøven i samfunnskunnskap. Kandidatene måles i forhold til nivåene A1, A2, B1 og B2, som er basert 
på en felles europeisk målbeskrivelse. En kandidat på A2-nivå vil kunne klare seg i arbeidslivet, B1 er 
kravet for å kunne starte på videregående utdanning, mens B2 åpner for studier på universitet og 
høyskole. 

13.2 Økonomiske og personalmessige forhold  

Eigersund voksenopplæringssenter har 11 stillingshjemler med i alt 14 ansatte. Driftsinntektene er  
sammensatte og består av følgende hovedelementer: 

- Statsstøtte til norskopplæring/samfunnskunnskap på grunnlag av antall voksne innvandrere 
bosatt i kommunen.  

- Tilskudd til norskopplæring/samfunnskunnskap fra samarbeidskommunene Bjerkreim og 
Sokndal.  
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- Overføringer fra Eigersund kommune. 
- Egenbetaling fra elever. 

13.3 Rettigheter og plikter for voksne innvandrere 

Elevene som deltar i opplæring i grunnleggende norsk med samfunnskunnskap, kan deles inn i tre 
grupper: 

1. Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
2. Plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap  
3. Innvandrere som ønsker å delta i opplæring i norsk og samfunnsfag 

 

Introduksjonsprogrammet 
Nyankomne flyktninger og personer som har fått opphold på humanitært grunnlag, har rett og plikt 
til å følge et toårig introduksjonsprogram. Programmet skal etter loven tilbys i 37,5 timer/uke med 5 
ukers ferie som i arbeidslivet ellers. Målet med programmet er at deltakerne skal forberedes til å 
delta i arbeids- og samfunnsliv, og bli økonomisk selvstendige.  
Deltakerne mottar introduksjonsstønad (lønn) i programperioden. For flyktninger bosatt i Eigersund 
er det hovedsakelig opplæring i norsk med samfunnsfag og språkpraksis som inngår i programmet. 
Deltakerne tilbys 25 timer norsk og språkpraksis pr uke, noe som etter endring i forskrift Q-20/2015, 
tilsvarer 30 timer pr uke når tid til for- og etterarbeid for deltakerne tas med. I skolens høst- og 
vinterferier har flyktningetjenesten egne opplegg for deltakerne, og i sommerferien har deltakerne to 
uker med arbeidspraksis. Introduksjonsprogrammet i Eigersund utgjør for tiden 30 timer pr uke i 42 
uker, noe som ikke tilfredsstiller Introduksjonslovens krav om et fulltids- og helårig program. 
Kommunene blir målt etter i hvor stor grad deltakerne i introduksjonsprogrammet starter i jobb eller 
videre utdanning etter avsluttet toårsperiode. Regjeringens målsetting er at 55 % av deltakerne skal 
gå direkte ut i arbeid eller utdanning. I 2013 var dette tallet 47 % på landsbasis, for Eigersund var 
tallet 33 %. (Kilde: http://www.imdi.no/no/Introduksjonsordningen/Introresultater/ datert 17.02.15.)  

13.4 Sentrale utfordringer ved Eigersund voksenopplæringssenter 

- Grunnskoleopplæring 
Voksne innvandrere med mangelfull grunnskoleutdanning fra sitt hjemland, har rett på slik utdanning 
i Norge dersom de «trenger det» (opplæringslovens paragraf 4A). Den enkelte voksne må selv søke 
kommunen om å gjøre retten til grunnskoleutdanning gjeldene. Eigersund kommune kjøper 
grunnskoleopplæring for voksne ved Sandnes læringssenter fordi dette senteret har mange elever og 
kan tilby opplæring i grunnskolens fag på flere nivå.  Skoleåret 2013/14 var det 23 elever med rett til 
opplæring på grunnskolens nivå som fikk sitt grunnskoletilbud i Sandnes. Høsten 2014 var tallet på 
elever fra Eigersund ved Sandnes læringssenter 18. På grunn av den økte familieinnvandringen i 2014 
og 2015, har tallet økt til 25 i mai 2015. Disse elevene tilbringer tid borte fra lokalmiljøet i Egersund, 
og det bør vurderes om denne løsningen på grunnskoleordningen er den mest hensiktsmessige i et 
integreringsperspektiv. 
- Veien til arbeid 

Deltakere i introduksjonsordningen har svært ulik bakgrunn. Noen har gjennomført 
universitetsstudier, mens andre har liten eller ingen skolegang. Programmet skal være tilpasset den 
enkeltes forutsetninger. En deltaker uten skolebakgrunn har et mye lenger løp fram til lønnet arbeid i 
Norge enn en deltaker med høy utdanning.  

 

Etablerte konkrete og forutsigbare samarbeidsmodeller mellom kommuneledelse, 
skoleverk/voksenopplæring, helsesektor og privat næringsliv, oppnås høyere skår på sysselsetting 
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etter endt program. I 2013 var det 14 kommuner der minst 80 % av deltakerne gikk over i arbeid eller 
utdanning etter endt program.  

 

Det verktøyet kommunene har til rådighet gjennom det statlig finansierte introduksjonsprogrammet 
bør nyttes fullt ut. Økt sysselsetting blant innvandrere gir i tillegg til gevinst for hver enkelt deltaker, 
også mindre kommunale utgifter på sikt. På denne bakgrunn bør Eigersund tilstrebe en løsning der 
flyktninger bosatt i kommunen blir tilbudt et heldags- og et helårig program i tråd med lovens krav. 

13.5 Prioriterte tiltak fra Eigersund voksenopplæring 

1. Avklare ansvarsdelingen for Introduksjonsprogrammet mellom Eigersund voksenopplæring og 
flyktningetjenesten/NAV. 

2. Introduksjonsprogrammet i Eigersund kommune bør bli helårlig og på full tid slik 
Introduksjonsloven krever. 

3. Innføre en elektronisk database der samarbeidet omkring individuell plan for den enkelte 
flyktning kan foregå sikkert og effektivt mellom skolen og flyktningetjenesten. 

4. Vurdere å opprette et grunnskoletilbud for voksne i Eigersund kommune.  

13.6 Aktuelle tiltak uten økonomisk konsekvens 2015-2018 

Nr. Navn på tiltak 2015/16 2016 2017 2018 

1.  Avklare ansvarsdelingen for 
Introduksjonsprogrammet mellom 
Eigersund voksenopplæring og 
flyktningetjenesten/NAV. 

x x   

2.  Introduksjonsprogrammet i Eigersund 
kommune bør bli helårlig og på full tid 
slik Introduksjonsloven krever. 

    

3.  Innføre en elektronisk database der 
samarbeidet omkring individuell plan 
for den enkelte flyktning kan foregå 
sikkert og effektivt mellom skolen og 
flyktningetjenesten. 

    

4.  Vurdere å opprette et grunnskoletilbud 
for voksne i Eigersund kommune. 
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14 NAV - TILTAK RETTET MOT OVERGANG TIL 

SYSSELSETTING     
 
Målene er nådd når: 

 Alle som har kvalifisert seg for arbeidslivet er økonomisk selvstendige innen fem år. 

 55 % av alle som har gått på introduksjonsprogrammet er helt eller delvis i jobb/utdanning 1 år 

etter avsluttet introduksjonsprogram. 

 80% av alle som har deltatt i introduksjonsprogrammet er helt eller delvis i jobb/utdanning 3 år 

etter fullført introduksjonsprogram. 

 100% av alle som har deltatt i introduksjonsprogrammet er helt eller delvis i jobb/utdanning 5 år 

etter avsluttet introduksjonsprogram, eventuelt avklart at arbeid ikke er forenelig med 

helsesituasjon. 

14.1 STATUS FOR NAV STAT EIGERSUND  

Innvandrere og norskfødte etter landbakgrunn og kommune 

 2015 

EU/EØS, USA, Canada, Australia og 
New Zealand 

Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania 
unntatt Australia og New Zealand, og 
Europa utenom EU28/EØS 

Innvandrere Norskfødte med 
innvandrer foreldre 

Innvandrere Norskfødte med 
innvandrer foreldre 

I alt – Norge 327 060 28 068 342 320 107 515 

Eigersund 887 68 732 133 

Hå 1 712 175 718 194 

Klepp 1 511 163 757 204 

Time 992 123 803 191 

Gjesdal 912 123 387 84 

 
Blant innvandrerne totalt sett finner vi flest fra Polen, Myanmar, Litauen, Danmark og Filippinene. 
Mennene er i flertall blant de fleste nasjonalitetene. Thailand er her et unntak, med et overveiende 
antall kvinner. Siden 2005 har det vært en sterk økning i arbeidsinnvandring fra EØS/EU land. Det 
siste året har dog antallet arbeidsinnvandrere flatet ut. Arbeidsinnvandrerne har i hovedsak tatt 
arbeid innen mekanisk industri, bygg og anlegg. Med flere år i norsk arbeidsliv har mange 
arbeidsinnvandrere opparbeidet seg rettigheter i den norske velferdsforvaltningen. Dette ser ut til å 
være en medvirkende årsak til at mange etablerer seg i Eigersund med sin familie.  
 
Ledighetstall pr. februar 2015: 

Innvandrerbakgrunn Status       Kommune Beholdning Andel i % 

Innvandrer ikke-OECD land 1 Helt ledige 1101 Eigersund 48 24,7 % 

Innvandrer OECD land 1 Helt ledige 1101 Eigersund 37 19,1 % 
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Norge 1 Helt ledige 1101 Eigersund 109 56,2 % 

  SUM   194 100,0 % 

Eigersund kommune – ledighet blant innvandrere pr. 1. mars 2015 

Status Statsborgerskap Beholdning Andel i %   

Helt ledige Norge 121 62,4 %   

Helt ledige Polen 19 9,8 %   

Helt ledige Myanmar (Burma) 8 4,1 %   

Helt ledige Litauen 6 3,1 %   

Helt ledige Danmark 4 2,1 %   

Helt ledige Filippinene 4 2,1 %   

 
Kommentar: I tillegg er det pr. mars 2015 registrert til sammen 32 arbeidssøkere fra 20 ulike 
nasjoner. Disse utgjør 16.4 % av det totale antallet arbeidssøkere.  
Mottakere av økonomisk sosialhjelp pr. 01. mars 2015:  
Flyktninger:      44 
Andre utlendinger:        9 
Opprinnelig norske statsborgere:   77 

14.2 Supplerende statistikk fra IMDI 

Det er mange måter å måle resultatene av det kommunale kvalifiseringsarbeidet blant flyktningene. 
Ovenfor refereres primært fra resultater innen sysselsetting to år etter at Introduksjonsprogrammet 
er avsluttet. IMDI fører også statistikk over resultatene direkte etter fullført Introduksjonsprogram i 
alle berørte kommuner. Her registreres alle som er i arbeid eller i utdanning etter avsluttet 
introduksjonsprogram. For Eigersund kommune viser tallene følgende: 
2010  27 %  Av 11 deltakere som fullførte programmet 
2011  20 %  Av 10 deltakere som fullførte programmet 
2012  40 %  Av 10 deltakere som fullførte programmet 
2013  33 %  Av 6 deltakere som fullførte programmet 
Til sammenligning ligger de ca 30 fremste kommunene i Norge på mellom 60 og 92 % i arbeid eller 
utdanning for 2013. 
 
Flesteparten av de arbeidsledige arbeidsinnvandrerne kjennetegnes ved begrensede 
språkferdigheter både på norsk og engelsk. De som har vært i arbeid har i mange tilfeller vært 
tilknyttet et firma hvor arbeidsleder har hatt samme morsmål som øvrige ansatte. De har derfor ikke 
sett behov for å lære seg norsk på eget initiativ.   
I ulike sammenhenger skilles det gjerne mellom generell arbeidsinnvandring, flyktninger og 
familiegjenforente med norsk eller nordiske borgere. For sistnevnte gruppe er det ingen lokal 
statistikk å vise til. Flyktninger en prioritert gruppe for arbeidsrettede tiltak i NAV. Det arbeides 
systematisk for at flyktninger skal kunne få ordinært arbeid. I dette arbeidet inngår bruk av 
arbeidsrettede tiltak som f.eks. arbeidspraksis og kurs. Våren 2014 tok NAV stat initiativ til å inngå et 
samarbeid med kommunen for å styrke overgang til arbeid for flyktninger ved avsluttet 
introduksjonsprogram. Dette resulterte i at 14 flyktninger startet på et kurs som kombinerer norsk 
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opplæring og arbeidspraksis. Prosjektet ble avsluttet ved nyttår med resultat at flere deltakere fikk 
en nærmere tilknytning til ordinært arbeid med forlengelse av praksisplass.  

14.3 Overgangsprosedyrer fra Voksenopplæringssenteret til NAV 

NAV overtar ansvaret for flyktningen når denne er i siste fase av introduksjonsperioden.  

14.4 Registrering som arbeidssøkere 

Senest tre måneder før overgang før avslutningen på introduksjonsprogramprogram.  
Voksenopplæringssenteret hjelper med registrering som arbeidssøker på www.nav.no. Straks etter 
fullført registrering sender voksenopplæringssenteret melding til NAV om dette på email og ber om 
et overføringsmøte. 

14.5 Hva er de viktigste utfordringene for NAV i årene som kommer? 

- I forbindelse med at Eigersund kommune de siste årene har økt kvoten for antall flyktninger som 
skal komme til kommunen, og familiegjenforente holdes utenfor kvotene, har det totale antall 
mottatte flyktninger økt betydelig. Antall flyktninger som etablerer seg i arbeidslivet etter endt 
introduksjonsprogram har ikke vært tilfredsstillende.  

- Et stadig økende krav til fagkompetanse og språklige ferdigheter vil kunne medføre at et økende 
antall flyktninger blir stående utenfor arbeidsmarkedet og dermed være avhengig av økonomisk 
sosialhjelp over lengre tid. Manglende muligheter på arbeidsmarkedet kan medføre en mindre 
vellykket integrering, økt sosial uro og sosiale utfordringer. Mulighet til å praktisere norsk blir 
begrenset og de foresatte vil kunne møte utfordringer i for-hold til oppfølging av barn i 
skole/barnehage. 

14.6 Tiltak 

 Etablering av kommunalt arbeidstreningstilbud for flyktninger etter endt introduksjonsprogram. 
Her tenkes det først og fremst på de som ikke kan nyttiggjøre seg tiltak i regi av den statlige 
delen av NAV på grunn av begrensede norskkunnskaper. NAV er usikre på hvordan dette skal 
kostnadsberegnes på en hensiktsmessig måte. Det vil kunne være både en utgift 
(arbeidsleder/lønn istedenfor sosialstønad) og inntekter (gratis arbeidskraft). 

 NAV vil arbeide for at kommunen som helhet stiller seg mer åpne til å ta i mot flyktninger både i 
språktrening, arbeidspraksis/sommerpraksis, arbeidstreningstilbud og ordinært arbeid.  

 Styrke de sosiale tjenestene i NAV med minimum en 50 % stilling som kan arbeide aktivt mot å få 
sosialhjelpsmottakere (utlendinger/flyktninger) over i arbeid. Kostnadsberegnet til ca. kr. 
300.000. 

14.7 Aktuelle tiltak uten økonomisk konsekvens 2015-2018 

Nr. Navn på tiltak 2015/16 2017 2018 2019 

1.  NAV vil arbeide for at kommunen som helhet stiller seg mer 
åpne til å ta i mot flyktninger både i språktrening, 
arbeidspraksis/sommerpraksis, arbeidstreningstilbud og 
ordinært arbeid. 

 

X 
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15 BEDRE SAMHANDLING MELLOM TJENESTENE – FØRINGER 

VIDERE  
 
Eigersund kommune har valgt en organisasjonsmodell der ansvaret for oppfølging av flyktninger i 
introduksjonsprogram er delt mellom flyktningetjenesten og voksenopplæringen. 
Flyktningetjenesten er lagt under NAV (kommunal del) og rapporterer til kommunalsjef for helse- og 
omsorg. Voksenopplæringen er plassert under Kultur og oppvekst og rapporterer til denne 
kommunalsjefen. Ansvarsdelingen mellom voksenopplæringssenteret og flyktningetjenesten/NAV er 
uavklart i forhold til å tilby et heldags- og helårig introduksjonsprogram for flyktninger som bosettes i 
kommunen.  

 
Det er nødvendig med en gjennomgang av organisering, samhandling og ansvarsforhold i forhold til 
innvandrergruppene i Eigersund kommune. Det anbefales at det som en oppfølging av planen gjøres 
en avklaring i forhold til organisering som startes opp så snart soom mulig. Det må settes ned en 
prosjektgruppe.  
 
Uavhengig av valg av organiseringsmodell, må tjenesten tilføres ressurser som kan i vareta lovkravet 
om heldags- og helårlig program. Kartlegging av ressursbehov for å imøtekomme krav om heldags- og 
helårlig program inngår i prosjektgruppens mandat. 
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             Eigersund Kommune  

 

 

Kommunens ansvar i forhold til 
Introduksjonsloven,  
presisert i Rundskriv Q-27/2015: 

Ansvarlig i dagens ordning i Eigersund 
kommune 

Praktisk tilrettelegging: 

Mottak og bosettin Flyktningetjenesten 

Bolig Flyktningetjenesten 

Psykisk og fysisk helse Flyktningetjenesten kontakter aktuell 
tjeneste 

Oppvekst og skole Flyktningetjenesten kontakter aktuell 
tjeneste 

Økonomi Rådmannen 

Kvalifisering: 

Kartlegging av kompetanse 
 

Voksenopplæringen, 
opplysninger fra mottak benyttes i 
startfasen 

Utarbeiding av individuell plan Voksenopplæringen 

Programoppfølging – hel dag og helårlig tilbud 
 

Delvis ivaretatt gjennom samarbeid 
mellom skole og flyktningetjeneste 

Samordne ulike virkemidler i programmet.   
(For eksempel videregående opplæring, 
yrkesprøving eller arbeidsmarkedstiltak) 

Voksenopplæringen, i den grad dette blir 
gjort 

Utstedelse av deltakerbevis Voksenopplæringen 

Administrering og utbetaling av 
introduksjonsstønad. 

Flyktningetjenesten melder til lønn om 
nye deltakere, voksenopplæringen 
registrer timer 

Registrere opplysninger i nasjonalt 
introduksjonsregister.  

Flyktningetjenesten og 
voksenopplæringen 

Sørge for opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap 

Voksenopplæringen; 20 timer pr uke 

15.1 Aktuelle tiltak uten økonomisk konsekvens 2015-2019 

Nr. Navn på tiltak 2015/16 2017 2018 2019 

1.  Gjennomgang av organiseringen, 
samhandlingen og ansvarsforhold. 

X    
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Fra: Dag Kjetil Tonheim 
Sendt: 25. juni 2015 14:00 
Til: Annbjoerg  E.Skofteland; Jone Omdal; Espen Hyggen; Jarle Valle; Anne 

Grethe Woie; Trond Åsmund Karlsen; Åshild Bakken; Åshild Slettebø; Randi 
Haugstad; Bjarne Lind Rosenblad; Eivind Galtvik; Nina Bolme Steinsholt 

Emne: Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring - detaljreguleringsplan for 
B22 Ramsland, Helleland 

Vedlegg: Bestemmelser - Reguleringsendring - detaljreguleringsplan for B22 Ramsland, 
Helleland.pdf; Planbeskrivelse - Reguleringsendring - detaljreguleringsplan for 
B22 Ramsland, Helleland.pdf; Plankart - Reguleringsendring - 
detaljreguleringsplan for B22 Ramsland, Helleland.pdf; Rasfarevurdering - 
Reguleringsendring - detaljreguleringsplan for B22 Ramsland, Helleland.pdf; 
Saksutredning - Reguleringsendring - detaljreguleringsplan for B22 Ramsland, 
Helleland.pdf 

 
Viktighet: Høy 
 
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring - detaljreguleringsplan for boliger m.m. B22 
Ramsland, Helleland 
 
Planteknisk utvalg har i møte den 21.04.2015 vedtatt å legge forslag til endring av detaljreguleringsplan 
for  B22 Ramsland, Helleland - PTU sak 065/15 ut til offentlig ettersyn. Planforslaget er en 
reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan fra 1986  og ligger på Ramsland på Helleland, og utgjør 
et areal på ca. 157 daa. Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse på 
områder regulert til offentlig formål i gjeldende plan. Plangrense fra gjeldende plan videreføres i 
hovedsak i ny plan. Ubebygde områder reguleres med samme formål som gjeldende plan, men med 
mindre justeringer. Tilstøtende eiendommer og allerede utbygde eiendommer reguleres i hovedsak i 
tråd med gjeldende plan, med unntak av mindre justeringer for å tilpasse plan til dagens forhold. 
 
Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig 
ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket på Amfi i Egersund. Se 
under hvor sakens dokumenter er lagt ut og kan lastes ned. 
 
Høringsperioden er fra 29. juli til 4. september 2015.  
 
Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 
Egersund, innen 04. september 2015, eller bruk skjemaet under. Dersom en har spørsmål eller lignende 
kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976. 
 
 
Med vennlig hilsen 

Dag Kjetil Tonheim, plansjef 
Plankontoret 

Direkte telefon: 51 46 83 21 - mobiltelefon: 95 88 49 76 - sentralbord: 51 46 80 00 

www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> - Facebook.no/eigersund - @EigersundK 
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Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf. 
personopplysningsloven. All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også 
kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.  
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EIGERSUND KOMMUNE 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

for 

DETALJREGULERING FOR BOLIGER M.M 
B22 RAMSLAND - HELLELAND 

PLAN – 19860004-01 
 
 

 

Bestemmelsene er datert:   17.03.2015 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:  09.06.2015 

Dato for Kommunestyrets vedtak:   
 

 

 
 

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner: 

§ 1  Avgrensning 
Det regulerte området er vist på PLAN 19860004-01 og datert 17.3.2015 – sist revidert 
9.6.2015.  

§ 2  Reguleringsformål 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1): 

 Frittliggende småhusbebyggelse (BF1-BF16) 

 Konsentrert småhusbebyggelse (BK1-BK6) 

 Næringsbebyggelse (N1-N2) 

 Energianlegg (T1) 

 Kommunaltekniske anlegg (VA1-VA3) 

 Lekeplass (LEK1-LEK4) 

 Kombinert formål – Bolig/næring (BN1) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2): 

 Veg (V1-V7) 

 Kjøreveg (K1-K8) 

 Fortau (F1-F4) 

 Gang-/sykkelvei (GS1-GS7) 

 Gangareal (GA1-GA2)  

 Annen veggrunn – grøntareal (AVG1-AVG24) 

 Holdeplass/plattform (HP1-HP4) 

 Leskur/plattformtak (LS1-LS2) 

 Parkeringsplasser (P1) 

Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3): 

 Friområde (FO1-FO3) 
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Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5, nr. 5): 

 Landbruksformål (L1) 

 Friluftsformål (FR1-FR7) 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5, nr. 6): 

 Friluftsområde i sjø og vassdrag (FRS1-FRS2) 

Hensynssoner (PBL § 12-6): 

 a.1) Sikringssoner Frisiktsone H140 

 a.2) Støysone Rød sone H210 

 a.2) Støysone Gul sone H220 

 a.3) Faresoner Ras- og skredfare H310 

 a.3) Faresoner Flomfare H320 
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§ 3  Felles bestemmelser 

3.1 I forbindelse med byggesøknad 
Sammen med byggesøknad skal det utarbeides en situasjonsplan for hvert 
byggeområde/tomt. Bygningsmassen skal vises med plan, snitt og fasader. Byggehøyder må 
komme klart frem.  

3.2  Kulturminner 
Dersom en under gravearbeider/anleggsvirksomhet eller lignende støter på mulige 
kulturminner i planområdet skal arbeidet umiddelbart stanses, og regionale 
kulturvernmyndigheter skal varsles, i samsvar med § 8 i kulturminneloven av 9. juni 1978. 
Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet.   

3.3 Støy 
Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging (T-1442) skal legges til 
grunn. Dette gjelder både utemiljø og innemiljø. 

§ 4 Rekkefølgebestemmelser 

4.1 Tekniske planer/byggeplan for tiltak som omfatter fv. 42 og E39 skal forevises og godkjennes 
av Statens vegvesen før byggetillatelse kan gis.   
 

4.2 o_LEK1 skal oppgraderes etter plan godkjent av Eigersund kommunen før det gis ferdigattest 
til første bolig i BK5.  

o_LEK2 skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest til første bolig i område BF11, 
BF12, BF13 og BK6.  

f_LEK3 skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest til første bolig i område BF14 og 
BF15. 

f_LEK4 skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest til første bolig i BK1. 

 
4.3 Ved søknad om tiltak i rasutsatte områder skal det gjøres rede for sikringstiltak mot skred (jf. § 

10.2). Sikringstiltak skal være utført før nye boliger kan tas i bruk.  
 

4.4 Kryssutbedring mot fylkesvei. 
 

4.5 Fortau internt i planen skal være etablert før ferdigattest. 

§ 5  Bebyggelse og anlegg 

5.1 Felles bestemmelser 
 Byggegrenser: Byggegrenser er generelt 4 meter fra nabotomt og 5 meter fra regulert 

veg. Garasjer kan plasseres i strid med byggegrense men ikke nærmere enn 1 meter fra 
formålsgrense/nabogrense. 
 

 Parkeringsdekning: For hver enkelt enebolig skal det avsettes plass for min. 1 garasje og 
1 gjesteparkeringsplass på egen tomt. Ved oppføring av bolig med sekundærleilighet skal 
det i tillegg avsettes 1 parkeringsplass for denne.  

For konsentrert boligbebyggelse skal det avsettes min. 1,5 parkeringsplass pr. boenhet i 
fellesanlegg eller separat for hver boenhet.  

For næringsbebyggelse skal det avsettes 1 parkeringsplass pr. 100 m² BRA.  

5.2 Frittliggende småhusbebyggelse, BF1 til og med BF16 
 Tomt: Nye eller eksisterende ubebygde tomter er på plankartet markert med nr. 1 – 30. 

Det tillates justering av tomtegrenser ved utstikking på inntil +/-1 meter. 

 Utnyttelsesgrad: Maks tillatt bebygd areal BYA = 30 %. %-BYA gjelder for hver enkelt 
tomt. Parkeringsareal inngår i %-BYA. Innenfor tillatt BYA kan det oppføres en 
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frittliggende enebolig med tilhørende garasje og uthus. Det tillates etablert 
sekundærleilighet i boligen. Loft kan tillates innredet i samsvar med byggeforskriften. 

 Utforming av tomt/tilpasning av bygg: Utnyttelsen av tomta skal være tilpasset terrenget. 
Det er ikke tillatt å bygge opp terreng for å unngå sokkel på tomter som naturlig krever 
sokkeletasje.  

 Byggehøyder og utforming: Bygningens høyde må ikke overstige 7 meter for 1 etasjes 
hus og 9 meter for 2 etasjes hus. Høyde måles fra gjennomsnitt terreng.  

Bygningene skal ha saltak, pulttak eller valmet tak.  

 Garasje: Garasje skal harmonere med hovedhuset med hensyn på form, materialbruk og 
farge. Garasjer skal fortrinnsvis oppføres som tilbygg til bolighuset, men hvor forholdene 
tilsier det tillates oppført frittliggende garasjer. Garasjen kan bare oppføres i 1 etasje 
m/loft med grunnflate ikke over 50 m². Plassering av garasje skal være vist på 
situasjonsplan som følger byggemeldingen for bolighuset, selv om garasjen ikke skal 
oppføres samtidig med dette.  

 Atkomst: Atkomst til hver tomt er vist veiledende på plankartet. Kommunen kan 
godkjenne en annen plassering dersom det er formålstjenlig med tanke på 
trafikksikkerhet og utnyttelsen av den enkelte tomt.  

 Bevaring: Eksisterende bolighus på eiendom 94/1 skal bevares (jf. kulturminneloven § 
15). Det er tillatt å oppføre tilpassede tilbygg eller nybygg på tomta. 

5.2 Konsentrert småhusbebyggelse, BK1 til og med BK6  
 Utnyttelsesgrad: Maks tillatt bebygd areal BYA = 45 %. Parkeringsareal inngår i %-BYA. 

Innenfor områdene tillates oppført eneboliger, rekke- og/eller kjedehus samt 2-, 3- eller 4- 
mannsboliger i inntil 3 etasjer. BK2, BK3, BK4 omfatter eksisterende rekkehus. 

 Antall boenheter:  
Innenfor område BK1 tillates inntil 6 boenheter. 
Innenfor område BK2 tillates inntil 4 boenheter. 
Innenfor område BK3 tillates inntil 6 boenheter. 
Innenfor område BK4 tillates inntil 4 boenheter. 
Innenfor område BK5 tillates inntil 10 boenheter. 
Innenfor område BK6 tillates inntil 8 boenheter. 

 Byggehøyder og utforming: Maks tillatt mønehøyde er 10 meter. Høyder måles fra 
gjennomsnittlig terreng.  

Bygningene skal ha saltak eller pulttak. 

5.3 Næringsbebyggelse, N1 og N2 
 Utnyttelsesgrad: Maks tillatt bebygd areal BYA = 40 %. Parkeringsareal er ikke inkludert i 

BYA. Ved fradeling av tomter gjelder %-BYA for hver enkelt tomt. 

Innenfor det regulerte næringsareal kan arealet oppdeles etter de enkelte bedrifters 
behov. 

 Byggehøyder: Maks møne- og gesimshøyde er 10 meter over ferdig planert terreng. 

 Det tillates ikke virksomhet som ved støy, røyk eller annen måte er til sjenanse for 
omgivelsene.  

5.4 Kombinert Bolig/næring, BN1 
 Utnyttelsesgrad: Maks tillatt bebygd areal BYA = 30 %.  

Omfatter eksisterende bolig.  

 Byggehøyder: Maks møne- og gesimshøyde er 9 meter over ferdig planert terreng.  
 

5.5 Energianlegg, T1    
Området T1 omfatter eksisterende trafo/nettstasjon. 

5.6 Kommunaltekniske anlegg, VA1 til og med VA3 
 o_VA1 omfatter eksisterende vannbehandlingsanlegg. 
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 o_VA2 omfatter eksisterende pumpestasjon. Pumpestasjon kan utvides ved behov, men 
skal utformes estetisk slik at den passer inn i omgivelsene. Detaljering avgjøres på 
byggeplannivå. 

 o_VA3 omfatter eksisterende silhus og tilhørende manøvreringsareal. 

5.7 Lekeplass, LEK1 til og med LEK4 
 LEK1 og LEK2 er offentlige lekearealer.  

LEK3 er felles for BF13, BF14 og BF15. 
LEK4 er felles for BK1, BK2, BK3 og BK4. 

 LEK1, LEK3 og LEK4 skal utstyres med minimum en sandkasse, et huskestativ, et 
lekeapparat og benk.  

 LEK2 skal tilrettelegges for ball-lek, aking, sykling. Lekeplassen skal utstyres med 
minimum sandkasse, klatrestativ, huskestativ, benk og lignende. Eksisterende 
steingjerder i LEK2 forutsettes i størst mulig grad beholdt.  

§ 6  Samferdselsanlegg  

6.1 Veg, V1 til og med V7  
 Veg V1 omfatter E39. 

 Veg V2 omfatter FV42.  

 Veg V3, V4 og V5 omfatter offentlige boliggater og har regulert vegbredde 5 meter.  

 Veg V6 omfatter eksisterende avkjørsel til Dalheim samt atkomst til eiendom 94/7.  

 Veg V7 omfatter eksisterende avkjørsel til Brualand. 

 Langs V1 og V2 er det ikke tillatt med avkjørsler til de enkelte eiendommer, med unntak 
av der det er vist i planen. 

 På vei V3, V4 og V5 er det forutsatt innført kjørehastighet 30 km/t. Fartsdempende tiltak i 
veiene kan anlegges dersom det er nødvendig for å oppnå dette.  

6.2 Kjøreveg, K1 til og med K8 
 K1 er privat atkomst til BF4. 

 K2 omfatter eksisterende veg til VA3 (silhuset). Veglinjen tillates justert slik at 
stigningsforhold er tilfredsstillende og veglinjen ligger godt i terrenget. Opprinnelig 
vegtrase skal etter omlegging tilbakeføres til naturmark.  

 K3 kan først etableres når veg V5 er ferdigstilt. Eksisterende trasé i K2, mellom K3 og V3, 
skal stenges for motorferdsel når K3 er ferdig etablert.  

 f_K4 er felles avkjørsel til BK5. 

 f_K5 er felles avkjørsel til BK6. 

 f_K6 omfatter eksisterende felles atkomst til eiendommene 94/2, 94/1, 94/33 og 94/17. 

 K7 og K8 omfatter eksisterende atkomst til N2 og BN1. K8 er kun tillatt for innkjøring.  

6.3 Fortau, F1 til og med F4 
Offentlig fortau med regulert bredde på 2,25 meter. 

6.4 Gang- og sykkelvei, GS1 til og med GS7 
 GS1 til og med GS5 omfatter offentlig gang- og sykkelvei langs FV42. Regulert bredde er 

3 meter.  

 GS6 er forbeholdt gang- og sykkeltrafikk med unntak av kjøring til eiendom 94/3. I nedre 
del av GS6 skal det oppføres saksebom. Bommen må plasseres slik at den ikke er til 
hinder for atkomst til eiendom 94/24.  

 GS7 er forbeholdt gang- og sykkeltrafikk med unntak av kjøring til eiendommene 94/19, 
94/24, 94/32 og 94/35. 

 GS1 til og med GS7 skal til enhver tid være tilgjengelig for allmennheten. 
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6.5 Gangareal, GA1 og GA2 
Områdene omfatter offentlig gangareal, og skal til enhver tid være tilgjengelig for 
allmennheten.  

6.6 Annen veggrunn – grøntareal, AVG1 til og med AVG24 
 Annen veggrunn langs offentlig veg. Skjæringer, fyllinger og annet berørt areal skal 

arronderes, tilføres vekstjord og tilsås. Det tillates etablert rekkverk. Vegetasjonen skal 
tilpasses de tilgrensende arealene sin karakter.  

 AVG19 og 20 omfatter tilleggsareal for manøvrering av større kjøretøy i forbindelse med 
skogsuttak i FR5. I forbindelse med skogsuttak kan arealene ved behov opparbeides til å 
tåle akseltrykk for større kjøretøy. Etter skogsuttak skal arealet tilbakeføres til opprinnelig 
stand, ev. kjøreskader arronderes, tilføres vekstjord og tilsås. 

6.7 Holdeplass, HP1 til og med HP4  
o_HP1 og o_HP2 er kollektivholdeplass langs E39. o_HP3 og o_HP4 er kollektivholdeplass 
langs fylkesvei 42. 

6.8  Leskur, LP1 og LP2  
Innenfor o_LP1 og o_LP2 kan det settes opp leskur i tilknytning til tilliggende 
kollektivholdeplasser.  

6.9  Parkeringsplass, P1  
Området skal inneholde parkering for beboere og gjester innenfor felt BK1, BK2, BK3 og BK4, 
i henhold til krav til parkeringsdekning under § 3.4. Det tillates etablert felles 
renovasjonsløsninger for BK1, BK2, BK3 og BK4 innenfor f_P1. 

§ 7  Grønnstruktur  

7.1 Friområder 
 Friområdene kan benyttes til frilek, rekreasjon og annet uteopphold. Innenfor formålet kan 

det tillates tiltak som fremmer bruken. Friområdene skal i størst mulig grad bevares som 
naturområder med stedegen vegetasjon som skjermer bebyggelsen og gir området et 
grønt preg. 

 Områdene er felles for alle boligene i området, men skal være tilgjengelige for 
allmennheten.  

§ 8 Landbruks-, natur og friluftsformål  

8.1 Friluftsformål  
 Friluftsområdene skal være åpne for allmennheten.  

 Innenfor friluftsområdene FR1, FR2, FR3, FR5 og FR7 kan det drives konvensjonell 
skogsdrift, bestandspleie og planting. Enkle veier og kjøring i forbindelse med skogsdrift er 
tillatt. Etter drift skal driftsveier og kjøreskader tilbakeføres til opprinnelig terreng eller 
tilrettelegges som turstier. Under hogst og drift kan området stenges for allmenn ferdsel.  

 I områdene FR1, FR2 og FR3 er det tillatt å legge vannledning.  

8.2 Landbruk  
I området L1 kan det drives landbruksvirksomhet.  

§ 9  Bruk og vern av sjø og vassdrag 

9.1 Friluftsområde i vassdrag  
Omfatter eksisterende elveløp i Hellelandselva. Det er ikke tillatt å innsnevre elveleiet eller 
legge elva i rør. Unntak er der den går under kjørevegen. Elva skal holdes åpen. Tiltak i 
vassdraget skal godkjennes av kommunen.  
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§ 10 Hensynssoner (PBL § 12-6) 

10.1 Frisiktsone H140 
I frisiktområdene skal det ikke være sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller annet med 
høyde mer enn 50 cm over tilstøtende vegers planum.  

10.2 Støysone H210 – rød sone 

 Innen rød sone tillates ikke arealbruk med støyfølsomt bruksformål. 

10.3 Støysone H220 – gul sone 

Ved byggesøknad skal det for boliger tas hensyn til og dokumenteres at de nye boligene 
tilfredsstiller anbefalte støygrenser i retningslinje T-1442, eller senere vedtatte forskrifter, 
retningslinjer eller vedtekter som erstatter gjeldende retningslinje.  

10.4 Rasfare H310 
Hensynssone H310 omfatter potensielt rasutsatt område for steinsprang. Det kan ikke bygges 
bygg i sikkerhetsklasse 2 eller 3 innenfor ras-sonen før områdene er sikret mot ras og skred.  

Rasutsatte områder må besiktiges fra lift før endelig sikringsomfang for de enkelte områder 
bestemmes. Sikringsarbeider skal prosjekteres og utføres av firma med bergteknisk 
kompetanse. 

 Sone H310_1: Bergsikringstiltak utføres dersom det er eksisterende eller nye bygg i 
sikkerhetsklasse 2-3 innenfor hensynssonen. Aktuelle tiltak er fjellbolter. 

 Sone H310_2: Dersom byggverk og tilhørende uteareal på tomten skal plasseres 
nærmere enn 15 m fra foten på skrenten bør det utføres tiltak. Aktuelle tiltak er rensk med 
maskin, bergbolter og steinsprangnett. 

 Sone H310_3: Dersom byggverk og tilhørende uteareal på tomten skal plasseres 
nærmere enn 25 m fra foten av skrenten bør det utføres tiltak. Aktuelle tiltak er rensk med 
maskin, > 4 m lange bergbolter og steinsprangnett. Etablering av fanggrøft/rasvoll kan 
også være et aktuelt tiltak. Nedsprengning av bergparti kan også bli aktuelt. 

 Sone H310_4: Dersom byggverk og tilhørende uteareal på tomten skal plasseres 
nærmere enn 15 m fra foten på skrenten bør det utføres tiltak. Aktuelle tiltak er rensk med 
maskin, bergbolter og steinsprangnett. 

 Sone H310_5: Dersom byggverk og tilhørende uteareal på tomten skal plasseres 
nærmere enn 20 meter fra foten av skrenten i BK 6 og 15 m fra foten av skrenten for tomt 
24 og 25 i BF14, bør det utføres tiltak. Vegetasjon må fjernes. Aktuelle tiltak kan være 
rensk, bolter, steinsprangnett eller etablering av grøft ved foten av skråningen. 

 Sone H310_6: Dersom byggverk og tilhørende uteareal på tomten skal plasseres 
nærmere enn 20 m fra foten av skrenten bør det utføres tiltak. Vegetasjon må fjernes. 
Aktuelle tiltak kan være rensk, bolter, steinsprangnett eller etablering av grøft ved foten av 
skråningen. 

 Sone H310_7: Fjellskråning inntil veg besiktiges fra lift før endelig sikringsomfang 
bestemmes. 

10.5 Flomfare H320 
Innenfor hensynsone for 200 års flom tillates ikke oppført ny eller vesentlig utvidelse av 
eksisterende bebyggelse. Alle saker innenfor hensynsonen skal forelegges NVE og 
Fylkesmannen for uttale. Det kreves fagkyndige uttaler for sikring og sikker byggehøyde samt 
vurdering av konsekvenser for omgivelsene.  
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1  Planens formål 

1.1 Hensikten med planen 

Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan fra 1986. Planområdet 

ligger på Ramsland på Helleland, og utgjør et areal på ca. 157 daa. Hovedformålet med 

planarbeidet er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse på områder regulert til offentlig formål i 

gjeldende plan. Plangrense fra gjeldende plan videreføres i ny plan. Ubebygde områder 

reguleres med samme formål som gjeldende plan, men med mindre forbedringer. Tilstøtende 

eiendommer og allerede utbygde eiendommer reguleres i hovedsak i tråd med gjeldende 

plan, med unntak av mindre justeringer for å tilpasse plan til dagens forhold.  

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent og eierforhold 

Tiltakshaver for planarbeidet er Eigersund kommune, som også er grunneier i deler av 

området. Planarbeidet utføres av Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter.  

Planområdet berører følgende gårds- og bruksnummer: 

Gnr./Bnr. Navn 

94/1, 94/65 Solveig Omdal 

94/2, 94/33 Asle Kvinen 

94/3 Lavan Feed 

94/4 Knut Hattaland 

94/6 Per Ingvar Østrem 

94/7 Svein Egil Aukland 

94/8, 94/60 Ove Kvinen 

94/11 Bjørn Kvinen 

94/15 Ola Fosse 

94/17 Øivind Espeland og Tommy Nodland 

94/19 Inger R. og Svein Magne Melhus 

94/20 Ammund Vestbøstad 

94/21 Landbrukssenteret SA 

94/23 Jostein Tengesdal 

94/24 Arnfinn Magne Frostad 

94/29 Trond Frostad 

94/30 Brita Irene og Ole Arvid Nilssen 

94/31 Johannes Nygård 

94/32, 94/35 Jarle Egeland 

94/34, 94/62, 95/5 Bodil og Nils Strømstad 

94/37, 95/2 Jon Svalestad 

94/44, 94/58 Stine Marie og Oddbjørn Thorsen 

94/45 Rasmann Polden 

94/46 Finn Helge og Tone Sand Thunem 

94/47 David Svihus 
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94/50 Kay Ove Høyland 

94/55, 94/63 Jan Tore Egeland Gystøl 

94/59 HAB Eiendom AS 

95/8 Arnt Rune Byberg 

93/55, 94/21, 94/51, 

95/19 
Rogaland fylkeskommune/ Statens vegvesen Region vest 

94/10, 94/14, 94/18, 

94/22, 94/25, 94/28, 

94/36, 94/38, 94/39, 

94/41, 94/54, 94/56, 

94/57, 94/66 

Eigersund kommune 

Tabellen viser hjemmelshavere pr. 17.6.2014. 

1.3 Tidligere vedtak i saken 

Innenfor planområdet er det tidligere utført 3 vedtak knyttet til mindre reguleringsendringer.  

MU-181/09: Hensikten med reguleringsendringen var å legge til rette for at en del av arealet 

som er regulert til friområde lek kan benyttes til atkomst for kommunens silhus. Nødvendig 

areal til atkomst reguleres til spesialområde for privat vei.  

MU-033/06: Hensikten med reguleringsendringen var en grensejustering mellom areal slik at 

gjeldende boligeiendom (94/8) blir større og får en bedre arrondering. Grense mellom 

byggeområde for industri og bolig justeres slik at boligtomten ligger 5 meter over 

næringseiendommen. I tillegg rettes Ramslandsveien ut og flyttes nordover noen meter, 

samt at avkjørsel nord for eiendommen tas vekk.  

MU-146/06: Mindre vesentlig reguleringsendring som medfører en justering av 

formålsgrenser for gnr 93 bnr 34. Justeringen medfører at friluftsformål endres til boligformål.  

1.4 Utbyggingsavtaler 

Med bakgrunn i forslaget kan det være aktuelt å inngå utbyggingsavtale dersom en privat 

utbygger står for utbyggingen i hele eller deler av området. 

1.5 Krav om konsekvensutredning 

I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid ble det vurdert om tiltaket utløste krav om 

konsekvensutredning (KU) etter forskrift om konsekvensutredninger.  

Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende plan og vurderes ikke å komme inn 

under §§ 2 og 3 i forskriften. Tiltaket faller dermed ikke inn under kriterier i § 4 a-k. 

 

Planforslaget vil samsvare med overordnet plan. Området ligger i et allerede etablert 

boligområde og planlagte tiltak vurderes ikke å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

Det utløses dermed ikke krav til konsekvensutredning i henhold til FOR 2009-06-26 nr. 855, 

§§ 2-4. 
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2 Planprosess og medvirkning 

2.1 Forhåndsvarsling  

Oppstart av planarbeid ble varslet offentlige instanser, berørte og tilstøtende eiendommer i 

brev av 17.06.14, samt annonsert i Dalane Tidende. Høringsfrist ble satt til den 12.08.14. 

Naboer, grunneiere og offentlige instanser ble varselet i henhold til lister fra kommunen. Til 

planoppstart er det innkommet 6 merknader. Se kapittel 7 for en kort oppsummering av 

merknadene samt forslagsstillers kommentarer til disse.  

 
Figur 1: Varslet plangrense.  

2.2 Varsel om utvidet planområde 

I løpet av planprosessen kom det frem behov for å utvide planområdet nordover til også å 

omfatte eksisterende silhus med atkomstvei. Utvidelsesområdet utgjør et areal på om lag 

1098 m². Etter utvidelsen er planområdet på totalt 157,3 m². Utvidelsen omfatter kun 

eksisterende kjøreveg med sideareal og eksisterende silhus med tilhørende 

manøvreringsarealer. Utvidelsen berører kun eiendom 94/37. Berørt grunneier ble varslet i 

brev av 10.12.14. Det er ikke kommet inn merknad til utvidet varsel innen høringsfristens 

utløp. 

 
Figur 2: Utvidet plangrense. Utvidelsesområdet er merket med blått. 
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2.3 Avklaring med offentlige myndigheter 

Fylkeskommunen/fylkesmannen og vegvesenet har stilt krav om utredninger/registreringer i 

sine merknader til varsel om oppstart, som er fulgt opp i planen. Det er ikke vært ansett som 

behov for avklaringer utover dette med øvrige regionale myndigheter.   

2.4 Medvirkning 

Beboere i området har i innspill til planoppstart ytret ønske om dialog med tanke på hva som 

planlegges i området. Med bakgrunn i dette ble det avholdt et informasjonsmøte for 

grunneiere i området den 06.01.15 på Landbrukssenteret på Helleland. Alle grunneiere 

innenfor planområdet ble invitert til å delta. Sammen med innkallingen lå foreløpig utkast til 

plankart med tilhørende bestemmelse. Skisserte løsninger i planen ble presentert i møtet, 

hvor de oppmøtte ble gitt anledning å stille spørsmål.  

Følgende hovedmomenter ble drøftet i møtet:  

- Reguleringsendring av kommunale rekkehus til boligformål. 

- Gangforbindelse i østre deler av eksisterende boligområde. 

- Plassering av atkomstveien til nytt boligområde. Arealbeslag på eksisterende 

boligtomter.  

- Plassering av lekeområder.  

Innspill fra de oppmøtte ble besvart i møte og senere drøftet i prosjektgruppen. Det ble utført 

enkelte endringer i plankart og bestemmelse som følge av innspill fra grunneiere i området.  

3  Planstatus og rammebetingelser 

3.1 Kommuneplanens arealdel 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligformål B22, næringsvirksomhet og 

LNF. Kommuneplanen viser også potensielt rasfarlige områder (jf. www.skrednett.no), 

flomutsatte områder og hensyn landbruk. 

 
Figur 3: Utsnitt av kommuneplan. Plangrense er vist med svart stiplet linje. Kilde: www.eigersund.kommune.no 
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Nedenfor følger et utdrag av de mest relevante bestemmelsene fra kommuneplanens 

arealdel: 

- Parkeringsdekning: Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass for 1 bil. pr. boenhet, 

samt en bil pr. boenhet til gjesteparkering. Likeledes skal det avsettes areal til min. 2 

sykler pr. boenhet, hvor minst halvparten av dette areal skal være overbygd. For mer 

enn 10 bruksenheter skal parkering som hovedregel legges i fellesanlegg innomhus 

og/eller under bakken. Atkomst og hver enkelt plass skal dimensjoneres etter 

gjeldende krav. Kommunen kan vedta å kreve et lavere antall parkeringsplasser enn 

det som er normert der trafikkforholdene på stedet tilsier det.     

- Krav til uteoppholdsareal: Utenfor sentrum av Egersund skal det påvises uteareal på 

min. 150 m² pr. boenhet. Arealet skal være tilgjengelig og egnet for lek, utfoldelse og 

opphold utendørs. Når det etter en totalvurdering er hensiktsmessig, kan planutvalget 

lempe eller skjerpe kravene til uteareal.  

- Prinsippene om universell utforming skal legges til grunn for planlegging, søknad om 

tiltak og opparbeiding av bygg og anlegg, inkludert atkomst og uteområder. Universell 

utforming skal dokumenteres og ev. avvik beskrives.  

- Hensyn landbruk: Innenfor hensynsone landbruk tillates ikke tiltak som kan forringe 

eller føre til driftsulemper for jordbruksområdene – tradisjonell landbruksdrift. 

Hensynsonen utgjør del av større sammenhengende jordbruksarealer av høy kvalitet.  

- Hensyn flom: Innenfor hensynssone for 200-års flom tillates ikke oppført ny eller 

vesentlig utvidelse av eksisterende bebyggelse. Alle saker innenfor hensynsonen 

skal forelegges NVE og Fylkesmannen for uttale. Det kreves fagkyndige uttaler for 

sikring og sikker byggehøyde samt vurdering av konsekvenser for omgivelsene.  

3.2 Gjeldende reguleringsplan 

Planområdet inngår i reguleringsplan for Rv.9/Ramsland – Helleland, stadfestet i 1986. 

Planen avsetter området til blant annet boliger, lek, industri, offentlige bygninger og vei. 

 
Figur 4: Gjeldende reguleringsplan fra 1986 - Rv.9/Ramsland – Helleland. Kilde: Eigersund kommune 
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4 Beskrivelse av planområdet – eksisterende situasjon 

4.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger på Ramsland, på Helleland ca. 13 km nordøst for Egersund.  

4.2  Eksisterende arealbruk 

Området omfatter eksisterende boligområde på Ramsland/Folhammaren. Boligområdet 

består av eneboliger og rekkehusleiligheter. Rekkehusene er p.t. kommunale 

utleieleiligheter.  

 
Figur 5: Eksisterende boligområde i Folhammaren sett fra E39. Kilde: Google maps 

Øst i området er eksisterende næringstomt som tidligere var meieri. I dag brukes bygget 

blant annet til nærbutikk og landbrukssenter. Bilverkstedet ligger noe lenger inn på området 

men benytter samme avkjørsel fra fylkesveien. Eksisterende boliger sør for fylkesveien 

tilhørte opprinnelig meieriet, men er i dag fristilte eiendommer.  

 
Figur 6: Nærbutikk, bilverksted og eksisterende boliger på sørsiden av fylkesveien. Kilde: Google maps 

Naturterrenget bakenfor eksisterende boligområde er ubebygd og brukes i dag som 

innmarksbeite og skog. Skogen er lav bonitet jf. Temakart-Rogaland. Nordøst for 

planområdet er stor kommunalt skogsområde av høy bonitet. 
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Figur 7: Arealbruk i området. Kilde: Temakart Rogaland 

4.3 Landskap 

Terrenget er stigende mot nord og avgrenses av Hellelandselva i sør. Tydelige terrengformer 

i nord og vest rammer inn boligområdet. Stedvis er det bratte partier, men det er ikke 

kjennskap til ras eller snøskred i disse områder. Midt i området er en skogkledt terrengform, 

med enkelte bratte partier på nordsiden.  

Fra Erretjørn renner et bekkeløp ned til renseanlegget, hvor den videre renner i kulvert 

gjennom boligområdet og ut i Hellelandselva. Eksisterende boligområde er sørvendt og har 

gode solforhold morgen/formiddag/ettermiddag. Grunnet terrengformen vest for området 

avtar kveldssolen avhengig av årstiden. Det er varierende solforhold på de ulike eiendommer 

i området. 
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Figur 8: Helningskart. Kilde: NGI, skredkart 

4.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. På eiendom 

94/1 er det en SEFRAK-registrert bygning fra før 1900. 

4.5 Naturverdi og biologisk mangfold 

Like ovenfor tettstedet Helleland i et utvidet parti i Hellelandselva (Gyaelva) er det påvist en 

viktig naturtype Hogstadhølen (BN00049819) i naturbasen. Naturtypen ble registrert i 2003 

og er gitt lokal verdi. Lokaliteten innehar frodige kantsoner og bra utviklet vannvegetasjon. 

Små vegetasjonsrike holmer danner sund med vannvegetasjon mot fastlandet. Langs 

elvekanten vokser spredt bjørk og svartor. Lokaliteten vurderes som viktig for vannfugl 

spesielt i vinterhalvåret, men også i hekketiden. I vinterhalvåret er det vanlig å finne 

sangsvane, gråhegre, stokkand, laksand, kvinand og toppand i området, mens det er 

stokkand, krikkand, sivspurv og sivsanger som er observert hekkende i området, jf. 

naturbasen.  

Nord i planområdet er registrert et viktig bekkedrag med sjeldne oseaniske moser, naturtype 

Ramsland (BN00044961). Naturtypen er registrert i 2007. Bekken kommer fra Erretjørn nord 

for planområdet. I aktuelle område er bekken relativt rasktstrømmende og steinete, og renner 

gjennom skog og delvis kulturlandskap med beitemarker. Bekken er gitt svært viktig verdi på 

grunn av innhold av bestander som er definert som sterkt truet i rødlisten. Endring av 

vannføring vurderes som uheldig og bør unngås, jf. naturbasen. 
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Figur 9: Viktige naturtyper i planområdet. Naturtypen Ramsland er et viktig bekkedrag, mens Hogstadhølen 

omfatter viktig kant- og vannvegetasjon i Hellelandselva. Kilde: Temakart-Rogaland/Naturbasen 

Nordlige deler av området er registrert i naturbasen som viltområde for hjort, som inngår i et 

større område som strekker seg fra Svalestad i sør til Terland i nord, følger rv. 42 i sør og til 

Dyråsen i nordvest.  

Skogsområde nordøst er høg bonitet barskog. Skogsområde vest for området er middels 

bonitet lauvskog jf. skog- og landskap. 

I bekkeløpet fra Erretjørn er det registrert noen rødlistearter Kystfloke (Heterocladium 

wulfsbergii) og Vasshalemose (Isothecium holtii), jf. Naturbasen.  

4.6 Rekreasjonsverdi og friluftsliv 

I heieområdene nord for planområdet er det gode muligheter for friluftsliv.  

Innenfor planområdet er det etablert en offentlig lekeplass i Folhammaren. Lekeplassen er 

utstyrt med bl.a. klatreapparat (båt), huskestativ og sandkasse.  

4.7 Trafikkforhold 

Atkomst til planområdet er fra fylkesvei 42. FV42 har en ÅDT på 800 på aktuelle strekning. 

Fartsgrensen er skiltet 50 km/t. E39 ligger like syd for planområdet og har en ÅDT på 4910 i 

krysset med fylkesvei 42. 

Folhammarveien er en kommunal boliggate med fartsgrense 40 km/t.   

Statens vegvesens nasjonale vegdatabank (NVDB) inneholder trafikkulykkeregistreringer. 

Det er skjedd mindre alvorlige trafikkulykker på både fylkesveien og europaveien de siste 10 

år. Trafikkuhellene er i hovedsak skjedd i krysset mellom FV42 og E39. 
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Langs europaveien og fylkesveien er det etablert gang- og sykkelvei. Eksisterende boliger i 

området kan komme til og fra skole, barnehage og nærbutikk uten å krysse trafikkerte veier 

(FV42 og E39).  

Nærmeste busstopp er ved krysset E39/FV42. Herfra er regional bussforbindelse til 

Stavanger/Kristiansand og lokaltrafikk til bl.a. Egersund, Moi, Sirdal. 

4.8 Grunnforhold 

Hele planområdet ligger over marin grense.  

Deler av området er i skrednett.no betegnet som potensielt utsatt for snø- og steinskred. 

Dette gjelder for boligtomter vest i området, som ligger like i nærheten av utløpssonen for 

steinskred. Område i nord er potensielt utsatt for jord- og flomskred jf. skrednett. 

Det er til reguleringsplanen utført en rasfarevurdering av planområdet. Rapporten i sin helhet 

er vedlagt planforslaget. 

 
Figur 10: Aktsomhetskart for steinsprang og jord- og flomskred. Kilde: www.skrednett.no (NVE) 
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4.9 Risiko- og sårbarhetsanalyse  

4.9.1 Metode 

Analysen er gjennomført med utgangspunkt i en sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 

(veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser). I risikovurderingene er det tatt 

utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell 

og teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som 

boligområde, men også hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene.  

 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

- Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede 

- Sannsynlig (3) – kan skje av og til, periodisk hendelse 

- Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 

- Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men 

det er en teoretisk sjanse 

 

Vurdering av konsekvenser av uønsket hendelse er delt i: 

- Ubetydelig (1) – ingen person eller miljøskade, systembrudd er uvesentlig 

- Mindre alvorlig (2) – Få/små person eller miljøskader, systembrudd kan føre til skade 

dersom reservesystem ikke finnes 

- Alvorlig (3) – alvorlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader, system settes 

ut av drift over lengre tid 

- Svært alvorlig (4) – personskade som medfører død eller varig mén, mange skadde, 

langvarige miljøskader, system settes varig ut av drift 

 

Samlet vurdering av risiko er vist i følgende riskomatrise: 

SANNSYNLIGHET 

KONSEKVENSER 

1 

Ubetydelig 

2 

Mindre alvorlig 

3 

Alvorlig 

4 

Svært alvorlig 

4  Svært sannsynlig 4 8 12 16 

3  Sannsynlig 3
       Grønn 

6
          Gul 

9              
Rød 

12 

2  Mindre sannsynlig 2 4 6 8 

1  Lite sannsynlig 1 2 3 4 

 

- Hendelser i røde felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak er nødvendig. 

- Hendelser i gule felt indikerer tiltak vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko 

- Hendelser i grønne felt indikerer akseptabel risiko. 

4.9.2 ROS-analyse for planforslaget  

Uønskede hendelser, konsekvenser og risikoreduserende tiltak er sammenfattet i tabellen 

under.  
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(S = sannsynlighet, K = konsekvens, R = risiko) 

Nr. Uønsket 

hendelse 

Aktuelt S K R Kommentar Forslag til risiko-

reduserende tiltak JA NEI 

1 NATURGITTE FORHOLD 

1.1 Er området utsatt 

for snø- jord eller 

steinskred? 

x  2 3 6 Det er ikke kjennskap til 

ustabile grunnforhold i 

planområdet. Enkelte 

partier er svært bratte og 

det kan være potensiell 

fare for steinsprang. 

Skrednett definerer 

område potensielt utsatt 

for steinsprang og 

område potensielt utsatt 

for flomskred. Til 

reguleringsplanen er det 

utført en rasfare-

vurdering som avdekker 

potensiell fare i utsatte 

områder. Rapporten 

henviser enkelte 

byggetomter som 

rasutsatte med angitte 

avbøtende tiltak. 

- Potensielt 

rasutsatte områder 

vises i plankart 

med hensynssone 

ras (H310) 

- Rekkefølgekrav 

knyttet til bruk av 

rasutsatte områder. 

- Avbøtende tiltak for 

rasområder sikres i 

bestemmelsene.  

1.2 Er det fare for 

utglidning (geo-

teknisk ustabilt)? 

 x    Helningskart fra NGU 

viser at innenfor og 

tilgrensende terreng har 

mindre partier som har 

helning brattere enn 30°. 

Bratte områdene er i 

hovedsak vegetert med 

lite bart fjell. Det er ikke 

kjennskap til ustabile 

grunnforhold i området.  

 

- For de tomter som 

ligger tett på bratt 

terreng bør det 

utføres en 

vurdering av ras- 

og utglidningsfare 

til byggesaken. 

1.3 Er området utsatt 

for springflo/flom i 

sjø/vann? 

 x    Området er flomutsatt fra 

elv.  

-  

1.4 Er området utsatt 

for flom i elv/bekk, 

herunder lukket 

bekk? 

x  3 2 6 Planområdet er utsatt for 

flom fra Hellelands-

vassdraget. Områder 

nærmest elveløpet vil 

være oversvømt ved en 

200 års flom. Utsatte 

eksisterende bygg er 

ikke sikret mot 200-

årsflom.   

 

- Nye bygg plasseres 

på flomsikker 

byggehøyde.  

- Flomutsatte 

områder vises i 

plankart med 

hensynssone – flom. 

- Bestemmelser til 

bruk av flomutsatte 

områder.  
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1.5 Er det radon i 

grunnen? 

 x    Det er ikke utført 

radonmålinger i området.  

- Bygningsmessige 

tiltak mot radon 

utføres iht. lokal 

vurdering og TEK10. 

1.6 Ekstremvær/klima

-utfordringer 

x  3 2 6 Forventede 

klimaendringer kan gi 

mer intense regnskyll 

som jordsmonnet ikke 

klarer absorbere. Store 

vannmengder kan samle 

seg på overflaten og 

finne nye veier. Det 

forventes en økning på 

20 % i nedbør de neste 

50-100 årene. Denne 

endringen kan bety 

økning av 200-årsflom i 

Hellelandselva.  

- Bygningsmessige 

tiltak skal være 

tilstrekkelig og iht. 

gjeldende krav for 

å møte en ev 

ekstremsituasjon. 

- Plan for 

overvannshåndter-

ing vises i 

byggesaken.  

1.7 Sårbar 

flora/fauna/fisk i 

området? 

x  4 2 8 Hellelandselva like øst 

for planområdet er 

kategorisert som lokalt 

viktig naturtype 

Hogstadhølen. 

Lokaliteten er frodige 

kantsoner og bra utviklet 

vannvegetasjon. Omr. er 

viktig for vannfugl 

spesielt i vinterhalvåret 

og som hekkeområde. 

Bekken nord i området 

er kategorisert som 

svært viktig bekkedrag 

Ramsland. Det er også 

påvist truede arter 

(rødlistearter) i området. 

- Søke å unngå 

inngrep i 

Hellelandsvass-

draget og bekken. 

- Bevare/ 

opprettholde 

naturlige kantsoner 

til elva og 

bekkeløpet. 

2 MILJØ 

2.1 Forurensninger i 

grunnen 

 x    Ikke kjennskap til 

forurenset grunn i 

området.  

-  

2.2 Støy x  3 2 6 Planområdet er utsatt for 

trafikkstøy fra FV42 og 

E39. Vegvesenet har 

utført overordnet 

støykartlegging for 

aktuelle traseer. 

Eksisterende 

bebyggelse nærmest 

veiene er støyutsatt gul 

og rød sone. 

- Bestemmelsen 

stiller generelt krav 

til støy for bolig og 

uteareal. 

- Ev. behov for 

støyskjerming av 

uteareal/bolig 

redegjøres for i 

byggesaken. 
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3 INFRASTRUKTUR 

3.1 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en 

risiko for området? 

3.1.1 -  hendelser på 

veg 

x  1 3 3 Det kan forekomme 

transport av farlig gods 

på både fylkesvei og 

europavei. Det er i 

vegdatabanken registrert 

enkelte mindre 

trafikkuhell de siste 10 

år. Forholdet vil ikke 

medføre konsekvenser 

for nye boliger i området. 

-  

3.1.2 - hendelser på 

jernbane 

 x    Ingen. Jernbanen går på 

andre siden av elva. 

- 

3.1.3 - hendelser på 

sjø/vann/elv 

 x    Ingen.  - 

3.1.4 - hendelser i 

luften 

 x    Ingen. - 

3.2 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter 

(industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området? 

3.2.1 -utslipp av giftige 

gasser/væsker 

eller eksplosjons-

farlige/ brennbare 

gasser/væsker 

 

 x    Ingen. - 

3.3 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området: 

3.3.1 -elektrisitet 

(kraftlinjer) 

 x    Ingen. - 

3.3.2 -teletjenester  x    Ingen. - 

3.3.3 -vannforsyning  x    Området er tilknyttet 

offentlig vannforsyning. 

- 

3.3.4 -renovasjon/ 

spillvann 

 x    Området er tilknyttet 

offentlig avløp. 

- 

3.4 Påvirkes området 

av magnetiske felt 

fra el.linjer? 

 x    Ingen. 

 

-  

3.5 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende 

innenfor området: 

3.5.1 -til skole/ 

barnehage og 

nærmiljøanlegg? 

 x    Gang- og sykkelvei fra 

boligområde til skole. 

Ikke etablert G/S eller 

fortau internt i 

boligområde i dag.  

- Regulere inn fortau 

i boliggater. 

- Sikre 

gjennomgående 

gangforbindelser i 

området.  

3.5.2 -til busstopp/ 

kollektive 

forbindelser? 

 x    Gang- og sykkelvei 

langs FV42 og E39.   

- 
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3.6 Brannberedskap 

3.6.1 -spesielt farlige 

anlegg i området? 

 

 x    Ingen 

 

- 

3.6.2 -har området 

utilstrekkelig 

brannvanns-

forsyning 

(mengde og 

trykk)? 

 x    Tilkobles offentlig 

vannforsyningsanlegg 

med tilfredsstillende 

trykk.  

-  

3.6.3 -har området bare 

en mulig 

atkomstrute for 

brannbil? 

 x    Atkomst fra både øst og 

vest på E39 

(Flekkefjord/Moi og 

Stavanger/Egersund), 

samt fra Sirdal på FV42 

(Tonstad). 

-  

4 TIDLIGERE BRUK 

4.1 Er området 

påvirket/forurense

t fra tidligere 

virksomheter?  

F.eks gruver, 

militære anlegg, 

industri 

 x    Ingen. -  

5 OMGIVELSER 

5.1 Er det regulerte 

vannmagasiner i 

nærheten, med 

spesiell fare for 

usikker is? 

x  1 3 3 Drikkevannskilden til 

Helleland ligger i heia 

nord for planområdet. 

Vannkilden er oppdemt.  

Kommunen har utført 

vurderinger vedrørende 

ev. dambrudd og 

flomløp. Et dambrudd vil 

medføre flom i store 

deler av eksisterende og 

nytt boligområde. Se 

dambruddskart under. 

Sannsynlighet for 

dambrudd vurderes som 

liten og behøver ikke tas 

hensyn til i arealplaner. 

En utbygging innenfor 

dambruddsonen kan 

imidlertid utløse større 

krav til demningens 

sikkerhet. Kommunen 

planlegger p.t. 

vedlikehold av 

damanlegget. 

- Ev. utbedringer av 

damanlegget mhp 

sikkerhet. 
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5.2 Finnes det 

naturlige terreng-

formasjoner som 

utgjør spesiell 

fare (stup etc.) 

 x    Det er stedvis bratte 

partier i planområdet. 

Skrednett definerer 

områder potensielt utsatt 

for steinsprang og 

snøskred. Se pkt. 1.1. 

- 

6 ULOVLIGE VIRKSOMHETER 

6.1 Sabotasje og 

terrorhandlinger 

 x    Ikke aktuell 

problemstilling. 

- 

Utover det som er kommentert i tabellen over, er det innenfor planområdet ikke registrert 

ytterligere faremomenter i kommuneplanens arealdel eller i offentlige kartdatabaser, som for 

eksempel naturbasen, temakart-rogaland, skrednett m.m.  

Hendelser som er vurdert å være i gult eller rødt felt, som krever tiltak, kommenteres mer 

utfyllende i punkt 5.8.  
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5 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Planfaglige hovedgrep 

Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende plan fra 1986. Grunnet endring av 

gjeldende plan fremmes detaljreguleringsplan for boliger - B22 Ramsland – Helleland, jf. 

plan- og bygningsloven § 12-3.  

Formålet med planarbeidet: 

- Endre reguleringsformål for eksisterende rekkehus nederst i Folhammaren, fra 

offentlig formål til boligformål.  

- Justering av atkomstvei til nytt boligområde, samt innregulering av gjennomgående 

fortau fra eksisterende gang- og sykkelveinett.  

- Justering av tomtestruktur og antall boliger i området.  

- Reduksjon av antall lekeplasser samt endret plassering og utforming.  

- Gjennomgående gangforbindelse øst i eksisterende boligområde.  

Med dette som utgangspunkt er det dannet 6 byggeområder for konsentrert 

småhusbebyggelse, 16 byggeområder for frittliggende småhusbebyggelse og 2 områder for 

eksisterende næringsbebyggelse innenfor planområdet. I tillegg reguleres veinett, 

lekeplasser og friluftsområder. Planens begrensning samsvarer med gjeldende plans 

begrensning, med unntak av utvidelse mot silhus i nord.  

5.2 Planlagt arealbruk 

Planområdets areal er disponert på følgende måte: 

Sosikode Formål (sosikode) Område 

signatur 

Eierform Areal 

(kvm) 

1111 Boligbebyggelse - frittliggende BF1-BF16 annen 46 258 

1112 Boligbebyggelse - konsentrert BK1-BK6 annen 9 231 

1300 Næringsbebyggelse N1-N2 annen 9 847 

1510 Energianlegg T1 annen 49 

1540 Vann- og avløpsanlegg VA1-VA3 offentlig 1 018 

1610 Lekeplass LEK1-LEK4 offentlig/felles 5 871 

1900 Kombinert formål: Bolig/næring BN1 annen 646 

2010 Veg V1-V7 offentlig 14 808 

2011 Kjørevei K1-K8 annen/felles 2 335 

2012 Fortau F1-F4 offentlig 1 438 

2015 Gang- og sykkelvei GS1-GS7 offentlig 2 739 

2016 Gangveg/gangareal GA1-GA2 offentlig 113 

2019 Annen veggrunn - grøntareal AVG1-AVG24 offentlig 9 288 

2025 Holdeplass H1-H4 offentlig 383 

2026 Leskur L1-L2 offentlig 14 

2082 Parkeringsplasser P1 felles 780 

3040 Friområde FO1-FO3 annen 4 345 
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5130 Friluftsformål FR1-FR7 annen 93 229 

5110 Landbruksformål L1 annen 1 164 

6710 Friluftsområde i sjø og vassdrag FRS1-FRS2 annen 11 628 

 Sum planområdet   214 723 

 

Hensynssoner Område 

signatur 

Areal 

(kvm) 

a.1 sikringssoner Frisikt H140 407 

a.2 støysoner Gul sone iht T-1442 H210 29 447 

a.2 støysoner Rød sone iht T-1442 H220 1 185 

a.3 faresoner Ras- og skredfare H310 5 958 

a.3 faresoner Flomfare H320 14 372 

Sum planområdet  51 368 

 

5.3 Byggeformål 

5.3.1 Boliger 

I planen er det avsatt 16 områder som frittliggende småhusbebyggelse (BF1 til og med 

BF16) og 6 områder som konsentrert boligbebyggelse (BK1 til og med BK6). Nytt 

boligområde har tilnærmet samme utstrekning som gjeldende plan med unntak av nordlige 

deler av området. Byggeområdet avgrenses i planforslaget av bekken nordvest i området. 

Dette medfører en reduksjon på 5 eneboligtomter i forhold til gjeldende plan.    

 

Innenfor BF-områdene kan det på hver tomt oppføres en frittliggende enebolig med 

tilhørende garasje. Det er tillatt å etablere sekundærleilighet i boligene. Områdene BF1, BF2, 

BF4, BF5, BF6, BF7, BF8, BF9 og BF16 omfatter eksisterende boliger som inngår i planen. 

Innenfor områdene BF5 og BF7 er det to ubebygde tomter. Øvrig fordeling av tomter er vist i 

tabellen nedenfor: 

 

 

 

 

 

Innenfor BK-områdene kan det oppføres eneboliger, rekke- og/eller kjedehus, 2-, 3- eller 4-

mannsboliger. Innenfor hvert felt er det angitt et maks antall boenheter: 

Felt Antall regulerte tomter 

BF3 1 

BF10 1 

BF11 3 

BF12 6 

BF13 10 

BF14 5 

BF15 2 
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Felt Antall boenheter 

BK1 Inntil 6 boenheter 

BK2 Inntil 4 boenheter 

BK3 Inntil 6 boenheter 

BK4 Inntil 4 boenheter 

BK5 Inntil 10 boenheter 

BK6 Inntil 8 boenheter 

Områdene BK2, BK3 og BK4 omfatter eksisterende bebyggelse og maks antall enheter for 

disse områdene gjenspeiler dagens situasjon. Eksisterende bebyggelse i BK1 erstattes av 

konsentrert bebyggelse med inntil 6 boenheter. BK5 er i gjeldende plan vist som 7 

eneboligtomter, hvor planforslaget tilrettelegger for etablering av inntil 10 boenheter i samme 

område. BK6 er i gjeldende plan vist som 3 eneboliger, hvor planforslaget tilrettelegger for 

inntil 8 nye boenheter.  

Planforslaget legger til rette for etablering av til sammen 30 nye eneboligtomter og 24 nye 

leiligheter på Ramsland. 

Byggehøyder 

Bebyggelsen i BF-områdene kan oppføres i inntil 2 etasjer. Maks byggehøyde er satt til 9 

meter over gjennomsnittlig terreng. Dersom boligen oppføres i 1 etasje er maks byggehøyde 

satt til 7 meter over gjennomsnittlig terreng.  Maks byggehøyde for nye tomter er angitt i 

plankartet med kotehøyde.  

Bebyggelsen i BK-områdene kan oppføres i inntil 3 etasjer, med maks mønehøyde på 10 

meter. Høyder måles fra gjennomsnittlig terreng. 

Utnyttelsesgrad 

Bebygd areal inkluderer bolig, garasje, parkering og bilmanøvrering på tomta jf. TEK10. 

For BF-tomtene er utnyttelsesgraden (bebygd areal) satt til maks 30 % BYA. Ved fradeling 

av regulerte boligtomter innenfor BF-områdene gjelder %-BYA for hver enkelt tomt.  

Innenfor BK-områdene er maks bebygd areal satt til 45 % BYA.  

Byggegrenser 

Mot nabogrenser er byggegrensen 4 meter, mens den er 5 meter fra regulert veg. Garasjer 

kan plasseres i strid med angitt byggegrense men ikke nærmere nabogrense/formålsgrense 

enn 1 meter. Byggegrenser er trukket vekk fra bratt terreng nord på tomtene i BF12 og BF13 

for å unngå store landskapsinngrep. 

Bygninger som inngår i planen 

Innenfor BF1, BF2, BF4, BF5, BF6, BF7, BF8, BF9, BK2, BK3 og BK4 inngår eksisterende 

bebyggelse i planen. 
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Bygg, kulturminner m.m. som skal bevares 

Det er registrert et SEFRAK-registrert bygg på eiendom 94/1. Bygningen er i planen regulert 

til bygg, kulturminner m.m som skal bevares. Bestemmelsene åpner for at det kan oppføres 

tilpassede tilbygg eller nybygg på tomta dersom det er behov for større boareal, garasje etc.   

Bebyggelse som forutsettes fjernet 

Eksisterende bebyggelse i BK1 er i dårlig forfatning og forutsettes fjernet.  

Regulerte tomtegrenser 

For nye byggeområder vises en hensiktsmessig tomteinndeling, vist i plankartet med 

regulerte tomtegrenser. Tomtegrenser kan justeres med inntil +/- 1 meter ved utstikking.  

Regulert avkjørsel 

Atkomst til hver tomt er vist veiledende på plankartet med avkjørsels-pil. Kommunen kan 

godkjenne en annen plassering dersom det er formålstjenlig med tanke på trafikksikkerhet og 

utnyttelsen av den enkelte tomt.  

5.3.2 Næringsbebyggelse 

I planen er det avsatt 2 områder for næringsbebyggelse (N1 og N2). Eksisterende 

bebyggelse inngår i planen i begge områdene. Gjeldende plans bestemmelser for N1 og N2 

videreføres i planforslaget. 

Det tillates en utnyttelsesgrad på 40 % på den enkelte tomt. Parkeringsareal er ikke inkludert 

i BYA. Maks møne- og gesimshøyde er 10 meter over planert terreng. Det tillates ikke 

virksomhet som ved støy, røyk eller på annen måte er til sjenanse for omgivelsene.  

5.3.3 Kombinert formål: Bolig/næring 

Området omfatter eksisterende enebolig. Som bolig er maks tillatt bebygd areal 30 %, og 

maks møne-/gesimshøyde 9 meter over ferdig planert terreng.  

5.3.4 Energianlegg 

Området omfatter eksisterende trafo/nettstasjon. 

5.3.5 Kommunalt teknisk anlegg 

VA1 omfatter eksisterende vannbehandlingsanlegg.  

VA2 omfatter eksisterende pumpestasjon. Ved behov tillates pumpestasjonen utvidet, men 

den skal utformes estetisk slik at den passer inn i omgivelsene. Detaljutforming avklares i 

byggesak. 

VA3 omfatter eksisterende silhus med tilhørende manøvreringsareal.  

5.4 Grønne formål 

5.4.1 Lek- og uteoppholdsarealer 

Innenfor planområdet er det avsatt 2 offentlige lekearealer (LEK1 og LEK2) og to felles 

lekeplasser (LEK3 og LEK4). Gjeldende plan viser 5 områder avsatt til kombinert lek og 

friareal. Antall og plassering av lekeplasser i planforslaget er avklart med kommunen. 

Lekearealene er begrenset i utstrekning, i tillegg til at det er avsatt arealer til friområde. 
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Friområdene kan benyttes av alle boligene i området og kan benyttes til bl.a. frilek, 

rekreasjon og annet uteopphold. Areal avsatt til lek skal opparbeides med 

installasjoner/utstyr som fremmer bruk av området til lek- og aktiviteter for barn og unge.  

LEK1 er en nærlekeplass og omfatter eksisterende lekeplass i Folhammaren. Lekeplasen 

utgjør et areal på 744 m². Lekeplassen har en sentral plassering i forhold til eksiterende 

boliger vest i feltet. Lekeplassen skal utstyres med min. en sandkasse, huskestativ, 

lekeapparat og benk. Ved etablering av nye boliger i BK1 og BK5 skal lekeplassen 

oppgraderes etter planer godkjent av Eigersund kommune.  

LEK2 er en områdelekeplass og utgjør et areal på 4451 m². Lekeplassen skal tilrettelegge for 

blant annet ball-lek, aking og sykling, samt utstyres med klatrestativer, huskestativ, benker 

og lignende. Eksisterende steingjerder i LEK2 forutsettes i størst mulig grad beholdt. 

Hovedatkomst til lekeplassen er via GS6 og eksisterende «ræge». Lekeplassen har en 

sentral plassering mellom nye og eksisterende boliger på Ramsland. Området har gode 

solforhold og en enkel atkomst. Opparbeidelse av lekeplassen skal skje før det gis 

ferdigattest til første bolig i BF11, BF12, BF13 og BK6. 

LEK3 er en nærlekeplass og utgjør et areal på 406 m². Lekeplassen er felles for boligene 

innenfor BF13, BF14 og BF15. Lekeplassen skal minimum utstyres med en sandkasse, 

huskestativ, lekeapparat og benk. Lekeplassen ligger nord i nytt boligområde. Opparbeidelse 

av lekeplassen skal skje før det gis ferdigattest til første bolig i BF13, BF14 og BF15. 

LEK4 er en nærlekeplass og utgjør et areal på 270 m². Lekeplassen er felles for boligene i 

BK1, BK2, BK3 og BK4. Lekeplassen skal minimum utstyres med en sandkasse, huskestativ, 

lekeapparat og benk. Lekeplassen ligger sentralt i området med atkomst fra offentlig vei V4. 

Lekeplassen skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest til første bolig i BK1.  

5.4.2 Friområde 

Områdene skal i størst mulig grad bevares som naturområder med stedegen vegetasjon, 

som kan virke skjermende for bebyggelsen og gir området et grønt preg. Arealene er felles 

for alle boligene i området og kan benyttes til bl.a. frilek, rekreasjon og annet uteopphold. 

Områdene skal også være tilgjengelige for allmennheten. Det er tillatt med tiltak som 

fremmer bruken av områdene som friområder.  

5.4.3 Friluftsområde 

Friluftsområdene skal være allment tilgjengelige. Det er tillatt å drive konvensjonell 

skogsdrift, bestandspleie og planting innenfor friluftsområdene FR1, FR2, FR3, FR5 og FR7. 

Innenfor områdene er det tillatt å anlegge enkle veier og kjøring i forbindelse med skogsdrift. 

Etter drift skal driftsveier og kjøreskader tilbakeføres til opprinnelig terreng eller tilrettelegges 

som turstier. I forbindelse med hogst og drift kan området stenges for allmenn ferdsel.  

Innenfor områdene FR1, FR2 og FR3 er det tillatt å legge vannledning.  

5.4.4 Friluftsområde i vassdrag 

Hellelandselva er regulert til friluftsområde i vassdrag. Elva kan benyttes til friluftsliv, 

rekreasjon og fiske. Det er ikke tillatt å innsnevre elveleiet eller legge elva i rør. Unntak er der 
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den går under kjørevegen. Elva skal holdes åpen. Alle tiltak i vassdraget skal godkjennes av 

Eigersund kommune.  

5.5 Parkering 

Parkeringskravet er satt med utgangspunkt i gjeldende plans bestemmelser. Dette er et 

minimumskrav, men det kan etableres flere plasser dersom det er behov for det. 

Parkeringsplassene skal etableres på egen tomt. 

Minimumskravet til parkering er satt til følgende: 

Formål/bruk Grunnlag for beregning Bil 

Næring 100 kvm BRA 1 

Bolig Pr. boenhet 2 

Leilighet Pr. boenhet 1,5 

For leilighetene i BK1, BK2, BK3 og BK4 tilrettelegges det for felles parkering i P1. 

Parkeringsdekning for leilighetene er som vist i tabellen over. Innenfor området P1 er det 

også tillatt å etablere felles renovasjonsløsning for boligene i BK1 til og med BK4.  

5.6 Trafikkareal 

5.6.1 Veger 

V1 og V2 omfatter henholdsvis E39 og FV42, og videreføres lik gjeldende plan. 

V3 omfatter eksisterende vegtrase for Folhammarveien. Veilinjen følger eksisterende trasé 

med unntak av nedre del mot fylkesveien. Her er lagt inn fortau på østsiden av veien. Dette 

medfører at veien flyttes ca. 1,2 meter mot vest. Fortauet følger i stor grad eksisterende 

vegkant mot nabo i øst, slik at arealbeslag på nabo blir minst mulig. Endringen av veilinjen 

medfører et totalt arealbeslag på nabo i øst (94/11) på om lag 65 m². Folhammarveien har på 

hele strekningen en regulert bredde på 5 meter. 

V4 omfatter atkomstvei til eksisterende rekkehus i BK2, BK3 og BK4. BK1 får også atkomst 

fra denne vei. Veien har regulert bredde på 5 meter.  

V5 omfatter boliggate for nytt boligområde. Veilinjen er justert noe i forhold til gjeldende plan. 

Avkjørselen har samme plassering som i gjeldende plan, men veikroppen utvides grunnet 

innregulering av fortau. Fortauet legges på sørsiden av veien hvor fortauskant følger tidligere 

regulerte veikant på store deler av strekningen. Avstanden fra kant fortau og eksisterende 

bolighus på eiendom 94/60 er tilnærmet lik som i gjeldende plan.  

Eksiterende bebyggelse på eiendommene 94/15 og 94/60 legger begrensninger for 

plassering av vei med fortau. En har her valgt å legge veikroppen tilnærmet midt mellom 

berørte bygningsmasser. Veien vil medføre et arealbeslag på eiendom 94/60 med om lag 95 

m², og på 94/15 med om lag 11 m².  For eiendom 94/60 er det i østre del av tomta mulighet 

for utvidelse av tomtearealet med om lag 30 m². Avkjørsel til eiendommen flyttes også til 

østsiden av tomta for å gi en bedre tomteutnyttelse. Veien ligger på samme høyde som 

avkjørselspunktet med V3 og starter stigning etter regulert avkjørsel (K4) til BK5.  
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Veien legges i skaret mellom FR2 og LEK2, noe som gir et skånsomt inngrep. Atkomstvei til 

BF14 er regulert med snuhank og er flyttet ca. 14 meter lenger opp enn gjeldende plan.  

V6 omfatter eksisterende avkjørsel til Dalheim samt atkomst til eiendom 94/7.  

V7 omfatter eksisterende avkjørsel til Brualand. 

K1 er privat vei til eiendom 94/34 og 94/62. Veien omfatter eksisterende veitrasé. 

K2 omfatter eksisterende vei til kommunalteknisk anlegg silhuset helt nord i området. 

Bestemmelsene åpner for at veilinjen kan justeres noe slik at stigningsforholdene i de 

bratteste partiene blir tilfredsstillende. Veilinjen må imidlertid tilpasses terrenget på en god 

måte. Ved omlegging skal eksisterende veitrasé tilbakeføres til naturmark. Når V5 er ferdig 

etablert kan K3 etableres som avlastning for nedre del av K2. Den nedre del av K2 skal da 

stenges av for motorisert ferdsel.  

K4 omfatter avkjørsel til BK5, og er felles for nye boliger i BK5. 

K5 omfatter avkjørsel til BK6, og er felles for nye boliger i BK6. 

K6 omfatter eksisterende atkomst til boliger og næring. Veien er felles for eiendommene 

94/2, 94/1, 94/33 og 94/17. 

K7 og K8 omfatter eksisterende avkjørsler til N2 og BN1. K8 er kun tillatt for innkjøring. 

5.6.2 Gangareal 

Fortau 

Det reguleres inn gjennomgående gangforbindelse fra boligområde til eksisterende gang- og 

sykkelvei nett langs fylkesveien. Langs Folhammarveien og ny boliggate reguleres det inn 

2,25 meter bredt fortau på østsiden av veien. Plasseringen av fortauet gir ingen uheldige 

krysninger med trafikk i verken ny boliggate eller Folhammarveien.  

Gangareal 

GA1 viser gangforbindelse fra rekkehusområdet og ned på gang- og sykkelveinett langs 

fylkesveien.  

GA2 viser gangforbindelse fra øvre del av Folhammarveien og ned til rekkehusene. Sammen 

med GA1 kan denne forbindelsen brukes som snarvei for boligene øverst i Folhammaren 

dog også for rekkehusene.  

Gang- og sykkelvei 

Regulert gang- og sykkelvei (GS1-GS5) langs FV42 er i tråd med gjeldende plan. I området 

er det i dag etablert fortau på deler av strekningen, fra krysset med E39 til butikken. Fra 

butikken til Dalheim er det p.t. ikke etablert gang- og sykkelvei.  

GS6 omfatter gang- og sykkelvei mellom nytt boligområde og gang- og sykkelveien langs 

fylkesveien. På GS6 tillates det kjøring til eiendom 94/3.  
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Plasseringen av denne gangforbindelsen er blitt nøye vurdert i planprosessen. En har her 

vært innom ulike alternativer hvor man har landet på den som synes å være mest 

hensiktsmessig for alle parter. Følgende alternativer er blitt vurdert: 

Alt. 1: Gangforbindelsen legges til dagens etablerte vei fra låven på 94/1 og videre gjennom 

tunet til 94/19. Terrenget er hellende og syklister kan få stor fart ned bakken. 

Eksisterende bolig på 94/19 kan være til hinder for sikten i nedre del av veien og 

videre ned på fylkesveien. Det kan da oppstå farlige trafikale situasjoner. I tillegg vil 

gangtrafikken gå rett gjennom tunet til 94/19, noe som er en uheldig situasjon for de 

som bor der.  Med bakgrunn i dette vurderes denne løsning som lite gunstig. 

Alt. 2: Gangforbindelsen følger eksisterende «ræge» på 94/3, videre mellom eksisterende 

garasje på 94/24 og eksisterende uthus på 94/19. Avstanden mellom bygningene er i 

underkant av 1,5 meter noe som gjør det vanskelig å vedlikeholde denne gangveien, 

da spesielt på vinterstid. Videre må også bekken som ligger åpen i dag, legges i rør. 

Linjeføringen blir også noe «krokete». Dette sammen med smal passasje mellom 

bygningene vurderes alternativet som en lite gunstig løsning. 

Alt. 3: Eksisterende uthus på 94/19 rives/flyttes og gangforbindelsen legges i en naturlig bue 

over tomten før den kobles til eksisterende kjøreatkomst til 94/24 (på østsiden av 

garasjen til 94/19). Siden terrenget er hellende bør det av trafikksikkerhetsmessige 

hensyn settes opp en saksebom for å hindre syklister i stor fart videre ned bakken på 

GS2. Bommen må imidlertid plasseres slik at den ikke er til hinder for atkomst og 

manøvrering på eiendom 94/24. Grunneier til 94/19 sier seg villig til ev. rivning/flytting 

av uthus på sin eiendom.  

Med bakgrunn i dette har man valgt å gå videre med alternativ 3 i planforslaget.  

GS7 er forlengelse av GS6 ned til fylkesveien. Det tillates kjøring til eiendommene 94/19, 

94/24, 94/32 og 94/35. GS7 viderefører gjeldende plans intensjon om en gjennomgående 

gangforbindelse, men åpner samtidig for en videreføring av dagens kjøreatkomst til berørte 

eiendommer.  

5.7 Hensynssoner og rekkefølgekrav 

5.7.1 Hensynssone Frisikt H140 

Frisiktsoner er avmerket i plankartet med hensynssone H140. Innenfor frisiktsområdene skal 

det ikke være sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller annet med høyde mer enn 50 

cm over tilstøtende vegers planum.  

5.7.2 Hensynssone Ras- og skredfare H310 

Innenfor planområdet er det 7 rasutsatte områder jf. rasfarevurdering utført av Multiconsult 

datert 23.01.15 – rev. 04.03.15. Planlagte boligtomter ligger inntil fjellvegger på mellom 5 og 

15 meter høyde. I disse skrentene er det registrert enkelte blokker som kan være ustabile. 

Området er kun befart til fots, og derfor anbefales det at området besiktiges med lift før 

utbygging for å kunne vurdere nærmere hvilke tiltak som er nødvendige. Omfang av 

bergsikringstiltak vil også avhenge av hvordan den enkelte tomt opparbeides. Generelt for 
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området er aktuelle tiltak manuell og maskinell rensk, bergbolter og steinsprangnett. I de 

fleste skrentene anslås nødvendige tiltak å være relativt begrenset, med unntak av en 

lokalitet (nr. 3) hvor det må påregnes mer omfattende tiltak. 

Rapporten skisserer avbøtende tiltak for de ulike lokaliteter: 

- Sone H310_1: Bergsikringstiltak utføres dersom det er eksisterende eller nye bygg i 
sikkerhetsklasse 2-3 innenfor hensynssonen. Aktuelle tiltak er fjellbolter. 

- Sone H310_2: Dersom byggverk og tilhørende uteareal på tomten skal plasseres 
nærmere enn 15 m fra foten på skrenten bør det utføres tiltak. Aktuelle tiltak er rensk 
med maskin, bergbolter og steinsprangnett. 

- Sone H310_3: Dersom byggverk og tilhørende uteareal på tomten skal plasseres 
nærmere enn 25 m fra foten av skrenten bør det utføres tiltak. Aktuelle tiltak er rensk 
med maskin, > 4 m lange bergbolter og steinsprangnett. Etablering av 
fanggrøft/rasvoll kan også være et aktuelt tiltak. Nedsprengning av bergparti kan 
også bli aktuelt. 

- Sone H310_4: Dersom byggverk og tilhørende uteareal på tomten skal plasseres 
nærmere enn 15 m fra foten på skrenten bør det utføres tiltak. Aktuelle tiltak er rensk 
med maskin, bergbolter og steinsprangnett. 

- Sone H310_5: Dersom byggverk og tilhørende uteareal på tomten skal plasseres 
nærmere enn 15 m fra foten av skrenten bør det utføres tiltak. Vegetasjon må fjernes. 
Aktuelle tiltak kan være rensk, bolter, steinsprangnett eller etablering av grøft ved 
foten av skråningen. 

- Sone H310_6: Dersom byggverk og tilhørende uteareal på tomten skal plasseres 
nærmere enn 20 m fra foten av skrenten bør det utføres tiltak. Vegetasjon må fjernes. 
Aktuelle tiltak kan være rensk, bolter, steinsprangnett eller etablering av grøft ved 
foten av skråningen. 

- Sone H310_7: Fjellskråning inntil veg besiktiges fra lift før endelig sikringsomfang 
bestemmes. 

Rasutsatte områder er vist i plankart med hensynssone H310 med tilhørende bestemmelse 

og rekkefølgekrav til utførelse av rassikring.  

5.7.3 Hensynssone Flomfare H320 

Flomutsatte områder er avmerket i plankartet med faresone flom – H320. Det er ikke tillatt å 

oppføre ny eller vesentlig utvidelse av eksisterende bebyggelse innenfor flomsonen. Alle 

saker innenfor hensynsonen skal forelegges NVE og Fylkesmannen for uttale. Det kreves 

fagkyndige uttaler for sikring og sikker byggehøyde samt vurdering av konsekvenser for 

omgivelsene. Se redegjørelse for temaet flom i pkt. 5.8.2 og 5.8.3. 

5.7.4 Hensynssone Støysone H210/H220 

Støyutsatte områder fra europavei (E39) og fylkesvei (FV42) etter kartlegging utført av 

Statens vegvesen er vist i plankartet med støysoner. Sonene er delt i to soner; gul sone 

(H220) og rød sone (H210). Innenfor rød sone tillates ikke arealbruk med støyfølsomt 

bruksformål. Innenfor gul sone skal det ved byggesøknad for nye boliger tas hensyn til og 

dokumenteres at de nye boligene tilfredsstiller anbefalte støygrenser i retningslinje T-1442, 

eller senere vedtatte forskrifter, retningslinjer eller vedtekter som erstatter gjeldende 

retningslinje.   
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5.7.5 Rekkefølgekrav  

Det er stilt rekkefølgekrav til vei, lekeplass og rassikring jf. § 4 i bestemmelsen.  

 Før byggetillatelse kan gis skal tekniske planer for tiltak som omfatter FV42 og/eller 

E39 forevises og godkjennes av Statens vegvesen.  

 LEK1 skal oppgraderes etter plan godkjent av kommunen før nye boliger i BK1 og 

BK5 kan tas i bruk. 

 LEK2 skal ferdigstilles før det gis ferdigattest til første bolig i områdene BF10, BF11, 

BF12 og BK6.  

 LEK 3 skal ferdigstilles før det gis ferdigattest til første bolig i områdene BF13, BF14 

og BF15. 

 LEK 4 skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest til første bolig i BK1.  

 Ved søknad om tiltak i rasutsatte områder skal det gjøres rede for sikringstiltak mot 

skred jf § 10.2. Sikringstiltak skal være utført før nye boliger kan tas i bruk.  

 Kryssutbedring mot fylkesvei. 

 Fortau internt i planen skal være etablert før ferdigattest.  

5.8 Oppfølging av ROS-tema i planforslaget 

5.8.1 Fare for snø-, jord eller steinskred (pkt. 1.1) 

Multiconsult har utført en skredfarevurdering for rasutsatte områder, rapport 217531-

RIGberg-NOT001. Rapporten baserer seg på et tidligere utkast til planforslag, og det er etter 

ferdigstilt rapport utført mindre justeringer i plankartet. Endringene vurderes ikke å påvirke 

konklusjonene i rapporten.  

Rapporten er utført etter befaring i området til fots, og vurderes ut fra slik terrenget er i dag. 

Sprengning og graving kan endre stabilitetsforholdene og føre til at områder som ikke 

vurderes som rasfarlige i dag, kan endre karakter og bli utsatt for potensiell rasfare. Stabilitet 

av graveskråninger og skjæringer må vurderes i byggesaken, dersom dette blir aktuelt.  

Forskrift om tekniske krav til byggverk av 2010 (TEK10) § 7-3, annet ledd: For byggverk i 

skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. Byggverk og tilhørende uteareal 

skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder sekundærvirkninger av skred, 

slik at største nominelle årlige sannsynlighet ikke overskrides. Følgende sikkerhetsklasser er 

tildelt de ulike byggeområder: 

1. For boliger (BF): Sikkerhetsklasse S2 

2. For vannbehandlingsanlegg (VA1): Sikkerhetsklasse S1   
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Jord og flomskred 

Skrednett viser område potensielt utsatt for jord- og flomskred helt nord i området. Geologien 

i det potensielle utløsningsområdet er bart fjell og tynt morenedekke. Løsmassetypen og 

mengden tilser at det ikke er risiko for jord- og flomskred i området.  

Med bakgrunn i dette vurderes tiltak som ikke nødvendig. 

Steinsprang 

Innenfor planområdet er det registrert 7 lokaliteter potensielt utsatt for steinsprang.  

Lokalitet 1:  

Lokaliteten består av blokker i en skrent som kan treffe bygg med kommunalteknisk anlegg 

(VA1) og ev. den nordligste boligtomten i BF5. Den årlige nominelle sannsynlighet for at ras 

treffer områdene vurderes å være høyere enn 1/100, men lavere enn 1/1000. Kravene tillater 

bygg i sikkerhetsklasse 1 (S1), men ikke i sikkerhetsklasse 2 (S2). BF5 klassifiseres som 

sikkerhetsklasse S2 og VA1 (kommunal teknisk anlegg) klassifiseres til sikkerhetsklasse S1.  

Avbøtende tiltak er kun påkrevd dersom det planlegges bygg i sikkerhetsklasse S2 innenfor 

ras-sonen. Avbøtende tiltak skisseres å være ca. 5 fjellbolter i utsatte blokker. 

Lokalitet 2:  

Fjellvegg lavere enn 10 meter over planlagte eneboliger. Enkelte blokker i fjellveggen kan 

være ustabile. Dersom det skal plasseres byggverk eller tilhørende uteareal nærmere enn 15 

meter fra foten på skrenten, må det utføres tiltak.  

Avbøtende tiltak er rensk med maskin, bergbolter og steinsprangnett. Skrenten må 

besiktiges fra lift før endelig sikringsomfang bestemmes.  

Lokalitet 3: 

Fjellvegg ca. 15 meter høy ovenfor planlagte eneboliger. Det er registrert flere blokker i 

fjellveggen som kan være ustabile. Dersom det skal plasseres byggverk eller tilhørende 

uteareal nærmere enn 25 meter fra foten på skrenten, må det utføres tiltak. 

Avbøtende tiltak er rensk med maskin, >4 m lange bergbolter og steinsprangnett. Etablering 

av grøft/voll kan også være et aktuelt tiltak. Nedsprengning av bergparti kan også bli aktuelt. 

Skrenten må besiktiges fra lift før endelig sikringsomfang bestemmes.  

Lokalitet 4:  

Skrent lavere enn 10 meter ovenfor planlagte eneboliger. Enkelte blokker i fjellveggen kan 

være ustabile. Dersom det skal plasseres byggverk eller tilhørende uteareal nærmere enn 15 

meter fra foten på skrenten, må det utføres tiltak. 

Avbøtende tiltak er rensk med maskin, bergbolter og steinsprangnett. Skrenten må 

besiktiges fra lift før endelig sikringsomfang bestemmes. 

Lokalitet 5: 

Skråning/fjellvegg ovenfor planlagte boliger. Det er ikke registrert rasfarlige partier i 

skråningen, men den var dekket med svært tett vegetasjon under befaringen. Tiltak 

anbefales dersom byggverk og tilhørende uteareal skal plasseres nærmere enn ca. 20 m fra 
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skråningen ved BK6 og 15 meter fra skråningen ved tomt 24 og 25 i BF14. Vegetasjon må 

fjernes og det må utføres besiktigelse fra lift.  

Avbøtende tiltak kan være rensk, bolter, steinsprangnett eller etablering av grøft ved foten av 

skråningen.  

Lokalitet 6: 

Mindre fjellvegg ovenfor BK5. Stabiliteten i fjellvegen er generelt god, men enkelte blokker i 

toppen kan være ustabile. Tiltak må utføres dersom byggverk eller tilhørende uteareal skal 

plasseres nærmere enn 15 meter fra fjellveggen.  

Avbøtende tiltak er rensk og bolter. Avhengig av bruk av området inntil fjellveggen vurderes 

behov for steinsprangnett. Skrenten må besiktiges med lift før endelig sikringsomfang 

bestemmes.  

Lokalitet 7: 

Fjellskråning inntil planlagt atkomstvei. Anbefales besiktigelse av fjellskråningen fra lift før 

endelig sikringsomfang bestemmes. 

Snøskred 

Sannsynligheten for snøskred avhenger av terrengforhold (helning og terrengform), 

vegetasjon og klimatiske forhold. Videre vil tidligere skredhendelser i området være en god 

indikasjon på snøskredfare. Det er ikke rapportert snøskredhendelser i aktuelle området i 

følge skrednett.no. Skråningshelningen i potensielt utløpsområde for skred gir ikke stor fare 

for utløsning av større snøskred. Skråningen lenger nord har imidlertid skråningshelninger 

som potensielt kan gi risiko for snøskred. Dette område er beitemark bestående av gress og 

urblokker. De klimatiske forhold på stedet angir lav risiko for snøskred.  

Med bakgrunn i dette vurderes tiltak som ikke nødvendig.  

Hensynet til ras og skred i planforslaget 

Aktuelle fareområder som fremkommer av ras-rapporten er i planforslaget regulert med 

hensynssone – ras og skredfare (H310) på plankartet med tilhørende krav til skredsikring i 

bestemmelsens § 10.2 samt krav til utførelse i rekkefølgekrav § 4.5.  

5.8.2 Flom (pkt. 1.4) 

Planområdet avgrenses av Hellelandsvassdraget i sør/øst.  Planområdet er omfattet av 

flomsonekart for Egersund - Delprosjekt Helleland. Områder nærmest elveløpet er utsatt for 

200-års flom. Planområdet ligger innenfor tverrprofilene 86 og 87 i flomsonekartet. 

Vannstand ved 200 års flom i tverrprofil 86 er satt til kote 87,9 og kote 88,1 i tverrprofil 87.  
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Figur 11: Flomsonekart - 200 års flom inkl. klimatillegg. Kilde: www.skrednett.no  

Hensynet til flom i planforslaget: 

Flomutsatte områder ved 200 års flom er tatt inn i plankartet med hensynssone – flomfare 

(H320) med tilhørende bestemmelse § 10.3. I henhold til TEK10 anbefales det i første rekke 

at bygninger som er beregnet for personopphold (sikkerhetsklasse F2), inkludert 

næringsbygg, ikke etableres i flomsonen. Planforslaget tillater ikke oppføring av ny eller 

vesentlig utvidelse av eksisterende bebyggelse innenfor flomsonen. Alle saker innenfor 

hensynssone flom skal forelegges NVE og Fylkesmannen for uttale. Det kreves fagkyndige 

uttaler for sikring og sikker byggehøyde samt vurdering av konsekvenser for omgivelsene.   

5.8.3 Ekstremvær og klimautfordringer (pkt. 1.6) 

Klimaet er i endring og det må påregnes en økning i nedbørsmengde på 20 % i løpet av de 

neste 50-100 årene. Planområdet er utsatt for flom i nedre deler mot Hellelandselva. Det må 

imidlertid påregnes en stigning i flomvannshøyden som følge av økt nedbørsmengde.  

Hensynet til klimaendringer i planforslaget: 

Ev. klimatillegg kan gi økte flomsoner.  Planforslaget viser hensynsone flom ved 200 års flom 

inkl. klimatillegg jf. kart hentet fra www.skrednett.no. Flomutsatt bebyggelse ved 200 års flom 

er sikret i bestemmelsene og planen. Planforslaget legger ikke opp til ny bebyggelse som 

kan bli utsatt ved ev. økning i flomvannstanden.  
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5.8.4 Sårbar flora, fauna og fisk (pkt. 1.7) 

Viktig naturtype Hogstadhølen 

Område oppstrøms broen hvor E39 krysser Hellelandselva er i DN’s naturbase definert som 

svært viktig naturtype Hogstadhølen. Lokaliteten omfatter frodig kantsone og bra utviklet 

vannvegetasjon. Området defineres som viktig for vannfugl, da spesielt i vinterhalvåret og i 

hekkeperioden. Se nærmere utredning av forekomsten i kap. 4.5. 

Viktig naturtype Ramsland 

Bekken nord i planområdet renner fra Erretjørn og ut i Hellelandselva. Det er registret sjeldne 

oseaniske mosearter i bekken. Bekken er gitt svært viktig verdi, på grunn av innhold av 

bestander som er sterkt truet i rødlisten. Endring i vannføring vurderes som uheldig for 

forekomsten, og bør av den grunn unngås. Se nærmere utredning av forekomsten i kap. 4.5. 

Hensynet til biologisk mangfold i planforslaget: 

Planforslaget legger ikke opp til nye tiltak i Hellelandsvassdraget eller bekken. Boligområdets 

utstrekning er redusert til ikke å omfatte bekken. Bekken holdes åpen slik den ligger i dag. 

Eksisterende randsoner mot vassdragene videreføres i planen.   

5.8.5 Støy (pkt. 2.2) 

Planområdet er i hovedsak utsatt for trafikkstøy fra E39 og FV42. Statens vegvesen har 

kartlagt alle riks- og fylkesveier der det kjører flere enn 8200 kjøretøy i døgnet. Kartleggingen 

er gjennomført i henhold til Forskrift til forurensningsloven om begrensning av forurensning, 

kap. 5 om støy. Støyvarselkartene er utarbeidet etter MD’s retningslinje for behandling av 

støy i arealplanlegging (T-1442). Kartene viser beregnet rød (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) 

støysone langs riks- og fylkesveier og viser en prognosesituasjon 15-20 år frem i tid.  

 
Figur 12: Støyvarsekart utarbeidet av Statens vegvesen. Kartet viser rød og gul støysone langs riks- og 

fylkesveier. Kilde: www.eigersund.kommune.no 

Hensynet til støy i planforslaget: 

Støysoner er tegnet inn i plankart med tilhørende bestemmelse. I tillegg er en generell 

bestemmelsens § 3.5 som stiller krav til at Miljøverndepartementets retningslinje for støy i 

arealplanlegging skal legges til grunn. Gjelder både for inne- og utemiljø. 
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6 Virkninger av planforslaget 

6.1 Overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanen for Egersund Indre del med Helleland 2011-

2022, som regulerer området til boligområde B22. Gjeldende reguleringsplan viser området 

som boliger, offentlig formål og næring. Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende 

plan hvor offentlig formål endres til boligformål. I sørlige deler av området er det i dag 

etablert eneboliger og rekkehus med kommunale utleieleiligheter. Nordlige deler av 

planområdet er p.t. ikke utbygd. Reguleringsendringen medfører ikke krav om 

konsekvensutredning. Endret formål vurderes ikke å gi konsekvenser for området som 

helhet.   

6.2 Boligkvalitet 

Boligkvalitet påvirkes av mange forhold som er beskrevet og vurdert i egne punkt. Området 

har i seg selv en bokvalitet ved å være lokalisert i sentrum av Helleland med nærhet til 

nærbutikk, skole og barnehage. Nye boliger bygger videre på strøk-karakteren som er i 

området i dag med vekt på eneboligtomter men også muligheter for konsentrert bebyggelse. 

Innenfor og i nærhet til planområdet er det gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon.  

Det legges til rette for boliger i ulike størrelser og utforming. Dette gir en variasjon og gjør det 

attraktivt for alle typer aldersgrupper og brukergrupper å etablere seg i området. Store 

lekeplasser og felles friområder skaper naturlige møteplasser. Samtidig er det sikker skolevei 

med sammenhengende gangforbindelse fra boligområdet til skole uten krysning av 

trafikkerte veier.  

6.3 Estetikk og landskap 

Det legges opp til en utbygging som harmonerer med eksisterende bebyggelse i området i 

dag. Maks byggehøyder på bebyggelsen er tilnærmet lik dagens situasjon. Eksisterende 

rekkehus har et ensartet formspråk, mens eneboligene er fra ulike tidsperioder i form og 

volum. Terrenget er stigende og bebyggelsen er til dels terrengtilpasset.  

Planforslaget legger opp til en videreføring av dagens strøk-karakter. Nytt boligområde vil 

være godt synlig fra E39. Ny bebyggelse skal tilpasses terrenget, noe som kan virke 

reduserende på fjernvirkningen.  

6.3 Forholdet til støy, T1442/2012 

Aktuell støy i området er i hovedsak fra biltrafikk. Nye boliger bygges i henhold til gjeldende 

bygningstekniske forskrift (TEK10) med hensyn på støyskjerming. Støysituasjonen bør 

beregnes mer nøyaktig i byggesaken når detaljerte byggetegninger foreligger. 

6.4 Forholdet til universell utforming, T5/99B 

Nye boliger bygges i henhold til gjeldende bygningstekniske forskrift (TEK10) med hensyn på 

universell utforming i bolig. Topografien i området vanskeliggjør universelt utformede 

offentlige gang- og utearealer.   

 

Side 756 av 1161



 

Side 35 av 47 

 

6.5 Forholdet til barn og unge, T-2/08 

I området i dag er det etablert en lekeplass som ligger i øvre del av Folhammarveien. Denne 

lekeplassen er p.t. utstyrt med huskestativ, sandkasse, klatrestativ (båt) og vippedyr. Barn i 

området benytter seg av denne lekeplassen. I skogsområdet nord for eksisterende boliger er 

det gode muligheter for fri lek og utfoldelse for barn og unge. Område hvor det planlegges 

nye eneboliger er i dag utmarksbeite for husdyr og er dermed i perioder hvor det går dyr i 

området mindre brukt av barn og unge.  

Gjeldende plan fra 1986 regulerer inn 5 lekeplasser innenfor planområdet, hvorav en 

omfatter eksisterende lekeplass i Folhammarveien, en mindre lekeplass ved eksisterende 

bolig i BK1, en større lekeplass/balløkke øst for Smihusberget, en lekeplass sør for 

boliggaten midt i området og en øverst i området som inkluderer bekken. I gjeldende plan er 

lekeplassene vist som friareal/lek og utgjør et samlet areal på om lag 10 000 m².  

Planforslaget regulerer inn 4 lekeplasser, som er 1 færre enn gjeldende plan. Følgende 

lekeplass er tatt ut av planforslaget:  

- Lekeplass sør for boliggaten midt i boligområde. Begrunnet med beliggenhet tett på 

bratt terreng og dårlige solforhold etter kl. 12.  

Planforslaget regulerer et mindre areal som skal opparbeides til lekeplass enn gjeldende 

plan. I tillegg reguleres større områder til friareal, som også kan benyttes til frilek, rekreasjon 

og annet uteopphold. Til sammen utgjør leke- og friareal i planforslaget om lag 10 200 m². 

Dette er mer enn gjeldende plan.  

Jf. pkt. 5d. i retningslinjen (T-2/08) skal det ved omdisponering av arealer som i planer er 

avsatt til fellesareal eller friområde, som er i bruk eller er egnet for lek, skaffes fullverdig 

erstatningsareal. Planforslaget viser en omdisponering av leke- og friarealer i forhold til 

gjeldende plan. Disse arealer er imidlertid flyttet til andre områder med gode kvaliteter og 

vurderes som bedre egnet for formålet enn opprinnelige plasseringer i gjeldende plan. Kravet 

i retningslinjen om fullverdige erstatningsarealer vurderes dermed som innfridd.  

Planforslaget tilrettelegger for trafikksikker atkomst til området via interne fortau og 

gangforbindelser. Barn og unge i området kan ferdes til skole, barnehage, idrettsanlegg og 

nærbutikk uten å måtte krysse sterkt trafikkerte gater. Dette bidrar til at området er attraktivt 

for barnefamilier å etablere seg i. 

Med bakgrunn i overnevnte vurderes hensynet til barn og unge som godt ivaretatt i planen.   

6.6 Forholdet til eksisterende beboere 

Det er avholdt et informasjons-møte hvor alle grunneiere innenfor planområdet ble invitert til 

å delta. Grunneierne fikk utsendt utkast til planforslag med møteinnkallingen. De fleste 

grunneiere i området stilte på dette møtet. Det ble lagt opp til en åpen dialog hvor de 

oppmøtte kom med innspill til utsendt utkast til plan. Planforslaget er i stor grad søkt tilpasset 

eksisterende bebyggelse og de innspill beboere i området er kommet med. Følgende 

justeringer er utført etter dialog med grunneiere: 
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- Plassering av gangforbindelse fra ny boliggate til gang- og sykkelvei i FV42. Se 

nærmere utredning i kap. 5.6.2 

- Ny boliggate (V5) er plassert midt mellom eksisterende bebyggelse på eiendom 

94/11, 9/16 og 94/60 for å gi minst mulig arealbeslag på de ulike eiendommer. Det 

legges ikke opp til at eksisterende boliger og/eller garasjer må rives for å 

gjennomføre bygging av veilinjen.  

6.7 Uteoppholdsareal 

Planforslaget legger opp til eneboligbebyggelse og konsentrert bebyggelse. 

Kommuneplanens minstekrav til uteoppholdsareal utenfor sentrum er på 150 m² pr. boenhet.  

Regulerte eneboligtomter har varierende størrelser fra ca. 650 til 1000 m². Tomtene er av 

god kvalitet og har jevnt over gode solforhold. Uteareal for de enkelte eneboligtomtene er 

sikret med utnyttelsesgrad og byggegrenser. Erfaringsmessig vil småbarns lek i hovedsak 

foregå på egen tomt. I tillegg er det regulert lekearealer i nær tilknytning til alle boligtomtene. 

For områder regulert til konsentrert bebyggelse er også uteareal sikret med utnyttelsesgrad 

og byggegrenser. Regulerte lekeområder er solrike. Før bebyggelsen i BK1 og BK5 kan tas i 

bruk skal eksisterende lekeplass i Folhammaren opprustes i henhold til et tilfredsstillende 

nivå, i tråd med kommunens retningslinjer og normer. En opprustning av denne lekeplassen 

vil være positivt for samtlige boliger i området. Det er stilt rekkefølgekrav til opparbeidelse av 

de øvrige lekeplasser innenfor planområdet.  

6.8 Forholdet til naturmangfoldloven 

Planforslaget er vurdert i forhold til prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven.  

Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Kunnskapsgrunnlaget som er benyttet i planarbeidet er blant annet Naturbasen, Temakart 

Rogaland og Artsdatabanken. Det er foretatt en utsjekk i naturbasen om tiltaket berører 

natur. Databasene har opplysninger om at det finnes både rødlistearter og verdifulle 

naturtyper innenfor deler av planområdet. Naturtypene og artene har begrenset utstrekning. 

Ut over dette er det ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk 

Rødliste for arter innenfor planområdet. Det fremkommer ikke ytterligere opplysninger i 

saken som skulle tyde på at det befinner seg arter og naturtyper som ikke fremkommer i 

naturbasen.  

Når det gjelder de verdifulle naturtyper så er dette Hogstadhølen som omfatter utvidet del av 

Hellelandsvassdraget og Ramsland som er et viktig bekkedrag nordvest i området. De 

påviste arter er kategorisert som sterkt truet og er lokalisert i viktig bekkedrag Ramsland.  

Planforslaget tilrettelegger ikke for nye tiltak innenfor registrerte naturtyper. Område rundt 

bekkedraget er regulert til friluftsområde, mens Hellelandsvassdraget er regulert til 

friluftsområde i sjø og vassdrag. Hensynet til biologisk mangfold vurderes som ivaretatt i 

planforslaget, og det vurderes som ikke nødvendig med ytterligere undersøkelser i området. 

Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed 

oppfylt.  
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Føre-var prinsippet § 9 

Gjennom føre-var prinsippet gjelder det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap 

om hvilken virkning tiltaket har på naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 

skade på naturmangfoldet. Basert på kunnskapsgrunnlaget og eksisterende bebyggelse i 

området, er tiltaket vurdert ikke å gi store/irreversible konsekvenser for naturmangfoldet.   

Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10 

Formålet med § 10 er å hindre gradvis forvitring eller nedbygging av natur. Deler av 

planområdet vil beslaglegge naturmark. Dette området inngår som del av et større 

naturområde. Tiltakets størrelse vurderes å gi en liten belastning på viktige økosystemer og 

naturmiljøet i området. Vurdert ut i fra naturmangfoldloven anses tiltaket samlet sett å gi liten 

negativ konsekvens for naturverdiene i området.  

Kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver § 11 

Naturmangfoldloven slår fast at tiltakshaver er ansvarlig dersom forurensning skulle inntreffe. 

Kostnader til å hindre eller begrense skader vil påhvile tiltakshaver, forbeholdt rimelighet til 

tiltaket og skadens karakter. Tiltak for å unngå skader er å benytte miljøforsvarlige teknikker 

og driftsmetoder.  

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 

Det skal i forbindelse med utbygging av området benyttes teknikker og driftsmetoder som er 

best mulig egnet og miljøforsvarlige. Da dette er et tiltak på et konkret eiet område, er ikke 

alternativ lokalisering aktuelt.  

Konklusjon 

En samlet vurdering av tiltaket vurderes dermed ikke i vesentlig grad å være i konflikt med 

intensjonene i Naturmangfoldloven §§ 8-12. Med bakgrunn i dette vurderes det ikke som 

nødvendig med restriksjoner eller særskilte tiltak i forhold til naturlig mangfold i området 

utover planforslaget.  

6.9 Kulturminner og kulturmiljø 

SEFRAK-registrert bolig på 94/1 reguleres i planforslaget til bygg, kulturminner m.m. som 

skal bevares. Det er ikke påvist automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet.  

6.10 Trafikkforhold 

Eksisterende avkjørsler fra FV42 videreføres i planforslaget.  

En har sett på mulighetene for å videreføre gjeldende plans trafikkmønster i østre del av 

området, men dette viste seg å være vanskelig å gjennomføre. Begrunnes med begrenset 

mulighet for manøvrering ut/inn av garasjer grunnet plassering og utforming av eksisterende 

bygninger på berørte eiendommer. Gårdsrommene er trange og har begrenset mulighet for 

utvidelse. Ombygging av bygninger vurderes ikke som aktuell løsning. En har med bakgrunn 

i dette valgt en løsning som viderefører dagens kjøremønster til disse eiendommene men 

samtidig ivaretar hensynet til de myke trafikanter. Dagens kjøreatkomst reguleres som gang- 

og sykkelvei, men tillater kjøring til/fra angitte eiendommer. For å hindre syklende i for stor 

fart ned bakken mot gang- og sykkelveien er det i bestemmelsene stilt krav til oppsetting av 

saksebom. 
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Nye boliger tilknyttes eksisterende veitrasé i Folhammarveien. Kryss og avkjørsler er i 

plankartet utformet i tråd med gjeldende veinormal. Det tilrettelegges for gjennomgående 

fortau fra fylkesveien og opp i nytt boligområde. Planforslaget legger med dette til rette for 

trygg ferdsel langs hovedveiene internt i boligområdet. Boliggatene planlegges som 

kommunale gater med veibredde på 5 meter.  

7 Innspill til forhåndsvarslingen 
I tabellen nedenfor oppsummeres mottatte innspill til varsel om planoppstart. Ved 

høringsfristens utløp ble det registrert i alt 6 innspill.  

Nr. Avsender/ Innspill Kommentar 

1 Rogaland fylkeskommune, 

regionalplanavdelingen 

Etablere tilstrekkelig uteoppholds- og 

lekeareal i boligområdet, med en beskyttet 

plassering og gode lysforhold.  

Vektlegge grønnkorridorer som gir 

trafikksikker forbindelse til Sirdalsveien og 

tilgrensende friluftsområde.  

 

 

 

 

Kommuneplanen stiller minste krav til 

uteoppholds- og lekeareal. Gjeldende 

plans innregulerte lekeplasser videreføres 

i ny plan, med unntak av lekeplass på tomt 

94/25 som tas ut av planen.   

Gjeldende plans overordnede 

trafikkmønster videreføres i ny plan. E39 

og FV42 reguleres i tråd med gjeldende 

plan. 

2 Rogaland fylkeskommune, 

kulturavdelingen 

På eiendom gnr 94 bnr 1 står oppført et 

bolighus fra før 1900 som er registrert i 

SEFRAK med verneklasse C.  

Planarbeidet må ta tilstrekkelig hensyn til 

verneverdig bebyggelse. 

Ikke kjent med at det finnes automatisk 

fredede kulturminner i planområdet.  

 

 

 

Eksisterende bygning på 94/1 reguleres 

som bygg, kulturminne m.m. som skal 

bevares med tilhørende bestemmelse.  
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3 Statens vegvesen region sør 

Området har flere adkomster fra fv. 42. 

Planforslaget må søke å finne én felles 

adkomst til området. Bestemmelsene må 

sikre at adkomst skal være godkjent av 

Statens vegvesen og opparbeidet før det 

kan gis brukstillatelse til ny bebyggelse. 

Felles adkomst skal utformes i tråde med 

håndbok N100 veg og gateutforming. 

Byggegrense langs fv. 42 settes til 15 

meter og 50 meter langs E39. 

Forholdet til myke trafikanter må ivaretas i 

planen.  

Støyretningslinjene T-1442/2012 må 

legges til grunn for planarbeidet.  

Bestemmelsen må sikre at alle tiltak som 

berører fv. 42 og E39 skal godkjennes av 

Statens vegvesen før byggetillatelse kan 

gis.  

 

 

Det legges ikke til rette for etablering av 

nye avkjørsler/kryss fra FV42. 

Eksisterende avkjørsler videreføres i 

planen. Se nærmere utredning i kap. 6.10.  

Kryss med fylkesveien er utformet i tråd 

med vegnormal.  

Angitte byggegrenser er lagt inn i planen.  

Det legges til rette for fortau langs hoved-

adkomstveien Folhammerveien og ny 

boliggate, samt gjennomgående 

gangforbindelser øst og vest i området.  

Nye boliger sikres mot støy i tråd med 

TEK10 og gjennom bestemmelsens § 3.5. 

Rekkefølgekrav knyttet til godkjenning av 

tiltak legges inn i planen. 

4 Norges vassdrags- og energidirektorat 

(NVE) 

Deler av planområdet ligger flomutsatt til 

og det kan være fare for vann i kjeller for 

et større område, se flomsonekart for 

Egersund 3/2010.  

Deler av planområdet er berørt av 

steinsprang, snøs-, jord og flomskred, jf. 

skrednett. 

Forholdene flom, skred og annen 

vassdragsrelatert fare må være vurdert. 

Fareområder tegnes inn i plankart med 

hensynssoner med tilhørende 

bestemmelser. 

Legger ved sjekkliste for tema innenfor 

NVE’s forvaltningsområder: 

 

Flomutsatte områder er regulert i planen 

med hensynssone – flom (H320). 

 
Figur 13: Flomsonekart for Egersund 3/2010 - delrapport 
Helleland 
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Tema Relevant for planen 

Vassdrag i 

planområdet? 

Ja, 

Hellelandsvassdraget. 

 

Kan området 

være 

flomutsatt? 

Ja. Se kap. 

5.7.3/5.8.2  

Kan området 

være 

skredutsatt? 

Ja. Potensielt utsatte 

områder er vist i 

plankart med 

hensynssone. Se kap. 

5.7.2/5.8.1 

Kan 

klimaendringer 

påvirke 

planomr? 

Ja. Økt flomfare fra 

Hellelandsvassdraget. 

Se kap. 5.8.3 

Er det 

vassdrags- 

eller 

energianlegg i 

området? 

Ja, eksisterende 

trafostasjon i nedre 

del av Folhammaren.  

 

Det er utført en rasfarevurdering som 

underlag for planforslaget. Skred- og 

rasutsatte områder er regulert som 

hensynssone – ras og skredfare (H310). 

Figur 14: Områder utsatt for steinsprang vist med svart 

skravur. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Eigersund kommune, Felles 

brukerutvalg 

Ber om at planen blir mest mulig 

tilgjengelig, og at det prøves å få til boliger 

med livsløpsstandard. 

 

 

 

Planen utformes i tråd med krav til 

universell tilgjengelighet gitt i TEK10 og 

rundskriv.  

6 Eigersund kommune, Teknisk avdeling 

Ingen merknader. 

 

 

 

Tatt til etterretning. 
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7 Svein Magne Melhus (94/19) – på vegne 

av flere grunneiere 

Flere naboer er berørte av 

reguleringsplanen og er usikre på hvordan 

planene i området blir. Ønsker en 

befaring/møte med gjennomgang av 

planene. 

 

Grunneiere innenfor planområdet ble 

innkalt til informasjonsmøte den 6.1.15. 

Med møteinnkallingen var vedlagt 

foreløpig utkast til plankart og 

bestemmelse. Utsendte dokumenter ble 

gjennomgått i møte og kommentert. Det 

ble åpnet for spørsmål fra de oppmøtte. 

Innspill som kom inn ble drøftet og 

bearbeidet av prosjektgruppen. Noen 

forhold ble innarbeidet i planforslaget. For 

nærmere redegjørelse, se kap. 2.4/6.6. 
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Vedlegg 1 – Plankart  

  

Side 764 av 1161



 

Side 43 av 47 

 

Vedlegg 2 – Reguleringsbestemmelse  
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Vedlegg 3 – Forhåndsvarsling  
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Vedlegg 4 – Innkomne merknader til forhåndsvarslingen 
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Vedlegg 5 – Utvidet varsling 
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Vedlegg 6 – Rasfarevurdering    
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Reguleringsplan PBL 2008

Ä12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse-frittliggende

småhusbebyggelse

BF1-BF15

Boligbebyggelse-konsentrert

småhusbebyggelse

BK1-BK6

Næringsbebyggelse
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Energianlegg
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Vann- og avløpsanlegg

VA1-VA3
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Kombinert formål: Bolig/næring
BN1

Ä12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
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LandbruksformålL1

FriluftsformålFR1-FR5

Ä12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjß og

vassdrag med tilhßrende strandsone

Friluftsområde i sjø og vassdrag

FRS1-FRS2

Ä12-6 - Hensynssoner

FrisiktH140
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H310

FlomfareH320
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RpFormålGrense

Regulert tomtegrense
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RpFareGrense

Bygg, kulturminner, mm. som skal

bevares

Byggegrense

Bebyggelse som inngår i planen

Bebyggelse som forutsettes
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Regulert senterlinje

Frisiktlinje

Punktsymboler
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Avkjørsel - kun innkjøring
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Dato Revisjon

Dato

Arealplan-ID:

Forslagstiller:Med tilhßrende reguleringsbestemmelser

Dato Revisjon
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DKT2513

Detaljregulering
Reguleringsendring for boliger -

B22 Ramsland - Helleland

Eigersund kommune

Forslag

Eigersund
kommune

Plankonsulent

13.03.15
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  08.04.2015 
Arkiv: : FA - L12, GBR - 94/36 
Arkivsaksnr.: 11/2269 
Journalpostløpenr.: 15/10946 

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

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

   
  

 
 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

065/15 Planteknisk utvalg 21.04.2015 

 
 

Reguleringsendring - detaljreguleringsplan for B22 Ramsland, Helleland, 1 
gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan fra 1986. Planområdet ligger på 
Ramsland på Helleland, og utgjør et areal på ca. 214,7 daa. Hovedformålet med planarbeidet er å 
tilrettelegge for nye boliger, omregulere område for offentlig formål til boligformål samt oppjustere 
reguleringsplanen i tråd med dagens lovverk, tilpasse grøntstruktur m.m.. Ubebygde områder 
reguleres med samme formål som gjeldende plan, men med mindre forbedringer. Tilstøtende 
eiendommer og allerede utbygde eiendommer reguleres i hovedsak i tråd med gjeldende plan, med 
unntak av mindre justeringer for å tilpasse plan til dagens forhold. Rådmannen vurderer at planen 
kan legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til reguleringsendring - detaljreguleringsplan for B22 Ramsland, Helleland legges ut til 
offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 21.04.2015 
 
PTU - behandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 

---- 0 ---- 

ANDERS EGE (AP ) foreslo slikt fellesforslag (AP+H+FRP+KRF+SP+V): 
"Følgende endring i rådmannens innstillling: 
 
Rekkefølgebestemmelser: 
4.4. Kryssutbedring mot fylkesvei 
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4.5 Fortau internt i planen skal være etablert før ferdigattest 

 

Reguleringsbestemmelser: 
§ 5 - punkt 5.1 Fellesbestemmelser - kulepunkt 3 strykes 

 
Kart: 
Folhammaren 12 vises som bolig 
Parkering vises for boligene primært på egen tomt 
Gårds- og bruksnummer påføres kart 
Tillatt kote på byggehøyde påføres den enkelt tomt 
 
Andre forhold: 
Vei opp til Silhuset sjekkes om denne kan være midlertidig 
Det vedlegges redegjørelse fra administrasjonen som følger saken til 2.gangs behandling." 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Eges fellesforslag enstemmig vedtatt. 

 
 
PTU-065/15 vedtak: 
 
Forslag til reguleringsendring - detaljreguleringsplan for B22 Ramsland, Helleland legges ut til 
offentlig ettersyn som fremlagt med følgende endringer: 
 
Rekkefølgebestemmelser: 
4.4 Kryssutbedring mot fylkesvei 
4.5 Fortau internt i planen skal være etablert før ferdigattest 
 
Reguleringsbestemmelser: 
§ 5 - punkt 5.1 Fellesbestemmelser - kulepunkt 3 strykes 

 
Kart: 
Folhammaren 12 vises som bolig 
Parkering vises for boligene primært på egen tomt 
Gårds- og bruksnummer påføres kart 
Tillatt kote på byggehøyde påføres den enkelt tomt 
 
 
Andre forhold: 
Vei opp til Silhuset sjekkes om denne kan være midlertidig 
Det vedlegges redegjørelse fra administrasjonen som følger saken til 2.gangs behandling. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10. 
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Vedtaket er enstemmig. 

 
 
 

Saksgang: 
PTU avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ei. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Reguleringsendring - detaljreguleringsplan for B22 Ramsland, Helleland, 1 gangsbehandling 
 
1. Innledning og bakgrunn 
En har mottatt forslag til reguleringsendring for detaljregulering for B22 Ramsland  boligområde gnr. 
60/bnr. 45 m.fl. på Hellvik. 
 
 
Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på kartet: 

 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Hensikten med planarbeidet har bl.a. vært å: 
· Endre reguleringsformål for eksisterende rekkehus nederst i Folhammaren, fra offentlig formål til 

boligformål.  
· Justering av atkomstvei til nytt boligområde, samt innregulering av gjennomgående fortau fra 

eksisterende gang- og sykkelveinett.  
· Endring av tomtestruktur og antall boliger i området.  
· Klarere skille mellom hva som er lek og friluftsområde – slått sammen mindre lekeplasser til en stor 

områdelekeplass og to mindre, utvidet friluftsområdene på areal som kommunen eier. 
· Gjennomgående gangforbindelse øst i eksisterende boligområde.  
· Regulere inn eksisterende adkomst til silhuset. 
· Justering i forhold til hva som er den faktiske arealsituasjonen i området. 
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2. Planstatus for området 
 
 
 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er vist som eksisterende boligområde i gjeldende kommuneplan for Eigersund vedtatt i 
2011 med benevnelse B22. 
 
 
 
2.2 Reguleringsplan 
Det er eldre reguleringsplan fra 1986 for området som vil bli erstattet av den nye reguleringsplanen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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.  Rogaland Fylkeskommune, kultur · Merknad O 
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2.  Rogaland Fylkeskommune, 
regionalplan 

· Merknad E 

3.  Statens Vegvesen · Merknad E 

4.  NVE · Ingen merknad O 

5.  Felles Brukerutvalg · Merknad J 

6.  Teknisk avdeling, Egersund 
kommune 

· Merknad O 

Private merknader 

1.  Svein Magne Melhus mfl. · Merknad O 

INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1.  Rogaland 
Fylkeskommune, 
kultur 

· På eiendom gnr 94 bnr 1 står 
oppført et bolighus fra før 1900 
som er registrert i SEFRAK med 
verneklasse C.  

· Planarbeidet må ta tilstrekkelig 
hensyn til verneverdig 
bebyggelse. 

· Ikke kjent med at det finnes 
automatisk fredede kulturminner 
i planområdet. 

 Eksisterende bygning på 94/1 
reguleres som bygg, kulturminne 
m.m. som skal bevares med 
tilhørende bestemmelse. 
 
Tas til orientering, 
 
 
Tas til orientering. 

2.  Rogaland 
Fylkeskommune, 
regionalplan 

· Etablere tilstrekkelig 
uteoppholds- og lekeareal i 
boligområdet, med en beskyttet 
plassering og gode lysforhold.  

 
· Vektlegge grønnkorridorer som 

gir trafikksikker forbindelse til 
Sirdalsveien og tilgrensende 
friluftsområde. 

J 
 
 
 
 
 
O 

Kommuneplanen stiller minste 
krav til uteoppholds- og 
lekeareal. Gjeldende plans 
innregulerte lekeplasser 
videreføres i ny plan, med unntak 
av lekeplass på tomt 94/25 som 
tas ut av planen.   
Gjeldende plans overordnede 
trafikkmønster videreføres i ny 
plan. E39 og FV42 reguleres i tråd 
med gjeldende plan. 

3.  Statens Vegvesen · Området har flere adkomster fra 
fv. 42. Planforslaget må søke å 
finne én felles adkomst til 
området. Bestemmelsene må 
sikre at adkomst skal være 
godkjent av Statens vegvesen og 
opparbeidet før det kan gis 
brukstillatelse til ny bebyggelse. 

· Felles adkomst skal utformes i 
tråde med håndbok N100 veg og 
gateutforming. 

· Byggegrense langs fv. 42 settes til 
15 meter og 50 meter langs E39. 

 Det legges ikke til rette for 
etablering av nye avkjørsler/kryss 
fra FV42. Eksisterende avkjørsler 
videreføres i planen. Se nærmere 
utredning i kap. 6.10.   
 
 
 
 
 
 
Kryss med fylkesveien er 
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· Forholdet til myke trafikanter må 
ivaretas i planen.  

 
 
 

· Støyretningslinjene T-1442/2012 
må legges til grunn for 
planarbeidet.  

· Bestemmelsen må sikre at alle 
tiltak som berører fv. 42 og E39 
skal godkjennes av Statens 
vegvesen før byggetillatelse kan 
gis. 

utformet i tråd med vegnormal.  
 
 
Angitte byggegrenser er lagt inn i 
planen.  
 
Det legges til rette for fortau 
langs hoved-adkomstveien 
Folhammerveien og ny boliggate, 
samt gjennomgående 
gangforbindelser øst og vest i 
området.  
Nye boliger sikres mot støy i tråd 
med TEK10 og gjennom 
bestemmelsens § 3.5. 
Rekkefølgekrav knyttet til 
godkjenning av tiltak legges inn i 
planen. 

4.  NVE · Deler av planområdet ligger 
flomutsatt til og det kan være 
fare for vann i kjeller for et større 
område, se flomsonekart for 
Egersund 3/2010.  

· Deler av planområdet er berørt 
av steinsprang, snøs-, jord og 
flomskred, jf. skrednett. 

· Forholdene flom, skred og annen 
vassdragsrelatert fare må være 
vurdert. Fareområder tegnes inn 
i plankart med hensynssoner 
med tilhørende bestemmelser. 

 Flomutsatte områder er regulert i 
planen med hensynssone – flom 
(H320) i tråd med Flomsonekart 
for Egersund 3/2010 - delrapport 
Helleland 
 
Det er utført en rasfarevurdering 
som underlag for planforslaget. 
Skred- og rasutsatte områder er 
regulert som hensynssone – ras 
og skredfare (H310) jfr. rapport 
om vurdering av områder utsatt 
for steinsprang. 

5.  Felles Brukerutvalg · Ber om at planen blir mest mulig 
tilgjengelig, og at det prøves å få 
til boliger med livsløpsstandard. 

E Planen utformes i tråd med krav 
til universell tilgjengelighet gitt i 
TEK10 og rundskriv. 

6.  Teknisk avdeling, 
Egersund kommune 

· Ingen merknad O Tas til orientering. 

Private merknader 

1.  Svein Magne Melhus 
mfl. 

· Flere naboer er berørte av 
reguleringsplanen og er usikre på 
hvordan planene i området blir. 
Ønsker en befaring/møte med 
gjennomgang av planene. 

O Grunneiere innenfor 
planområdet ble innkalt til 
informasjonsmøte den 6.1.15. 
Med møteinnkallingen var 
vedlagt foreløpig utkast til 
plankart og bestemmelse. 
Utsendte dokumenter ble 
gjennomgått i møte og 
kommentert. Det ble åpnet for 
spørsmål fra de oppmøtte. 
Innspill som kom inn ble drøftet 
og bearbeidet av 
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prosjektgruppen. Noen forhold 
ble innarbeidet i planforslaget. 
For nærmere redegjørelse, se 
kap. 2.4/6.6. 

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene 
innstille på at planen legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
4. Presentasjon av planområdet 
Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan fra 1986. Planområdet 
ligger på Ramsland på Helleland, og utgjør et areal på ca. 214,7 daa. 
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 51 daa. Plankartet viser hvor planområdet 
befinner seg. Formålet med planarbeidet har vært å : 
· Endre reguleringsformål for eksisterende rekkehus nederst i Folhammaren, fra offentlig formål til 

boligformål.  
· Justering av atkomstvei til nytt boligområde, samt innregulering av gjennomgående fortau fra 

eksisterende gang- og sykkelveinett.  
· Justering av tomtestruktur og antall boliger i området.  
· Endret plassering og utforming på lekeplasser samt etablere utvidet grønstruktur.  
· Gjennomgående gangforbindelse øst i eksisterende boligområde.  

 
Planens begrensning når det gjelder byggeområde samsvarer med gjeldende plans- begrensning, 
videre er kommunal grønstruktur samt vei til  silhus i nord tatt med i planforslaget. 
 
5.1 Eksisterende bebyggelse 
Området omfatter eksisterende boligområde på Ramsland/Folhammaren. Boligområdet består av 
eneboliger og rekkehusleiligheter. Rekkehusene er p.t. kommunale utleieleiligheter.  Øst i området er 
eksisterende næringstomt som tidligere var meieri. I dag brukes bygget blant annet til nærbutikk og 
landbrukssenter. Bilverkstedet ligger noe lenger inn på området men benytter samme avkjørsel fra 
fylkesveien. Eksisterende boliger sør for fylkesveien tilhørte opprinnelig meieriet, men er i dag 
fristilte eiendommer. Naturterrenget bakenfor eksisterende boligområde er ubebygd og brukes i dag 
som innmarksbeite og skog. Nordøst fer en stor kommunalt skogsområde av høy bonitet. 
 
Innenfor BF1, BF2, BF4, BF5, BF6, BF7, BF8, BF9, BK2, BK3 og BK4 inngår eksisterende bebyggelse i 
planen.  Eksisterende bebyggelse i BK1 er i dårlig forfatning og forutsettes fjernet og kan erstattes 
med ny konsentrert bebyggelse. 

Side 785 av 1161



 
 
 
 
5.2 Ny boligbebyggelse 
Planforslaget legger til rette for etablering av til sammen 30 nye eneboligtomter og 24 nye leiligheter 
på Ramsland. Dette vil være et positivt tilskudd i forhold til å kunne etablere seg på Helleland. 
 
I planen er det avsatt 15 områder som frittliggende småhusbebyggelse (BF1 til og med BF15) og 6 
områder som konsentrert boligbebyggelse (BK1 til og med BK6). 
 
Planbestemmelsene angir at det tillates frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.  
 
For BF-tomtene er utnyttelsesgraden (bebygd areal) satt til maks 30 % BYA. Ved fradeling av 
regulerte boligtomter innenfor BF-områdene gjelder %-BYA for hver enkelt tomt.  
Innenfor BK-områdene er maks bebygd areal satt til 45 % BYA. 
 
5.3 Bebyggelse som forutsettes fjernet 
Eksisterende bebyggelse i BK1 er i dårlig forfatning og forutsettes fjernet. 
 
 5.4 Avkjørsel og frisikt 
Det er avsatt areal til frisiktsoner, for regulerte avkjørsler. Frisiktsonene og nye veger er i henhold til 
vegnormen for Jæren. 
 
5.5 Parkering og veier i planområdet 
Parkeringskravet er satt med utgangspunkt i gjeldende plans bestemmelser. Dette er et 
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minimumskrav, men det kan etableres flere plasser dersom det er behov for det. Parkeringsplassene 
skal etableres på egen tomt. 
 
Veier er utformet i tråd med norm for Jæren. 
 
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 
Parkering er løst i planforslaget jfr. bestemmelser og planbeskrivelse.  Adkomsten, byggegrense mot 
veg og frisikt er regulert og vist i planen.   
 
 
7.3 Trafikksikkerhet 
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Området skal koples til offentlig vann og avløp. 
 
7.5 Fremføring av strøm, energibehov m.m. 

 
 
Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel. Gjeldende forskrifter/lover (TEK 10) stiller 
minimumskrav til tetthet/isolering.   
 
7.6 Avfallshåndtering 
 

 
 
Renovasjonsløsning for boligene er henteordning, hvor hver bolig setter ut avfallssekker etter avtale 
med DIM på hentedagen. DIM får planen til uttale. 
 
8. Universell utforming: 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas 

x  1 1 Grønn Delvis, nye boliger 
vil kunne ivaretas. 

Prinsipp for universell tilrettelegging skal legges til grunn ved planlegging, utforming og anleggelse av 
nye bygg og parkering. Offentlige areal skal være tilgjengelige for alle. Ut over dette skal nye bygg 
forholde seg til krav stilt i TEK10 vedr. universell utforming.  
 
Boligene bygges i henhold til TEK10 slik at universell utforming ivaretas i boligene.  
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9. Barn og unge/ute og oppholdsareal 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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  

Barn og unges interesser er i varetatt i planen på en tilfredsstillende måte med tanke på tilgang til 
utearealer og trafikksikkerhet utifra det som fremkommer i innlevert materiale.  
 
Innenfor planområdet er det avsatt 2 offentlige lekearealer (LEK1 og LEK2) og 2 felles lekeplasser 
(LEK3 og LEK4). Antall og plassering av lekeplassene er avklart med kommunen. Areal avsatt til lek 
skal opparbeides med installasjoner/utstyr som fremmer bruk av området til lek- og aktiviteter for 
barn og unge. 
 
Til sammen utgjør leke- og friareal i planforslaget om lag 10 400 m². Dette er mer enn gjeldende plan.   
 
Planforslaget viser en omdisponering av leke- og friarealer i forhold til gjeldende plan. Disse arealer 
er imidlertid flyttet til andre områder med gode kvaliteter og vurderes som bedre egnet for formålet 
enn opprinnelige plasseringer i gjeldende plan. Kravet i retningslinjen om fullverdige 
erstatningsarealer vurderes dermed som innfridd.    
 
Planforslaget tilrettelegger for trafikksikker atkomst til området via interne fortau og 
gangforbindelser. Barn og unge i området kan ferdes til skole, barnehage, idrettsanlegg og nærbutikk 
uten å måtte krysse sterkt trafikkerte gater. Dette bidrar til at området er attraktivt for barnefamilier 
å etablere seg i. 
 
Det er også vist store og sammenhengende  fri- og friluftsområder i planen som bl.a. sikrer 
tilstrekkelig grøntstruktur. 
 
10. Sikkerhet og beredskap 
 
10.1 Flom 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag 

x  3 3 Rød Ivaretatt i kart og 
bestemmelser. 

Flomutsatte områder er avmerket i plankartet med faresone flom – H320. Det er ikke tillatt å oppføre 
ny eller vesentlig utvidelse av eksisterende bebyggelse innenfor flomsonen. Alle saker innenfor 
hensynsonen skal forelegges NVE og Fylkesmannen for uttale. Det kreves fagkyndige uttaler for 
sikring og sikker byggehøyde samt vurdering av konsekvenser for omgivelsene. 
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10.2 Støy 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Støv og støy x  2 3 Gul Ivaretatt i kart og 
bestemmelser. 

Det er gjennomført støyvurdering og konklusjonen er innarbeidet. Bestemmelsens § 3.5 stiller krav til 
at Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging skal legges til grunn. Gjelder 
både for inne- og utemiljø. 
 
10.3 Ras 

 

Hendelse/Situasjon 

Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Masseras/-skred x  3 3 Rød Ivaretatt i kart og 
bestemmelser. 

Snø-/isras  X 1 1 Grønn  

Flomras  X 1 1 Grønn  

Det er vist is krednett og Multiconsult har utført en skredfarevurdering for rasutsatte områder, 
rapport 217531-RIGberg-NOT001. Rapporten baserer seg på et tidligere utkast til planforslag, og det 
er etter ferdigstilt rapport utført mindre justeringer i plankartet. Endringene vurderes ikke å påvirke 
konklusjonene i rapporten. Innenfor planområdet er det registrert 7 lokaliteter potensielt utsatt for 
steinsprang. Aktuelle fareområder som fremkommer av ras-rapporten er i planforslaget regulert med 
hensynssone – ras og skredfare (H310) på plankartet med tilhørende krav til skredsikring i 
bestemmelsens § 10.2 samt krav til utførelse i rekkefølgekrav § 4.5. 
 

Side 790 av 1161



10.4 Vær og vind 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Vindutsatte områder  X 1 1 Grønn  

Nedbørutsatte områder  x 1 1 Grønn  

Ev. klimatillegg kan gi økte flomsoner.  Planforslaget viser hensynsone flom ved 200 års flom inkl. 
klimatillegg jf. kart hentet fra www.skrednett.no. Flomutsatt bebyggelse ved 200 års flom er sikret i 
bestemmelsene og planen. Planforslaget legger ikke opp til ny bebyggelse som kan bli utsatt ved ev. 
økning i flomvannstanden. 
 
10.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Radongass  x   Grønn Ikke kjent.  

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er ivaretatt i TEK10.  
 
10.6 Høyspent og magnetfelt 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
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Vei, bru, knutepunkt  x 1 1 
Grønn 

 

Havn, kaianlegg  x 1 1 
Grønn 

 

Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF  X 1 1 
Grønn 

 

Forsyning kraft, vann  X 1 1 
Grønn 

 

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom  X 1 1 
Grønn 

 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.9 Grunnforhold 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Høyspent/magnetfelt  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11. Forurensning 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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 

Side 792 av 1161



Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.4 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

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

 x 1 1 Grønn  

Planen legger opp til en økning av friluftsområder og vil dermed være positivt for dette temaet. 
 
12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
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12.6 Landskapsvern, estetikk, tilpassning til omgivelser 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Landskapsvern/estetikk  X 1 1 Grønn  

Vakre landskap  X 1 1 Grønn  

Tilpassning til eksisterende omgivelser  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.7 Terreng og terengtilpassning 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Terreng x  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.8 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Miljøkonsekvenser  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.11 Forhold til naboer 
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Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Forhold til naboer  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.12 Sol og skygge 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Sol og skygge x  1 1 Grønn  

Eksisterende boligområde er sørvendt og har gode solforhold  morgen/formiddag/ettermiddag. 
Grunnet terrengformen vest for området avtar kveldssolen avhengig av årstiden. Det er varierende 
solforhold på de ulike eiendommer i området. 
 
Det er søkt å legge lekeplasser slik at de har mest mulig solforhold.  
 
12.13 Sosial infrastruktur 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Sosial infrastruktur  x 2 2 Gul Barnehagedekning 

Kollektivtilbud x  1 1 Grønn  

Området ligger i gangavstand til skole og barnehage og det er gang og sykkelveg fra Ramsland  og 
frem til skole og barnehage. Kapasiteten i skolen er tilstrekkelig, men barnehagen har ikke ledig 
kapasitet. 
 
13. Vurdering om planen har vesentlig konsekvens for miljø og samfunn / utbyggingsavtale 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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 se innforbi 
rammene i kommuneplanen.  
 
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”. 
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I forbindelse med denne planen vurderes det som ønskelig at det inngås utbyggingsavtale jfr. at feltet 
er på 54 boliger og der kommunen skal overta adkomstveger i feltet og at det skal etableres annen 
offentlig infrastruktur og der utbyggingen vil strekke seg over mange år.  
 
14. Naturmangfold 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Naturmangfold  X 1 1 Grønn  

 
Viser til saksutredningen ovenfor samt innlevert materiale 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 utbyggingen ivaretar hensynet til 
omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. 
 
Boligområdet har en sentral og god beliggenhet, tomtene gir gode og kvalitative utearealer og vil gi 
kunne gi gode oppvekstmuligheter for barn. Det er kort vei til store friluftsområder. 
 
Området har gangavstand til skole og barnehage. 
 
Dette er et boligområde med 54 boliger og vil bidra til at en på Helleland får tilgang til varierte tilbud 
av boliger i årene som kommer.  
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut i tråd med fremlegg til vedtak. 
 

16. Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. Kostander dersom kommunen skal bygge det ut, må inanrbeides i budsjett og HP på 
vanlig måte. 
 
 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 
 

Alternative løsninger: 
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Dokumenter - vedlagt saken: 

Dok.nr Tittel på vedlegg 

391315 Reguleringsendring for boliger - B22 Ramsland 

392678 Vedlegg 2 - Reguleringsbestemmelse.pdf 

392676 Vedlegg 1 - Plankart.pdf 

392675 Reguleringsendring for boliger - B22 Ramsland - Planbeskrivelse.pdf 

391321 Vedlegg 4 - Innkomne merkander til forhåndsvarsling.pdf 

391323 Vedlegg 6 - Rasfarevurdering.pdf 

 
 
 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 I 19.10.2010 Miljøutvalget Miljøutvalgets vedtak den 19.10.10 saksnr. 
137/10 ber om at det startes opp 
reguleringsendring på 

2 I 06.09.2013 Kristiansen & Selmer-
Olsen 

Tilbud/budsjett på utarbeidelse av 
reguleringsplan på Ramsland, Helleland - 
boligbygging 

3 I 26.05.2014 Kristiansen & Selmer-
Olsen AS 

Oppdragsbekreftelse - utarbeidelse av 
reguleringsplan på Ramsland - Helleland 

5 I 17.06.2014 Kristiansen & Selmer-
OLsen AS 

Varsel om oppstart av planarbeid - 
reguleringsendringer for boliger - B22 - Ramsland 

4 U 20.06.2014 Kristiansen & Selmer-
Olsen 

Reguleringsendring for boliger - B22 Ramsland - 
Varsel om oppstart planarbeid. 

6 I 25.06.2014 Statens vegvesen Reguleringsplan for boliger, B22 Ramsland, 
Helleland - uttalelse til oppstart av planarbeid 

7 X 14.07.2014 Kristiansen & Selmer-
OLsen AS 

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs 
arbedisutvalg vedr. varsel om oppstart av 
planarbeid - reguleringsendringer for boliger - 
B22 - Ramsland 

8 I 16.07.2014 Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid, 
reguleringsendring for boliger - B22 Ramsland 

9 I 18.07.2014 Rogaland fylkeskommune Vedr. uttalelse - varsel om oppstart av planarbeid 
- B22 Ramsland - Helleland - ber om utsatt frist 

10 I 18.07.2014 Rogaland fylkeskommune Uttalelse til reguleringsendring for boliger - B22 
Ramsland, Helleland- varsel om oppstart 

11 I 12.08.2014 Rogaland fylkeskommune Uttalelse reguleringsendring fra offentlig formål 
til boligbygging - detaljreguleringsplan for B22 
Ramsland, 

12 I 16.08.2014 Svein Magne Melhus Planarbeidet Ramsland - ønsker befaring / 
gjennomgang 

14 I 10.12.2014 Kristiansen & Selmer-
Olsen 

Vedr. reguleringsendring for boliger B22 
Ramsland - planforslag for reguleringsendring - 
Helleland 

13 I 11.12.2014 Norges vassdrags- og 
energidirektorat - Region 
sør 

Tilbakemelding på forespørsel - 
reguleringsendring for boliger - B22 Ramsland - 
Helleland 

15 I 06.01.2015 Multiconsult Oppdragsbekreftelse bergteknisk bistand - 
reguleringsendring fra offentlig formål til 
boligbygging - detaljreguleringsplan for B22 
Ramsland, Helleland 

16 I 27.01.2015 Kristiansen & Selmer- Ramsland, Helleland regulering  - oversendelse av 
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OLsen AS notat vedrørende rasfare 

17 I 13.03.2015 Kristiansen & Selmer-
OLsen AS 

Reguleringsendring for boliger - B22 Ramsland 

19 I 17.03.2015 Ragnhild K. Tamburstuen Justerte plandokumenter - B22 Ramsland 

 
 
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 

 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID Tittel 

396012 Alle vedlegg i saken - Reguleringsendring - detaljreguleringsplan for B22 Ramsland, 
Helleland, 1 gangsbehandling 
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Fra: Dag Kjetil Tonheim 
Sendt: 5. august 2015 12:51 
Til: Annbjoerg  E.Skofteland; Trond Åsmund Karlsen; Espen Hyggen; Jone Omdal; 

Åshild Bakken; Åshild Slettebø; Bjarne Lind Rosenblad; Eivind Galtvik; Anne 
Grethe Woie; Nina Bolme Steinsholt; Randi Haugstad; Sem  Hadland 

Emne: Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring for boliger gnr. 13 bnr. 157 
mfl. - Gamle Sokndalsvei, Årstaddalen 

Vedlegg: Planbeskrivelse-reguleringsendring boliger gnr 13 bnr 157 og 890 Teigen 19, 
Egersund.pdf; Plankart-reguleringsendring boliger gnr 13 bnr 157 og 890 
Teigen 19, Egersund.pdf; Reguleringsbestemmelser-reguleringsendring 
boliger gnr 13 bnr 157 og 890 Teigen 19, Egersund.pdf; 
ROS-reguleringsendring boliger gnr 13 bnr 157 og 890 Teigen 19, 
Egersund.pdf; Saksutredning - reguleringsendring boliger gnr 13 bnr 157 og 
890 Teigen 19, Egersund.pdf; SolSkygge-reguleringsendring boliger gnr 13 bnr 
157 og 890 Teigen 19, Egersund.pdf 

 
Planteknisk utvalg har i møte den 09.06.2015 vedtatt å legge forslag til endring av detaljreguleringsplan 
for boliger gnr. 13 bnr. 157 mfl i Årstaddalen - PTU sak 120/15 ut til offentlig ettersyn. Dette er en 
fortetting med 4 boliger med tilhørende funksjoner. 
 
Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn 
på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket på Amfi i Egersund. Se 
www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no> under reguleringsplaner/høringer 
for fullstendig utlysningstekst, hvor sakens dokumenter også er lagt ut og kan lastes ned. Det legges ikke 
ved papirkopi. 
 
Høringsperioden er fra 7. august til 18. september 2015.  
 
Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 
Egersund, innen 18. september 2015. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med 
plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976. 
 
 
Med vennlig hilsen 

Dag Kjetil Tonheim, plansjef 
Plankontoret 

Direkte telefon: 51 46 83 21 - mobiltelefon: 95 88 49 76 - sentralbord: 51 46 80 00 

www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> - Facebook.no/eigersund - @EigersundK 

 
Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf. 
personopplysningsloven. All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også 
kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.  
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Eigersund kommune 

 

PLANBESKRIVELSE 

 

for 

 

GBNR 13/157 Teigen 19, del av 13/890 Gamle Sokndalsveien 11  

Detaljregulering 

 

 

Planområdet er det som er betegnet som Syd 

 

Beskrivelse er datert:           15.06.2015 

Dato for siste revisjon av beskrivelse:      xx.xx.xxxx 

Dato for kommunestyres vedtak:      xx.xx.xxxx 

 

 
1157Syd‐Planbeskrivelse150615.docx   
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Reguleringsplan 15.06.2015 er det sydlige arealet. Område nord er under utredning.  

 
Området ligger mellom Hoveræget i vest og Sokndalsveien i øst. Nederst til høyre ses Europris. 
Terrenget skråner nedover fra vest mot øst.   
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Sammendrag 

 

1. Bakgrunn 

1.1. Hensikten med planen 

Formålet med planen er å tilrettelegge for fire boliger i Teigen 19. I samsvar med vedtak 

PTU‐120/15 i planteknisk utvalg videreformidlet fra plansjef utgår inntil videre nordre del av 

området som vist på side 2 i planbeskrivelsen i påvente av alternativt planforslag. 

  

1.2. Forslagstiller, plankonsulent 

Forslagsstiller er Byggservice Egersund AS, plankonsulent innledende fase er Harald Aarstad 

/ Bygg og Eiendomsreform AS, plankonsulent fullføring er Ing.firma Jarle E.R. Skadberg AS. 

 

1.3. Tidligere vedtak i saken 

Miljøutvalget 15.12.2009 sak 215/09, om GBNR 13/157: Tilrår utarbeidelse av 

reguleringsendring for 4 boenheter.  PTU ‐120/15: Sydlig del med justeringer legges ut til 

offentlig ettersyn. 

 

1.4. Utbyggingsavtaler 

Avklares med kommunen. 

 

1.5. Krav om konsekvensutredning?  

Ikke krav om konsekvensutredning. 

 

2. Planprosessen 

2.1. Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 

Kunngjøring av planoppstart ble foretatt med brev datert 20.06.2013, brev ref. PV‐13/157‐
890/EK /1 med vedlegg, til Eigersund kommune og likelydende brev datert 24.06.2013, brev 
ref. PV‐13/157‐890/EK/2 med vedlegg til listeførte myndigheter, organer, utvalg, grunneiere, 
naboer, gjenboere og utbyggerne. Videre ble kunngjøring av planoppstart inntatt ved 
annonse i Dalane Tidene og kunngjort på Eigersund kommunes hjemmeside. 
Fristen for eventuelle merknader og kommentarer ble satt til: 29. juli 2013. 

 
28.10.2014 ble det avholdt møte med ordfører, rådmann og plansjef hvor det ble konkludert 

med felles syn på at GBNR 13/157 og GBNR 13/890 reguleres under ett. Grunneiers ønske om 

8 boenheter på GBNR 13/890 ble ikke avvist, men føringer fra Rogaland fylkeskommunen og 

Eigersund kommunen må følges. I vedtak PTU‐120/15 avventes det nordlige området. 

 

3. Planstatus og rammebetingelser (med vekt på avvik fra overordnet plan) 

3.1. Overordnede planer  

Gjeldende plan er kommuneplan for sentrumsdel, 2011 ‐ 2022. Området er avsatt til 

boligbygging. 

3.2. Tilgrensende planer er Årstaddalen 6‐1 med relevant område boligbygging. Øvrige 

tilgrensende planer anset ikke relevant for dette begrensede tiltaket. 

3.3. Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  

Rikspolitiske retningslinjer for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen gir 
nasjonale føringer hjemlet i plan‐ og bygningslovens § 3‐5. 
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4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

4.1. Beliggenhet 

Planområdet ligger vest for Gamle Sokndalsveien avgrenset til eiendommene gnr. 13 bnr. 
157, Teigen 19, med tillegg av veiparsell av Teigenveien og gnr. 13 bnr. 890, Gamle 
Sokndalsveien 11, med tillegg av veiparsell av Gamle Sokndalsveien.   
Det første planområdets størrelse var 2 849 m² samlet for nordre og sydlige del, fordelt med 

1 737 m² på GBNR 13/890 og 1 112 m² på GBNR 13/157, men er i foreliggende plan justert 

til å kun omfatte sydlig del, ca. 1 200 m².  

 

4.2. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Dagens arealbruk er ubebygd for GBNR 13/157 mens GBNR 13/890 er bebygd med bolig og 

låve, men dette er ikke i bruk og skal rives når den nordre plandelen er vedtatt. Tilstøtende 

arealer er boliger, trafo i nord.  

 

4.3. Stedets karakter 

Tettbygd boligstrøk, eksisterende bebyggelse. 

   

4.4. Landskap  

Skrått terreng i syd, lett skrånende i nord. Gode solforhold. 

 

4.5. Kulturminner og kulturmiljø 

Rogaland fylkeskommune v/ rådgiver for nyere kulturminner bemerker i e‐mail 28.08.2013 

at ved rivning av det gamle våningshuset med sammenbygget stall må de foreta befaring for 

å vurdere byggets verneverdi før endelig uttalelse kan gis. 

 

4.6. Naturverdier  

Ingen særskilte naturverdier. 

 

4.7. Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Relativt kort vei til sjø og kystlandskap. Store turområder i Vannbassengene som det 

nærmeste, men også Hestnes syd og Rundevoll syd. 

 

4.8. Trafikkforhold 

Etablert område med Gamle Sokndalsveien som adkomstvei. Utredning av trafikkforhold og 

støy framgår av rapport 22.10.2014 fra Sinus AS og viser akseptable forhold, kun med behov 

for moderate bygningsmessige tiltak for GBNR 13/890 mot øst. Da det ikke foreligger 

trafikktellinger for Gamle Sokndalsveien er det i beregningene lagt til grunn en 

trafikkmengde (ÅDT) på 2100, noe som er et framskrevet tall i forhold til tidligere godkjent 

trafikktall i kommunen i 2010 i forbindelse med et større boligprosjekt i området.  

ÅDT fra planområde syd settes til 20. 

 

Det anses ikke å foreligge spesielle trafikale risikoforhold utover det som er alminnelig 

akseptert i dette etablerte området. Gamle Sokndalsveien har nedsatt fartsgrense til  

30 km/t. Det er busstopp like i nærheten og kun 2 km til indre sentrum. 
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4.9. Barns interesser 

Det er tre barnehager innenfor avstand ca. 1,2 km, Rundevoll, Kiellandskogen og Varden 

samt en fjerde barnehage i Hestnes. 

Det er kun 0,5 km til en stor offentlig lekeplass ved Årstadtunet i Årstaddalen. Det er i tillegg 

en lekeplass 75 m mot øst og en 250 m mot nordøst som antas å kunne bli brukt. Gode 

utearealer på egen eiendom for bolig C‐F anses å gi akseptable forhold for barn. 

 

4.10. Sosial infrastruktur 

I luftlinje er det 0,4 km til nærmeste dagligvarebutikk, 0,6 km til Husabø barne‐ og     

ungdomsskole, 1,2 km til Rundevoll barneskole. Rundevoll skole har stor kapasitet mens 

Husabø ungdomsskole er full. Sistnevnte anses løst ved pågående planlegging av utvidelse. 

 

4.11. Universell tilgjengelighet 

Området ble bebygd før universell tilgjengelighet var et tema og er ikke like godt 

tilrettelagt som nye boligområder, men selve bygningene vil følge nye regler for 

tilgjengelighet. 

 

4.12. Teknisk infrastruktur 

Det foreligger løsning for strømforsyning like ved planområdet ifølge Dalane Energi IKS i e‐

post 21.08.2013. 

 

Kapasitet på eksisterende ledningsnett skal beregnes ved prosjektering. Det vises til e‐mail 

fra kommunens VA‐seksjon 21.08.2013, 01.09.2014 og plansjef 28.08.2014. 

 

4.13. Grunnforhold 

Ingen kjente risikofaktorer. Det er generelt god byggegrunn i området. 

Kommunen har kryssende rør i sydlig del av planområdet. Dette hensyntas ved utbygging. 

Det er ingen kjent problematikk rundt rasfare i området. Mur mot nabo i sydøst vil bli 

vurdert av utbygger.  

 

4.14. Luftforurensing 

Ingen særskilt forurensning er kjent. 

 

4.15. Risiko‐ og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

ROS‐analyse er utført 16.02.2014. Ingen spesielle forhold ble avdekket. Dalane Energi IKS 

utførte magnetfeltmålinger 23.01.2015 med konklusjon at målingene er godt innenfor 

utredningsgrensen på 0,4 µT. 

 

4.16. Analyser/ utredninger 

Det er utarbeidet sol‐ og skyggetegninger. Resultatet anses innenfor vanlig forventet 

tålegrense for naboer.  
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5. Beskrivelse av planforslaget 

5.1. Planlagt arealbruk 

5.1.1. Reguleringsformål 

Boligformål og garasjeanlegg til boligformål. 

 

5.2. Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

5.2.1. Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives 

I planområdet syd skal det oppføres fire boliger i rekke. Bebyggelsens plassering og 

utforming 

5.2.2. Bebyggelsens høyde 

Bebyggelsens høyde blir innenfor 9 m mønehøyde. 

 

5.2.3. Grad av utnytting 

Utnyttelsesgrad er BYA 75 m² for hver bolig i syd.  

 

5.2.4. Antall boliger, leilighetsfordeling 

Planområde syd består av fire boliger over to plan og med selvstendig grunnareal. 

 

5.3. Boligmiljø/bokvalitet 

Boligenes tekniske løsninger utføres i samsvar med TEK10. Boligene tilpasses skrånende 

terreng ved å legge garasjer i underetasjen. Boligmiljøet anses å være av alminnelig god 

kvalitet. 

 

5.4. Parkering 

I planområde syd blir det 1 parkeringsplass i underetasjen for hver bolig samt 1 

parkeringsplass for hver bolig ute, til sammen 8 P‐plasser.  

 

5.5. Trafikkløsning 

5.5.1. Kjøreadkomst 

Kjøreadkomst er via Gamle Sokndalsveien.  

 

5.5.2. Utforming av veger 

Adkomst til GBNR 13/157 går fra Sokndalsveien via bakke opp til de planlagte boligene. 

For å bedre stigningsforhold og kurvatur er veien lagt delvis inn på GBNR 13/890 etter 

avtale med grunneier. Justert løsning gir stigning 1:6,7, men det er over en relativt kort 

strekning. Adkomsten er gjennomgått av kommunens saksbehandler for vei og 

trafikksikkerhet og funnet akseptabel. 

 

5.5.3. Felles atkomstveger, eiendomsforhold 

Kjørearealer og utendørs parkeringsplasser i planområde syd blir realsameie. 
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5.6. Miljøoppfølging 

Ingen særskilte forhold. 

 

5.7. Universell utforming 

Boligene forutsettes oppført i samsvar med TEK10. Se også punkt 4.11 

 

5.8. Uteoppholdsareal 

Hver av boligene i planområde syd får sin egen eiendom med utendørsareal. I tillegg får de 

eierandel i felles kjøreområder og eksklusiv bruksrett til hver sin utendørs parkeringsplass.  

 

 

Eiendom 

BYA, m²  Uteoppholdsareal  Sum 

C  75  98,8  173,8 

D  75  46,6  121,6 

E  75  46,3  121,3 

F  75  179,6  254,6 

Sum  300  371,3  671,3 

 

Eiendom C – F har i tillegg felles vegareal på 483,9 m², men parkeringsplassene er reservert 

med eksklusiv bruksrett for hver av boligene som angitt med bokstavbetegnelse. 

 

5.9. Kollektivtilbud 

Kort vei til bussholdeplass i Sokndalsveien. 

 

5.10. Plan for avfallshenting 

Det er avsatt plass for søppeldunker i planen. 

 

6. Konsekvensutredning 

6.1. Ikke påkrevd. 

 

7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

7.1. Landskap 

Ingen spesielle forhold anses å foreligge. 

 

7.2. Stedets karakter 

Stedets karakter er blanding av boligbebyggelse og næringsbygg. Planlagt utbygging anses i 

tråd med modernisering og framtidsrettet bygging som framgår av kommuneplanen. 

 

7.3. Byform og estetikk 

Området ligger i det som forstås som ytre sentrumsdel, kfr. pkt. 7.2. 

 

7.4. Hensyn til naboer 

Nabomerknadene som foreligger går i det vesentligste på utsiktsforhold. Utførte 

utredninger viser nødvendigvis at det blir tap av utsikt, men ikke utover det som anses som 

akseptabel tålegrense i forhold til bygging på nabogrunn.  
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7.5. Sol og skygge 

Utredninger med sol‐ og skyggetegninger viser at det er beskjeden grad av påvirkning 

overfor naboene. 

 

7.6. Ute og oppholdsareal 

Ute‐ og oppholdsarealer er vist i planen. Det er i tillegg kort vei til en stor, offentlig lekeplass 

og til idrettsanlegg. 

  

7.7. Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 

Ingen spesielle forhold anses å foreligge. 

 

 

 

8. Rikspolitiske retningslinjer 
8.1. Forslaget sett i forhold til ”Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal‐ og 

transportplanlegging” 

Planforslaget er i tråd med strategier og tiltak i ATPH for utbygging. Planen med arealbruk og formål 

er vurdert i forhold til senterstruktur, transportsoner, grøntstruktur, tap av naturområder, 

landbruksområder, biologisk mangfold og virkning på estetiske kvaliteter og for friluftsliv.  

Planen legger til rette for en utbygging som fortetting i nær tilknytning til eksisterende transportnett, 

kollektivtransport og gang‐ og sykkelvegnett.  

9. Innkomne innspill 

9.1. Merknader til planarbeidet framgår av vedlagte tabell. Det anses ikke å foreligge merknader 

som er til hinder for gjennomføring av reguleringsplanen.  
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REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

BOLIGBEBYGGELSE  
TEIGEN 19 

 
BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN AV 15.06.2015. 

FOR GNR 13 BNR 157 m.fl. 
EIGERSUND KOMMUNE 

 
 

Reguleringsbestemmelser, dato:  (…………) 
Reguleringsplan ID:    (…………)    
Reguleringsplan, dato:   16.04.2015   
Vedtatt i planutvalget, dato:   (…………) 
Vedtatt i kommunestyret, dato:  (…………) 
 
 
Bestemmelsenes gyldighetsområde: 
Det regulerte området er delt opp i områder for:  
 
Bebyggelse og anlegg 
 Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse 
 Renovasjonsanlegg 
 Uteoppholdsareal 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 Veg 
 
 
1. BESTEMMELSER FOR BOLIGOMRÅDER  
 

1.1. Bebyggelsen skal bestå av boliger-konsentrert småhusbebyggelse. 
 

1.2. Boligbebyggelse C-F kan oppføres i inntil 3 etasjer med tillatt bebygd areal (BYA) 
75 m² for hver bolig. Det kan opprettes egen grunneiendom etter matrikkellova for 
hver av boligene C-F. Boligene kan bygges inntil og sammenhengende over 
eiendomsgrensene mellom C-F. 

 
1.3. Bolig C-F skal ha 2 parkeringsplasser hver på minst 2,5 x 5 m, enten på egen grunn 

eller tinglyst eksklusiv bruksrett til parkeringsplass på fellesareal. 
 

1.4. Maksimal mønehøyde for bolig C-F er kote +24,0 m. Mindre bygningsmessige 
installasjoner kan tillates høyere. Bolig C-F skal oppføres med saltak eller pulttak 
med takvinkel minst 6°.   

 
1.5. Renovasjonsanlegg i sydlig del av GBNR 13/890 er for plassering av søppeldunker 

for bolig C-F. 
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2. BESTEMMELSER FOR ADKOMSVEIER OG PARKERING 
 

2.1. Vegareal på GBNR 13/157 er fellesområde for bolig C-F. Innenfor frisiktsone skal 
det ikke være sikthindringer mellom 0,5 og 2,5 m over tilstøtende vegers nivå. 
GBNR 13/329 skal ha avkjørsel via avkjørselsveien til GBNR 13/157. 

 
2.2. Hver av boligene C-F skal ha 2 parkeringsplasser på minst 2,5 x 5 m, enten på egen 

grunn eller tinglyst eksklusiv bruksrett til parkeringsplass på fellesareal. 
 

 
3. FELLESBESTEMMELSER 

3.1. Løsning for vann, kloakk og el-forsyning skal være avklart før igangsettingstillatelse 
blir gitt. 

3.2. Samferdselsanlegg og infrastruktur skal være ferdigstilt før brukstillatelse for nye 
boliger gis. Tekniske planer for avkjørsel skal forelegges kommunens vegseksjon. 

3.3. Før det kan gis brukstillatelse for ny bebyggelse skal kraftforsyningen godkjennes av 
Dalane Energi. 

3.4. Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge:  
3.4.1. Situasjonsplan i M=1:200 som skal vise bygninger, eksisterende og fremtidig 

terreng, murer, trapper, skjæring, fylling, materialbruk, biloppstilling, 
sykkeloppstilling, beplantning, avfall mm. 

3.4.2. Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente miljøulemper 
skal redegjøres for. 

3.4.3. Fasader, snitt og planer i M=1:100. 
3.4.4. Høyder og grad av utnyttelse i BYA. 
3.4.5. Dokumentasjon av radonmengde. 
3.4.6. Rammesøknaden skal redegjøre for sykkelparkering, energiforbruk og 

materialbruk. 
3.4.7. Innendørs lydnivå og lydnivå innenfor arealer som skal godkjennes som 

uteoppholdsarealer skal tilfredsstille gjeldende retningslinjer for behandling av 
støy i arealplanleggingen (T-1442/2012) og teknisk forskrift til plan- og 
bygningsloven (TEK10). 

3.5. Tekniske anlegg: 
3.5.1. Tekniske installasjoner for energiforsyning og vann- og avløpshåndtering kan 

etableres innenfor planområdet. 
3.5.2. Før det gis brukstillatelse til nye boliger i området, skal vann og avløp være 

ferdig opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune. 
3.5.3. Alle kabler som føres inn i området skal føres frem som jordkabler. 
3.5.4. Offentlige lysmaster, skilt, gjerder, forstøtningsmurer, ledninger og lignende 

kan plasseres på privat grunn. Større fysiske tiltak og enkeltelementer skal 
byggemeldes. Tekniske anlegg og mindre tekniske bygg inkl. varmesentral kan 
plasseres i alle formålsområder med unntak av bevaringsområder 

 
 

 
Egersund, 15.06.2015 
 
___________________ 
Jarle E.R. Skadberg 
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120/15 Planteknisk utvalg 09.06.2015 

 
 

Forslag til reguleringsendring for boliger gnr. 13 bnr. 157 og 890, Årstaddalen 
- 1 gangsbehanldling 
 

Sammendrag: 
En har mottatt forslag om reguleringsendring hvor en ønsker å etablere to 2-mannsboliger og en 
lavblokk med inntil 12 boenheter. Det er ofte krevende å fortette i allerede utbygde boligområder og 
i dette tilfellet vurderer rådmannen at den foreslåtte bebyggelsen i Gamle Sokndalsvei 11 ikke 
ivaretar hensynet til eksisterende bomiljø eller naboer på en tilfredsstillende måte når det gjelder 
forringelse av utsikt, foreslått volum og størrelse på ny bebyggelse m.m. Rådmannen vurderer det 
som dårlig tilpasset omgivelsene og tomten det er tenkt plassert på. Rådmannen viser til at det er 
kommet sterke protester fra naboene om at dette er for stort og for volumiøst og medfører alt for 
store ulemper for de som allerede bor i området når det gjelder bl.a forringelse av utsikt og bomiljø. 
Videre vil rådmannen akseptere forslag til to-mannsboliger i Teigen 19 og vurderer at disse i større 
grad ivaretar strøkets karakter som består av eneboliger og tomannsboliger. Noe endring i sol og 
utsikt må en kunne påregne, men ikke i så stor grad som i dette tilfelle. Rådmannen anbefaler at 
planen deles i to – der de 2 to-mannsboligen legges ut til offentlig ettersyn, mens 
lavblokkbebyggelsen sendes tilbake til tiltakshaver for videre bearbeiding for å finne en boligtype 
som ivaretar strøkets karakter og naboene på en bedre måte når det gjelder bomiljø, utsikt m.m..  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til reguleringsendring for boliger gnr. 13 bnr. 157 og 890, Årstaddalen - 1 gangsbehanldling 
datert legges ut til offentlig ettersyn når følgende endringer er gjort av tiltakshaver i: 

Generelt for planen: 

1. Planen deles i to der den delen av planen som omhandler 2 tomannsboliger med 
tilhørende funksjoner legges ut til offentlig ettersyn, mens den delen som omfatter 
blokkbebyggelse i A og B sendes tilbake til tiltakshaver for videre bearbeiding med sikte på 
konsentrert småhusbebyggelse med mellom 6-8 boenheter. 
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Kart 

2. Det settes av et areal på 50 m2 for privat sandlekeplass i område A og B. 

Bestemmelser 

3.  «Før det kan gis brukstillatelse for ny bebyggelse, skal kraftforsyningen forsterkes med ny 
trafo og skal godkjennes av Dalane Energi.» 

4. Krav til byggesøknad:  

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge: 
· Situasjonsplan i M=1:200. Situasjonsplanen skal vise bygninger, eksisterende og fremtidig 

terreng, murer, trapper, skjæring, fylling, materialbruk, biloppstilling, sykkeloppstilling, 
beplantning, avfall m.m. 

· Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente miljøulemper skal 
redegjøres for. 

· Fasader, snitt og planer i M=1:100. 
· Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA). 
· Dokumentasjon av radonmengde. 
· Rammesøknaden skal redegjøre for sykkelparkering, energiforbruk og materialbruk. 
1.  «Innendørs lydnivå og lydnivå innenfor arealer som skal godkjennes som 

uteoppholdsarealer skal tilfredsstille gjeldende retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanleggingen (T-1442/2012) og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK10).» 

2. Tekniske anlegg: 

a.) Tekniske installasjoner for energiforsyning og vann- og avløpshåndtering kan 
etableres innenfor planområdet. 

b.) Alle kabler som føres inn i området skal føres frem som jordkabler. 

c.) Offentlige lysmaster, skilt, gjerder, forstøtningsmurer, ledninger og lignende kan 
plasseres på privat grunn. Større fysiske tiltak og enkeltelementer skal byggemeldes. 
Tekniske anlegg og mindre tekniske bygg inkl. varmesentral kan plasseres i alle 
formålsområder med unntak av bevaringsområder. 

7. «Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon i en høyde av 0,5 – 
2,5 meter over tilstøtende vegers nivå.» 

8. Rekkefølgekrav; «Før det gis brukstillatelse til nye boliger i området, skal vann og avløp 
være ferdig opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune.» 

9. Rekkefølgekrav; Samferdselsanlegg og infrastruktur skal være ferdigstilt før brukstillatelse 
for nye boliger gis. Tekniske planer for avkjørsel skal forelegges kommunens vegseksjon. 

Andre forhold  

10. Tiltakshaver må dokumentere endring av solforholdene for 13/330 i forhold til 
eksisterende og ny plan. 

11. Tiltakshaver må kapasitetsberegne eksisterende ledningsnett i nærområdet for vann og 
avløp før planen går til endelig behandling. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 09.06.2015 
 
PTU - behandling: 

 
Det ble foretatt befaring i saken. 

----0---- 

Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer (Bjørn Carlsen og Kjell Vidar 
Nygård, H). 
Rådmannens øvrige innstilling vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer (Bjørn Carlsen og Kjell Vidar 
Nygård, H). 

 
 
 
PTU-120/15 vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for boliger gnr. 13 bnr. 157 og 890, Årstaddalen - 1 
gangsbehanldling datert legges ut til offentlig ettersyn når følgende endringer er gjort av 
tiltakshaver i: 

Generelt for planen: 

1. Planen deles i to der den delen av planen som omhandler 2 tomannsboliger med tilhørende 
funksjoner legges ut til offentlig ettersyn, mens den delen som omfatter blokkbebyggelse i A 
og B sendes tilbake til tiltakshaver for videre bearbeiding med sikte på konsentrert 
småhusbebyggelse med mellom 6-8 boenheter. 

Kart 

2. Det settes av et areal på 50 m2 for privat sandlekeplass i område A og B. 

Bestemmelser 

3.  «Før det kan gis brukstillatelse for ny bebyggelse, skal kraftforsyningen forsterkes med 
ny trafo og skal godkjennes av Dalane Energi.» 

4. Krav til byggesøknad:  

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge: 
· Situasjonsplan i M=1:200. Situasjonsplanen skal vise bygninger, eksisterende og fremtidig 

terreng, murer, trapper, skjæring, fylling, materialbruk, biloppstilling, sykkeloppstilling, 
beplantning, avfall m.m. 

· Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente miljøulemper skal redegjøres 
for. 
· Fasader, snitt og planer i M=1:100. 
· Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA). 
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· Dokumentasjon av radonmengde. 
· Rammesøknaden skal redegjøre for sykkelparkering, energiforbruk og materialbruk. 

 
1.  «Innendørs lydnivå og lydnivå innenfor arealer som skal godkjennes som 

uteoppholdsarealer skal tilfredsstille gjeldende retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanleggingen (T-1442/2012) og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 
(TEK10).» 

2. Tekniske anlegg: 

a.) Tekniske installasjoner for energiforsyning og vann- og avløpshåndtering kan 
etableres innenfor planområdet. 

b.) Alle kabler som føres inn i området skal føres frem som jordkabler. 

c.) Offentlige lysmaster, skilt, gjerder, forstøtningsmurer, ledninger og lignende kan 
plasseres på privat grunn. Større fysiske tiltak og enkeltelementer skal byggemeldes. 
Tekniske anlegg og mindre tekniske bygg inkl. varmesentral kan plasseres i alle 
formålsområder med unntak av bevaringsområder. 

7. «Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon i en høyde av 
0,5 – 2,5 meter over tilstøtende vegers nivå.» 

8. Rekkefølgekrav; «Før det gis brukstillatelse til nye boliger i området, skal vann og avløp 
være ferdig opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune.» 

9. Rekkefølgekrav; Samferdselsanlegg og infrastruktur skal være ferdigstilt før 
brukstillatelse for nye boliger gis. Tekniske planer for avkjørsel skal forelegges 
kommunens vegseksjon. 

Andre forhold  

10. Tiltakshaver må dokumentere endring av solforholdene for 13/330 i forhold til 
eksisterende og ny plan. 

11. Tiltakshaver må kapasitetsberegne eksisterende ledningsnett i nærområdet for vann og 
avløp før planen går til endelig behandling. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
PTU bestemmer om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ei. 
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Forslag til reguleringsendring for boliger gnr. 13 bnr. 157 og 890, Årstaddalen - 1 gangsbehandlling 
 
1. Innledning og bakgrunn 
En har mottatt nytt forslag til reguleringsendring i forbindelse med detaljreguleringsplan for gnr. 13 
bnr. 157 og 890, Årstaddalen hvor en ønsker å bygge boliger.  
 
Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på kartet: 

 

 
 

2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er vist som eksisterende boligområde i gjeldende kommuneplan for Eigersund vedtatt i 
2011.  
 
2.2 Reguleringsplan 
Planområdet omfattes av reguleringsplan for Årstaddalen Eger motell - Skåraåne (6-2) og er i denne 
reguleringsplanen vist som byggeområde for bolig med inntil 4 boliger- to på hver av eiendommene 
som inngår i planen. Eksisterende bebyggelse forutsettes fjernet på 13/890. Planområdet er 
avmerket på plankartet: 
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3. Varsel om regulering 
 Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter og 
kunngjort i Dalane Tidende. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL.  
 

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

Offentlige merknader 

1.  Statens Vegvesen · Merknad O 

2.  Rogaland fylkeskommune, 
regionalplanavdelingen 

· Ingen merknad O 

3.  Rogaland fylkeskommune, kultur · Merknad O 

4.  Eigersund Kommune 
Vann og avløp 

· Merknad J 

5.  Dalane Energi · Merknad J 

Private merknader 

1.  Bjørn Tommy Skavøy og Kristine 
Egeland. GBNR 13/330 

· Merknad D 

2.  Tone Marie Kvåle og Jan-Petter 
Fredriksen GBRN 13/329 

· Merknad O 

3.  Karsten Olsen m/flere 
GBNR 13/712 

· Merknad O 

4.  Ove Ommundsen 
GBRN 13/890 

· Merknad O 

5.  Ingrid Adamsen 
GBRN 13/892, 13/2431 og bnr 
722 

· Merknad J 

6.  Jørn og Heidi Stapnes-Jacobsen 
GBRN 13/830 

· Merknad J 
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7.  Åse Venke Stokkeland 
GBNR 13/759 

· Merknad J 

8.  Kjetil Dag Hansen 
GBNR 13/385 

· Merknad N 

9.  Hallgeir Jørgensen 
GBRN 13/831 

· Merknad J 

INNSENDTE MERKNADER 

 

  Fra Innhold/tema J/N Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1.  Statens Vegvesen · Ingen merknad til varsel om 
planoppstart. 

O Tas til orientering. 

2.  Rogaland 
fylkeskommune, 
regionalplanavdelingen 

· En er positive til fortetting av 
sentralt beliggende områder, 
men  det er viktig å ha som 
utgangspunkt at utviklingen skal 
tilføre noen kvaliteter til 
nærområdet. Boligkvalitet, 
boligsammensetning, tilbud for 
barn og unge, trafikksikkerhet og 
estetikk vil alle være vesentlige 
tema i planprosessen. 

 
 
 

· Det må legges særlig vekt på å 
legge til rette for syklende og 
gående. 

 
 

· Støyfaglig utredning må 
gjennomføres, og om nødvendig 
må støykrav sikres i regulerings-
bestemmelsene. 

· Det må legges til rette for gode 
uteoppholdsareal for barn, unge 
og voksne. 

 
 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmannen sier seg enig i at 
det er fornuftig å øke antall 
boenheter i området da det har 
en sentral beliggenhet. 
Samtidig er fortettingsprosjekt i 
etablerte boligområder ofte 
svært krevende noe dette 
prosjektet også viser. 
Rådmannen vurderer ikke at 
planforslaget ivaretar disse 
hensynene når det gjelder 
boligkvalitet, tilbud for barn og 
unge, estetikk og hensyn til 
naboer. Dette gjelder i 
hovedsak den nye bebyggelsen 
i A og B. 
Dette er ikke gjort vurdering av 
dette i planforslaget, men det 
er innarbeidet i fremlegg til 
vedtak at dette innarbeides i 
bestemmelsene jfr. fremlegge 
til vedtak.  
Det er gjennomført og en har 
lagt inn fremlegg til vedtak som 
ivaretar dette jfr. fremlegg til 
vedetak. 
 
 
De deler av området som er 
avsatt til to-mannsbolig vil ha 
ute og oppholdsareal omtrent 
på lik linje med den andre 
boligbebyggelsen i området. 
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· Det skal sikres nærlekeplass i 
området, og det må vises til 
hvordan lekeplass for større 
barn sikres. 

· Private og felles uterom skal ha 
gode sol- og støyforhold.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Planlagt bygningsmasse skal 
være tilpasset landskapet og den 
eksisterende bebyggelsen i og 
ved planområdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Området er østvendt med de 
utfordringene dette har for 
mulighet for kveldssol m.m. Det 
er godt med sol på formiddag 
og ettermiddag.  
Rådmannen viser til 
planbeskrivelsen der 
tiltakshaver har satt opp 
oversikt over ute og 
oppholdsareal og har der lagt til 
grunn at veggrunn er en del av 
ute og oppholdsareal. Dette er 
ikke korrekt og har ingenting 
med ute og oppholdsareal å 
gjøre. Videre er en smal stripe 
langs  blokkbebyggelsen i A og 
B tatt med, dette har mere 
funksjon som rabatt enn et 
funksjonelt ute og 
oppholdsareal.  
Dersom en korrigerer for veg vil 
blokkbebyggelsen ha om lag 70 
m2 ute og oppholdsareal.  
Dette er ikke gjort og en legger 
inn krav om sandlekeplass på 
50 m2 i tilknynting til 
blokkbebyggelsen i A og B. 
Detter er utarbeidet 
støyvurdering og det er 
innarbeidet i bestemmelsene. 
Når det gjelder sol og skygge er 
dette i liten grad redegjort for 
av tiltakshaver, men det er 
utarbeidet sol og skygge 
diagram. Det tyder på at 
fellesterassen i 
blokkbebyggelse A og B får 
relativt dårlige solforhold på 
deler av dagen på var og 
høstgjevndøgn, men får 
akseptable solforhold midt på 
sommeren. Årsaken er at 
terrassen ligger mellom de to 
blokkdelene og disse vil da 
skygge for terrassen. 
Rådmannen sier seg enig i dette 
og viser til at den planlagte to-
mannsboligene er relativt i 
samsvar med eksisterende 
boligbebyggelse som består av 
både eneboliger og 
tomannsboliger. Den har også 
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en grunnflate som samsvarer 
med den omkringliggende 
boligbebyggelsen. Når det 
gjelder den planlagte 
blokkebebyggelsen i Gamle 
Sokndalsvei 11 vurderes denne 
å i vesentlig grad bryte med 
strøkets bygningsstruktur, 
byggeskikk og volum. For 
eksempel vil den nye 
blokkbebyggelsen i A og B ha en 
grunnflate på 7,5 gang større 
enn gjennomsnittet for  
eksisterende bebyggelse i 
området. Videre er det 4 
ganger så stort som 
eksisterende bebyggelse i 
Gamle Sokndalsvei 11. Den nye 
bebyggelsen i A og B vurderes 
derfor i liten grad å være 
tilpasset eksisterende 
bebyggelse når det gjelder 
høyde, volum og skala.  

3.  Rogaland 
fylkeskommune, kultur 

· Innenfor planområdet ligger et 
eldre våningshus sammenbygget 
med stall, oppført ca. 1830.  Det 
går ikke fram av varselet om 
eksisterende bebyggelse 
innenfor planområde tenkes 
bevart eller forutsettes revet. I 
følge kulturminneloven har 
kommunen meldeplikt til 
antikvariske myndigheter 
dersom bygg eldre enn 1850 skal 
endres eller rives. Dersom 
bygget forutsettes revet i det 
videre planarbeidet, må vi derfor 
foreta en befaring for å vurdere 
byggets verneverdi før vi kan 
komme med en endelig uttalelse 
i saken. 

O Rådmannen tar dette til 
orientering og visert til at det er 
tiltakshavers plikt å utarbeide 
en vurdering av verneverdi i 
planbeskrivelsen. Dette er ikke 
gjort. Videre vil ikke planen 
kunne behandles endelig før 
slik befaring av 
kulturmyndighetene er 
gjennomført.  

4.  Eigersund Kommune · I forbindelse med større tiltak 
som innbefatter påkobling til 
kommunale ledninger, krever 
Eigersund kommune at ansvarlig 
prosjekterende av teknisk anlegg 
kapasitetsberegner eksisterende 
ledningsnett i nærområdetr i 
forbindelse med utarbeidelse av 
tekniske tegninger for tiltaket. 

J Rådmannen viser til at 
tiltakshaver ikke har gjort noen 
form for vurdering av 
kapasiteten på ledningsnettet. 
En er av den formening av 
dette bør gjøres før en vedtar 
reguleringsplanen både av 
hensyn til utbygger og 
fremdriften, men også av 
hensyn til omgivelsene. Det vil 
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være uheldig om en slik 
beregning viser at det ikke er 
kapasitet og dette medfører at 
en ikke kan bygge boligene ør 
nettet et utbygd med de 
kostnader dette vil medføre. En 
anbefaler derfor at tiltakshaver 
får gjennomført en vurdering av 
kapasitet før planen fremmes 
til ny behandling. 

5.  Dalane Energi · Kraftforsyningen må forsterkes 
med ny trafo.  

J Tas til etterretning og dette 
legges inn som rekkefølgekrav i 
bestemmelsene; «Før det kan 
gis brukstillatelse, skal 
kraftforsyningen forsterkes 
med ny trafo og skal 
godkjennes av Dalane Energi.» 

Private uttaler 

1.  Bjørn Tommy Skavøy 
og Kristine Egeland. 
GBNR 13/330 

· Mener at det blir for mange 
boliger i området C-F og viser til 
at gjeldende reguleringsplan kun 
viser mulighet for inntil 2 
boliger. 

 
 
 
 

· De mener at de vil miste mye av 
kveldssolen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En viser til at dette har vært 
forelagt PTU som åpner opp for 
inntil 4 boenheter å denne 
tomten. Dette forutsetter at en 
klarer å løses tilhørende 
funksjoner på en god måte. En 
viser til at dette er i tettbebygd 
område og en må derfor 
påregne muligheten for en viss 
fortetting.  
Dette vurderes som mangelfullt 
omtalt av tiltakshaver i 
forbindelse med gjennomgang 
av merknaden. 
Utifra det saksbehandler kan 
lese ut av Sol og 
skyggediagrammet så kan det 
se ut som at eiendommen vil 
ligge i skygge fra de nye 
boligene på kartet for dato 
14.07 kl. 18.00. Om dette også 
gjelder tidligere på dagen 
fremkommer ikke i 
vurderingene fra tiltakshaver. 
Når det er sagt, er dette en 
eiendom uten bebyggelse i dag, 
men der det også i gjeldende 
reguleringsplan har kunnet blitt 
satt opp boliger. En antar at 
solforholdene for eiendommen 
uansett ville blitt endret til det 
verre også etter gjeldende 
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· Påpeker trafikksikkerhet i 
forhold til utkjørsel Hovaræget 
og til Gamle Sokndalsvei. 

 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 

reguleringsplan. En kan ikke 
konkludere om endringen 
medfører en vesentlig 
forringelse av solforholdene jfr. 
at tiltakshaver i liten grad har 
kommentert dette i 
planbeskrivelse og 
gjennomgang av uttaler. En vil 
derfor anbefale at tiltakshaver 
dokumenterer hvilke endring 
og vurderer vesentlighetsgrad 
for 13/330 før planen legges ut 
til offentlig ettersyn. 
De nye boligene skal ha 
adkomst via Gamle Sokndalsvei 
og ikke Hovaræget. Avkjørsler 
og frisikt er gjennomgått av 
kommunens vegseksjon. Det er 
ikke fortau på denne veien, 
men samtidig er det god sikt. 
Dette vurderes å være 
tilfredsstillende ivaretatt utifra 
antall boenheter. 

2.  Tone Marie Kvåle og 
Jan-Petter Fredriksen 
GBRN 13/329 

· Påpeker at reguleringsplanen 
berører deres eiendom uten at 
de er orientert. 

· Spør om bygget i teigen (C-F) blir 
høyere enn i eksisterende plan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Påpeker også en mur som er av 
dårlig kvalitet og som en ønsker 
å få avklart om hvem som skal 
reparere. 

O 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 

Dette gjelder i hovedsak frisikt 
mot kommunal veg jfr. kart og 
bestemmelser. 
 
I gjeldende plan kan ny 
bebyggelse føres opp med inntil 
5 m over ferdig planert terreng. 
Slik at den endelige høyden på 
selve bygget vil her avhenge av 
hvor høyt ferdig planert terreng 
vil ligge. Den nye planen legger 
til grunn en maksimal 
mønehøyde på cote 24 som er 
om lag 3-4 meter over dagens 
nivå på veien i Teigen. Det er 
lagt opp til en høyde på ny 
bebyggelse på 3 etg. som er 
høyere enn i gjeldende 
reguleringsplan. 
Dette er av privatrettslig 
karakter og må avklares mellom 
partene. 

3.  Karsten Olsen med 
flere. 
GBNR 13/712 

· Bebyggelsen i Gamle sokndalsvei 
og Teigen består mer eller 
mindre av eldre eneboliger og et 
slik leilighetskompleks som er 
foreslått vil bli veldig stort og 
dominerende sett i forhold til 
resten av bebyggelsen- Samtlige 

D Rådmannen viser til at 
prosjektet i Teigen 19 er 
redusert til 4 boenheter fordelt 
på 2 to-mannsboliger. En viser 
til at det i området allerede er 
etablert to-mannsboliger og 
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naboer til Teigen 19 er kritiske til 
en slik reguleringsendring som 
vil medføre ekstra mye innsyn og 
trafikk. For beboere i gamle 
Sokndalsvei vil et så stort 
leilighetskompleks ta en del 
kveldssol. Går imot 
reguleringsendring. 

dette vil således ikke skille seg 
kraftig fra eksiterende 
bygningsstruktur. Når det 
gjelder den nye 
blokkbebyggelsen i gamle 
Sokndalsvei 11 er rådmannen 
enig i vil bli stor og 
dominerende og forringe 
bomiljøet og utsikten vesentlig 
for en del av den eksisterende 
boligbebyggelsen.  Denne delen 
er foreslått returnert til 
tiltakshaver for omarbeiding til 
tett småhusbebyggelse, men 
der antallet fremdeles vil være 
mellom 6-8 boenheter som 
skissert fra tiltakshaver. 

4.  Ove Ommundsen 
GBRN 13/890 

· Merknad knyttet til vei over hans 
eiendom Gamle Sokndalsvei 11. 

J Det er inngått en egen avtale 
hvor han har godkjent veien jfr. 
tiltakshaver. 

5.  Ingrid Adamsen 
GBRN 13/892, 13/2431 
og bnr 722 

· Aksepterer ikke adkomst over 
sin eiendom tilhørende Gamle 
Sokndalsvei 7. 

J Adkomsten skal ikke gå over 
denne eiendommen, frisikt fra 
denne eiendommen er 
innarbeidet i planen. 

6.  Jørn og Heidi Stapnes-
Jacobsen 
GBRN 13/830 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Har sterke innsigelser og godtar 
ikke at den nye bebyggelsen i A 
og B (Gamle Sokndalsvei 11) blir 
høyere enn i gjeldende 
reguleringsplan. Utsikten fra 
stuen og terrasse vil bli forringet 
betraktelig og innsyn fra nytt 
bygg vil være sjenerende for oss. 
Dette da vinduer og altan vender 
mot deres eiendom i 
vindushøyde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmannen viser til at den nye  
bebyggelsen i Gamle 
Sokndalsvei 11 vil ta mye av 
utsikten både foran stue og 
terrasse. Det er ofte krevende å 
fortette i allerede utbygde 
boligområder og i dette tilfellet 
vurderer rådmannen at den 
foreslåtte bebyggelsen i Gamle 
Sokndalsvei 11 ikke ivaretar 
hensynet til eksisterende 
bomiljø eller naboer på en 
tilfredsstillende måte når det 
gjelder forringelse av utsikt, 
foreslått volum og størrelse på 
ny bebyggelse m.m. 
Rådmannen vurdere det som 
dårlig tilpasset omgivelsene og 
tomten det er tenkt plassert på. 
Rådmannen deler uttalen fra 
naboene om at dette er for 
stort og for volumiøst og 
medfører alt for store ulemper 
for de som allerede bor i 
området.  
Fortetting kan fungere godt, 
men ikke i dette tilfellet. Det 

Side 823 av 1161



 
 
 
 
 
 
 

 
 

· Det er for mange boenheter og 
for stort volum jfr. bl.a. trafikale 
hensyn. 

 
 
 
 
N 

kan virke som tiltakshaver har 
forsøkt å tilpasse en 
detaljregulering til et 
prosjektert bygg og ikke ovendt 
når det gjelder Gamle 
Sokndalsvei 11. 
 
 
 
 
Rådmannen er ikke enig i at det 
er for mange boenheter, en 
fortetting med mellom 6-8 
boenheter i et så sentrumsnært 
område må kunne aksepteres. 
Rådmannen er enig i at 
utformingen, volum og skala på 
lavblokken ikke er tilpasset 
omgivelsene og medfører for 
store ulemper for naboene. 
Derfor bør planen sendes 
tilbake for å finne ne annen 
form på bebyggelsen som 
ivaretar strøkets karakter, men 
der antall boeneheter 
fremeldes kan ligge mellom 6-8 
boenheter. En vil anbefale at en 
vurderer dette gjennomført 
som bl.a. konsentrert 
småhusbebyggelse.  

 
 
 

1.  Åse Venke Stokkeland 
GBNR 13/759 
 

· Protesterer mot høyden på de 
nye byggene i Gamle Sokndalsvei 
11 og påpeker at bl.a. terrassen 
vil komme alt for nær hennes 

J Rådmannen viser til at den nye 
blokkebebyggelsen vil ta noe av 
utsikten fra terrassen, men en 
vil fremdeles beholde en god 
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eiendom og at en får direkte 
innsyn . 

 

del utsikt. Derimot vil den nye 
blokkbebyggelsen ligge foran 
stuevinduene og vil gi direkte 
innsyn samt ta mye av utsikten. 
Dette vil kunne oppleves som 
en vesentlig forringelse, da den 
nye bebyggelsen også er trekt 
vesentlig nærmere 
nabogrensen enn eksisterende 
bebyggelse i Gamle Sokndalsvei 
11.  Den nye bebyggelse i A og 
B vil etter rådmannens 
vurdering påvirke denne 
eiendommen vesentlig negativt 
i forhold til utsikt og bokvalitet. 
Den nye bebyggelsen vil 
komme svært nær og vil derfor 
ha en meget dominerende 
effekt i forhold til utearealet på 
forsiden av denne 
eiendommen. Den nye 
boligbebyggelsen i A og B bør 
derfor sendes tilbake til 
tiltakshaver for 
omprosjektering for å ivareta 
naboene på en bedre måte. 
 

 
 

1.  Kjetil Dag Hansen 
GBNR 13/385 
 

· Viser til at utbygging av Teigen 
19 vil ta mye av hans utsikt. 

 
 
 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmannen viser til vedlagte 
snitt over eiendommen Teigen 
28 og gjennom den 
eiendommen som planlegges 
utbygd i Teigen. Den nye 
bebyggelsenha topp møne på 
cote 24 vil kunne ta noe av 
nærutsikten, men vil i mindre 
grad påvirke fjernutsikten til 
eiendommen slik 
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· Viser til Miljøutvalgets vedtak 
der det står at det bør 
planlegges med hensyn til sol, 
luft og utsikt og kan ikke se at 
dette er tatt hensyn til i planene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 

saksbehandler vurderer det. 
Dette da topp møne i Teigen 28 
er på om lag cote 28. Dette 
fremkommer også i 3D 
illustrasjonene som er lagt ved 
planen. En må kunne påregne 
noe endring i utsikt når en bor i 
bymessige og tettbygde strøk. 
En vurder ikke at disse 
endringene er av en slik 
karakter for denne 
eiendommen at det medfører 
en vesentlig forringelse.   
 
Rådmannen er enig i at deler av 
denne planen i liten grad tar 
hensyn til å sikre disse 
forholdene. Dette gjelder i 
hovedsak den foreslåtte 
blokkbebyggelsen i Gamle 
Sokndalsveien som i liten grad 
ivaretar hensynet til naboene. 
Denne delen av planen foreslås 
returnert til tiltakshaver for 
videre bearbeiding. 

 

 
 

1.  Hallgeir Jørgensen 
GBRN 13/831 
 
 
 
 
 
 
 

· Protesterer mot byggets høyde 
(Gamle sokndalsvei 11) og 
omfang av leiligheter. Det blir for 
kompakt og høy bygning så nær 
deres eiendom og vil ta utsikt og 
forringe verdien av 
eiendommen. 

 

J Rådmannen viser til at dette i 
liten grad er vurdert av 
tiltakshaver og konsekvensene 
er i liten grad redegjort for. 
Dette er generelt en svakhet 
med planen, at denne type 
vanskelige tema er i liten grad 
diskutert og vurdert. Den nye 
bebyggelse i A og B vil etter 
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rådmannens vurdering påvirke 
denne eiendommen negativt i 
forhold til utsikt og bokvalitet. 
Den nye bebyggelsen vil 
komme svært nær og vil derfor 
ha en meget dominerende 
effekt i forhold til utearealet på 
forsiden av denne 
eiendommen. Den vil også ta 
mye av utsikten rett foran 
eiendommen, ved at den nye 
bebyggelsen har maks 
mønehøyde på cote 22 og 
denne boligen i 13/831 har 
mønehøyde i dag på ca. 22,7. 
Rådmannen vurderer at dette 
vil være en vesentlig endring og 
oppleves svært dominerende. 
Den foreslåtte bebyggelsen har 
et helt annet bygningsvolum 
enn det som står der i dag og vil 
derfor påvirke omgivelsene og 
naboene negativt. Dette viser 
også de vedlagte illustrasjonene 
fra tiltakshaver uten at dette er 
kommentert eller vurdert av 
tiltakshaver i tilstrekkelig grad. 
Utsiktsforholdene blir vesentlig 
redusert og dette er 
hovedsakelig på grunn av det 
foreslåtte byggets dybde, 
bredde og høyde. Eksisterende 
bygg er på om lag 240m2 og 
ligger trekt ned mot Gamle 
Sokndalsveien. Det nye bygget 
er om lag 4  ganger så stort og 
ligger mye nærmere den 
eksisterende bebyggelsen. Den 
nye bebyggelsen er i liten grad 
tilpasset eksisterende 
bebyggelse når det gjelder 
høyde, volum og skala. 
Rådmannen vurderer derfor at 
bebyggelsen i A og B er meget 
dårlig tilpasset omkringliggende 
bebyggelse og bør returneres til 
tiltakshaver for videre 
bearbeiding med sikte på å få 
den bedre tilpasset 
eksisterende bebyggelse når 
det gjelder volum, skal og 
utforming. 
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Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene 
innstille på at planen ikke i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til naboene og det eksisterende 
bomiljøet og derfor ikke bør legges ut til offentlig ettersyn slik den er fremmet fra tiltakshaver:  

· Dette gjelder særlig den nye bebyggelsen i Gamle Sokndalsvei 11 som vurderes som dårlig 
tilpasset når det gjelder volum, utforming og skala.  Rådmannen har ingen merknader til 
antall boenheter, men vurderer at måten dette er foreslått løst på vil medføre vesentlige 
ulemper for omgivelsene og ivaretar ikke eksisterende bomiljø og naboer i tilstrekkelig 
grad. Ulempene er etter rådmannens vurdering for store for de som allerede bor i 
området. Antallet boliger som er foreslått på mellom 6-8 boliger kan løses ved konsentrert 
småhusbebyggelse eller lignende og vil kunne ivareta hensynet til naboene på en mye 
bedre måte.  

· Den nye boligbebyggelse i Teigen 19 som omfatter to 2-mannsboliger bør kunne legges ut 
til offentlig ettersyn slik den er fremmet og rådmannen forslår at planen deles i to deler der 
denne delen legges ut til offentlig ettersyn. Tilhørende dokumenter justeres i tråd med 
dette. 

 
4. Presentasjon av planområdet 
Dette er en del av et eldre boligområde i Årstaddalen der bebyggelsen har gjennomgått ombygging 
og rehabilitering i varierende grad, men der dette i hovedsak har skjedd etter gjeldende 
reguleringsplans bestemmelser. Bebyggelsen fremstår med variert type bygningsstil og formspråk. 
Likevel fremstår bebyggelsen som en gruppe hva angår form, volum, struktur og materialbruk da de 
er innordnet samme reguleringsbestemmelser som har vært førende for området i mange år. 
 
I forbindelse med fortettingsprosjekt er hensynet til estetikk og tilpassing til omkringliggende 
bebyggelse viktig. I forbindelse med fortetting skiller en ofte mellom homogene områder og 
fortettingsområder. Teigen og denne delen av Gamle Sokndalsvei og området rundt er et område 
som i stor grad fremstår som et homogent område som fremstår med en ensartet boligbebyggelse i 
form av hovedsakelig eneboliger og tomannsboliger.  
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for inntil 12 boliger/leiligheter med tilhørende 
uteoppholdsarealer og parkering.  
 
5.1 Eksisterende bebyggelse 
Planområdet omfatter en eldre bygning som forutsettes revet og denne ligger inntil Gamle 
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Sokndalsvei. Det er en ubebygd tomt der eksisterende reguleringsplan viser to boliger og der 
planlegges det 2 to-mannsboliger istedenfor. 
  
5.2 Ny boligbebyggelse 
Det planlegges inntil 12 nye boenheter fordelt på to to-mannsboliger og en lavblokk med mellom 6-8 
leiligheter.  
 
To-mannsboliger 
De nye to-mannsboligene har et fotavtrykk og en dimensjon omtrent tilsvarende boligene i området 
for øvrig. Det planlegges oppført 2 to-mannsboliger med tilhørende funksjoner. Boligene skal utføres 
i tre. Det bør stilles krav i bestemmelser om en fargesetting som harmonerer med området for øvrig. 

 
 
Lavblokk (6-8 leiligheter) 
Lavblokken har derimot om lag 4 ganger så stor fotavtrykk som eksisterende bebyggelse, samt at 
denne skiller seg vesentlig ifra den andre bebyggelsen i området når det gjelder dimensjon, høyde og 
skala. Disse er planlagt med en høyde på maks kote 22 som gir en høyde på om lag 12 meter fra 
terreng i forkant. 
 
 
Tegningen viser to alternative utforminger av lavblokken i A og B: 

 
 
Rådmannen vurderer at ingen av alternativene fremstår med en arkitektonisk utforming av høy 
kvalitet som vil tilføre området kvaliteter. Det er positivt i seg selv at en ønsker å gjøre noe med 
denne eiendommen, og rådmannen mener at den egner seg godt for fortetting. Men rådmannen 
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vurderer at det skisserte forslaget ikke ivaretar de krav som en stiller i forhold til fortettingsprosjekt.  
 
Det kan virke som en i dette tilfellet har forsøkt å tilpasse en tomt til et ferdigtegnet prosjekt og ikke 
omvendt.   
 
Når det gjelder den planlagte blokkebebyggelsen i Gamle Sokndalsvei 11 vurderes denne å i vesentlig 
grad bryte med strøkets bygningsstruktur, byggeskikk og volum. For eksempel vil den nye 
blokkbebyggelsen i A og B ha en grunnflate på 7,5 gang større enn gjennomsnittet for eksisterende 
nabobebyggelse i området. Videre er det 4 ganger så stort som eksisterende bebyggelse i Gamle 
Sokndalsvei 11.  
 
 5.3 Avkjørsel og frisikt 
De nye boligene får sin kjøreadkomst fra innregulerte avkjørsler vist på plankartet. Dette innebærer 
at all manøvrering av bil i tilknytning til de nye boligene skal skje på egen eiendom. Dette gir den 
mest trafikksikre og skånsomme løsningen for øvrige beboere i området og også for de nye 
boenhetene i planen. Det er vist frisikt i tråd med vegnorm i planen og denne er også gått gjennom 
av kommunens vegseksjon. 
 
Det stilles rekkefølgekrav i bestemmelse om at samferdselsanlegg og infrastruktur skal være 
ferdigstilt før brukstillatelse gis for nye bygninger innenfor planområdet 
 
5.4 Parkering og veier i planområdet 
Parkering løses på egen eiendom iht. parkeringsnorm som nevnt ovenfor. All parkering foregår på 
bakkeplan eller i parkeringskjeller. Det er ikke vist eller kommentert sykkelparkering og dette bør 
gjøres før planen legges ut til offentlig ettersyn. Parkeringsplassene legges samlet og i direkte 
tilknytning til hovedadkomst for boligene. Dette fører til at det blir lett for gjester å finne fram, 
samtidig som all manøvrering knyttet til parkering for de nye boligene skjer på egen eiendom. Dette 
er en fordel med tanke på bl.a. lekende barn og andre myke trafikanter i Teigen og Gamle 
Sokndalsvei. 
 
Det er ikke foretatt trafikksikkerhetsrapport, men kommunens vegseksjon har akseptert den 
skisserte løsningen.  
 
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 
 
7.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
Parkering er løst på egen eiendom. Kommuneplanens bestemmelser angir 2 parkeringsplasser pr. 
boenhet. Dette plankravet innfris.  
 
Planforslaget angir en økning i området på 12 nye boenheter. Det er lagt til grunn 5 trafikkbevegelser 
med bil pr. boenhet pr. døgn. Dette gir en økning i ÅDT fra den nye boligbebyggelsen i området på 60 
pr. døgn. Utbyggingen representerer derfor en liten økning i trafikken på eksisterende vegnett i 
området. Det er ikke utarbeidet en egne fagkyndig vurdering knyttet til trafikk, men forslaget er 
gjennomgått av kommunens vegseksjon som har akseptert løsningen. Samtidig viser en til at dagens 
utforming bidrar til å holde kjørehastigheten nede ved at det er etablert fartshumper på hele 
strekningen. Samtidig er dette en trafikkert veg med til dels mye trafikk.  Adkomsten, byggegrense 
mot veg og frisikt er regulert og vist i planen.  Gamle Sokndalsvei er en kommunal veg i dag. Plankart 
og bestemmelsene angir hvilke areal som skal være offentlig veg og hvilken som skal være 
felles/privat. 
 
7.2  Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 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  

Dette er også gjennomgått med kommunens vegseksjon. 
 
7.3 Vann og avløp 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Vann X  1 1 Grønn  

Avløp x  1 1 Grønn  
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Skal koples til offentlig vann og avløp. Det må gjennomføres en nærmere vurdering av om det er 
kapasitet til å ta imot den nye bebyggelsen på kommunale nett. Dette bør gjøres før planen legges ut 
til offentlig ettersyn og er innarbeidet i forslag til vedtak. 
 
7.4 Fremføring av strøm, energibehov m.m. 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Fremføring av strøm m.m x  1 1 Grønn  

Er ivaretatt i planforslaget samt i fremlegg til vedtak. 
 
7.5 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Avfallsbehandling x  2 3 Gul  

Det er vist område for renovasjon i planen i tilknytning til begge delfeltene. 
 
8. Universell utforming: 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Kan hensyn til tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas 

x  1 2 Grønn Delvis, nye boliger 
vil kunne ivaretas 
i A og B. 

Kan ivaretas på deler av planen. 
 
9. Barn og unge/ute og oppholdsareal 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

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

 x 3 3 Rød  

Område for ute og oppholdsareal  x 2 3 Gul  

Det som er antydet som felles oppholdsareal i tilknytning til den foreslåtte boligbebyggelsen A og B 
og som ligger tett til den private atkomstvei er tatt med i arealberegning for uteoppholdsareal. 
Saksbehandler vil her bemerke at dette arealet ikke egner seg til uteoppholdsareal i tråd med 
kommuneplanens bestemmelser i forhold til beliggenhet med hensyn til sol, restriksjoner i forhold til 
barns frie lek, støy eller skjerming i det hele tatt. Dette arealet er å betrakte som restareal for 
grøntstruktur og har ingen brukbarhet som reelt ute og oppholdsareal. 
 
Den foreslåtte to-mannsbebyggelsen vil ha ute og oppholdsareal som er akseptable, selv om disse 
også er relativt små.  
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Det er relativt dårlig med lekeplasser i området. De fleste er blitt lagt ned og det er derfor viktig med 
sandlekeplasser for de minste barna. Det har tidligere i prosessen vært vist en sandlekeplass på 
terrassen til blokkbebyggelsen, men denne er ikke tatt med lenger.  Det er andre private lekeplasser i 
nærheten, men disse kan ikke benyttes av andre enn de som eier den.  Det foreslås derfor at det 
vises en privat sandlekeplass på 50 m2. 
 
10. Sikkerhet og beredskap 
 
10.1 Flom 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Støv og støy  x 1 1 Grønn Ikke kjent. 

Beregningsresultater er presentert i vedlegg 1-3. Resultatene oppsummeres i det følgende: 
· Hele eiendommen Teigen 19 ligger i gul støysone ihht. T-1442 før utbygging. Medskjerming 

fra den nye boligbebyggelsen på eiendommen Gamle Sokndalsvei 11 kommer beregnet 
støynivå under grenseverdi for gul støysone. 

· Gamle Sokndalsvei 11 ligger i gul støysone, med Sokndalsveien og Gamle Sokndalsvei som 
dominerende støykilder. Siden bolighusene vil ligge på vestsiden av veien, vil skjerming fra 
bygningskroppene sikre tilfredsstillende støyforhold på private uteplasser mot vest. 

· Beregnede lydnivåer på fasade er på 55 dB og lavere for Teigen 19. Disse nivåene er ikke i 
en størrelsesorden som utløser behov for spesielle fasadetiltak for å ivareta krav til 
innendørs støynivå.  

· Beregnede lydnivåer på fasade for Gamle Sokndals vei 11 er på inntil 61 dB. Dette 
innebærer at det vil være behov for moderate fasadetiltak for å sikre at krav til innendørs 
støynivå blir tilfredsstilt. Detaljerte tiltaksvurderinger for fasadeisolasjon bør avventes til 
det foreligger plantegninger for boenhetene. 

 
Er innarbeidet i fremlegg til vedtak som ivaretar støy. 
 
10.3 Ras av ulike typer 

 

Hendelse/Situasjon 

Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Side 833 av 1161



Masseras/-skred  x 1 1 Grønn  

Snø-/isras 

 

 x 1 1 Grønn . 

Flomras  X 1 1 Grønn  

Rådmannen vurderer at dette er ivaretatt i planen.  
 
10.4 Vær og vind 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Vindutsatte områder  X 1 1 Grønn  

Nedbørutsatte områder  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Radongass  x   Grønn Ikke kjent.  

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er ivaretatt i TEK10.  
 
10.6 Høyspent og magnetfelt 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Høyspent/magnetfelt  x 1 1 Grønn  

Det ligger en transformatorstasjon som grenser til utbyggingsområdet. Det er oppgitt av Dalane 
Elverk at krav til avstand for elektromagnetisk felt ivaretas jfr. utredningsgrensen på 0,4 μT. 
 
10.7 Brann og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

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

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
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10.8 Strategiske områder 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Høyspent/magnetfelt  x 1 1 Grønn  

 
11. Forurensning 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

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

 X 1 1 Grønn  
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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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK  x 1 1 Grønn  

Det har vært gjort vurdering av eksisterende bebyggelse av kulturmyndighetene. 
 
12.4 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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.  
 
12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
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Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.6 Landskapsvern, estetikk, tilpasning til omgivelser m.m 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Landskapsvern/estetikk  X 1 1 Grønn  

Vakre landskap  X 1 1 Grønn  

Tilpasning til eksisterende omgivelser x  3 3 Rød  

Rådmannen vurderer at den foreslåtte lavblokken i A og B ikke er tilpasset omkringliggende 
boligbebyggelse. Ved fortetting er det viktig at den nye bebyggelse innordner seg områdets 
bygningsstruktur når det gjelder byggeskikk og målestokk og må ikke bryte i vesentlig grad med 
strøkets omkring. Planforslaget legger opp til en mye større utnyttelse av eiendommen enn 
omkringliggende bebyggelse i området.  
 
En har gjort en generell beregning av utnyttelsesgraden slik den er i dag for hele kvartalet og 
grunnflaten ligger på gjennomsnittlig på om lag 136 m2. Eksisterende bebyggelse på eiendommen 
har en grunnflate på 244 m2. Den nye blokkbebyggelsen i A og B vil ha en grunnflate på 1019,8 m2 
eller 7,5 gang større enn gjennomsnittet for  eksisterende bebyggelse i området. Videre er det 4 
ganger så stort som eksisterende bebyggelse i Gamle Sokndalsvei 11. Rådmannen mener derfor at 
planforslaget med den foreslåtte nye bebyggelse i særlig Gamle Sokndalsvei 11, i vesentlig grad vil 
bryte med strøkets bygningsstruktur, byggeskikk og volum.  
 
Rådmannen deler også naboenes vurdering av at den nye blokkebebyggelsen A og B i Gamle 
Sokndalsvei 11 vil forrige bomiljøet og utsikten vesentlig. Utsiktsforholdene blir vesentlig redusert for 
flere naboer og dette er hovedsakelig på grunn av det foreslåtte byggets dybde, bredde, høyde og 
plassering på tomten. 
 
Blant annet burde det vært gjort vurderinger om eiendommen kan tåle så høy grad av utnytting uten 
det går på bekostning av forhold til naboer og nærliggende boligmiljø. En vurderer at  planforslaget i 
liten grad har prøvd å ivareta hensynet til omgivelsene når det gjelder skala, volum, høyder og 
lignende. Dette fremkommer også i naboenes vurdering av prosjektet i A og B. Stedets karakter og 
estetikk anses derfor som ikke tilstrekkelig ivaretatt slik rådmannen vurderer det og bør derfor 
returneres til tiltakshaver for videre bearbeiding. 
 
Vurderinger i forhold til utforming, volum, størrelse og konsekvenser av dette med hensyn til 
områdets bygningsstruktur og hensynet til naboene er av slik en karakter at foreslått utnyttelse av 
gnr 13 bnr 890 ikke bør aksepteres. En er derfor av den oppfatning at planforslaget må returneres, og 
det utarbeides et planforslag som er i tråd med strøkets karakter.  
 
At en legger opp til en fortetting av boliger vurderes som positivt, men dette må gjøres slik at en ikke 
vesentlig forringer boforholdene for naboene. Noe endring av utsikt o.l. må en kunne påregne i en 
by, men dette vurderes som for mye noe også naboene gir uttrykk for i sine uttaler. Kommunen har 
etter hvert mange eksempler på at fortetting kan gjøres slik at dette ivaretar naboene på en god 
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måte. De beste eksemplene på fortetting har en der tiltakshaver har samrbeidet med naboene og 
funnet en omforent løsning. 
 
12.7 Terreng og terengtilpassning 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Terreng x  1 1 Grønn  

 
12.8 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Miljøkonsekvenser  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.11 Forhold til naboer, utsikt m.m 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Forhold til naboer  X 1 1 Grønn  

En økning av antall beboere i et eksisterende boligområde vil ofte innebære en interessemotsetning 
mellom dagens beboere og nye beboere/ tiltakshavere.  
 
Ved fortettingsprosjekt er det særlig viktig å dokumentere og ta hensyn til naboene og rådmannen 
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vurderer ikke at dette er tilstrekkelig ivaretatt i det foreliggende planforslaget. Det er viktig at den 
enkelte nabo får mulighet til å kunne vurdere og sette seg inn i endringene som gjelder egen 
eiendom. Dette er et etablert boligområde og rådmannen vurderer at det er særlig viktig å ivareta 
hensynet til naboer. Dette har også noe med forutsigbarhet og fremtidig forebygging av konflikter og 
sikre gode bomiljø.  
 
I dette tilfellet er det kommet mange protester og nabomerknader til det omsøkte prosjektet og 
rådmannen viser til at en i forbindelse med fortettingsprosjekt vanligvis legger stor vekt på det som 
de som allerede bor i området mener.  
 
Fortetting må ivareta hensynet til de som bor i et område. I den forbindelse er følgende forhold 
viktige å ivareta ved en fortetting: 

· Innsyn: Det må påregnes innsyn til store deler av hagen i et boligområde. Økt innsyn skal 
likevel søkes begrenset til et minimum ved fortetting, vesentlig ombygging og nybygg. 

· Solforhold: Det må påregnes at ny og endret bebyggelse gir mer skygge på 
uteoppholdsarealer på naboeiendommer. Reduserte solforhold skal likevel søkes begrenset 
til et minimum ved fortetting, vesentlig ombygging og nybygg. Et vanlig minimum er at 
uteplassene i hovedsak er solbelyst høst- og vårjevndøgn kl. 15.00. 

· Utsikt: Reduksjon av utsikt må påregnes, mensøkes begrenset til et minimum ved 
fortetting, vesentlig ombygging og nybygg. Blokkering av naboers utsikt skal unngås. 

 
Illustrasjonen som er lagt ved planforslaget viser dagens situasjon før og etter utbygging og 
rådmannen vurderer at dette på en god måte viser at konsekvensene av utbyggingen vil være negativ 
for naboene. Dette fremkommer også klart i de uttalene som er kommet fra de som er sterkest 
berørt av utbyggingen, da særlig i tilknytning til den nye bebyggelsen i Gamle Sokndalsvei 11.  
 
12.12 Sol og skygge 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Sol og skygge  x 2 3 Gul Ikke tilstrekkelig 
analysert og 
kommentert for 
den enkelte 
eiendom. 

Det vil alltid være en utfordring for tette, bynære miljøer å tilby tilstrekkelig sol, ikke minst når 
bebyggelsen ligger i hovedsak østvendt. En viser her til sol og skyggediagrammet som er lagt ved, 
men der planbeskrivelsen i liten grad redegjør for konsekvensene for naboene utover å konstatere at 
«Utredninger med sol‐ og skyggetegninger viser at det er beskjeden grad av påvirkning 
overfor naboene.».  Sol og skyggediagrammet tyder på at fellesterassen i blokkbebyggelse A og B får 
relativt dårlige solforhold på mesteparten av dagen på vår og høstgjevndøgn, men får akseptable 
solforhold midt på sommeren. Årsaken er at terrassen ligger mellom de to blokkdelene og disse vil da 
skygge for terrassen. 
 
Viser her til fremlegg til vedtak der en ber om en særlig vurdering knyttet en naboeiendom og 
solforholdene for denne. 
 
12.13 Sosial infrastruktur 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 
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 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Sosial infrastruktur  x 2 3 Gul  

Kollektivtilbud x  1 1 Grønn  

Tiltakshaver opplyser at Rundevoll barneskole har stor kapasitet mens Husabø ungdomsskole er full. 
Dersom dette prosjektet kommer samtidig med mange andre prosjekter kan dette medføre 
ytterligere press og kapasitetsproblem ved Husabø ungdomsskole. Samtidig er utvidelse av denne på 
planleggingsstadiet. 
 
13. Vurdering om planen har vesentlig konsekvens for miljø og samfunn / utbyggingsavtale 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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 ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og har 
heller ikke avvik fra kommuneplanen slik at det medfører behov for konsekvensutredning jfr. § 4 i 
”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 
I forbindelse med denne planen vurderes det ikke som nødvendig at det inngås utbyggingsavtale jfr. 
at kommunen ikke skal overta adkomstveg eller annen infrastruktur.  
 
14. Naturmangfold 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Naturmangfold  X 1 1 Grønn  

Viser til saksutredningen ovenfor samt innlevert materiale 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 ikke ivaretar hensynet til naboene på en 
tilfredsstillende måte og vil påføre disse vesentlige ulemper når det gjelder utsikt og forringelse av 
uteområdene. 
 
Rådmannen har funnet prosessen krevende, da det har vært vanskelig å få en forståelse hos 
tiltakshaver at en må ivareta hensynet til naboene slik at de ikke får en vesentlig ulempe av 
utbyggingen. Dette gjelder særlig blokkbebyggelsen i A og B som etter rådmannen vurdering både er 
dårlig tilpasset til omgivelsene og strøkets karakter og som påfører naboene vesentlige ulemper.  
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Blant annet burde det på et tidlig tidspunkt vært gjort vurderinger av tiltakshaver om eiendommen 
kan tåle så høy grad av utnytting uten det går på bekostning av forhold til naboer og nærliggende 
boligmiljø. En vurderer at planforslaget i liten grad har prøvd å ivareta hensynet til omgivelsene når 
det gjelder skala, volum, høyder og lignende når det gjelder blokkbebyggelsen i A og B. Dette 
fremkommer også i naboenes sterke protester av prosjektet i A og B. Stedets karakter og estetikk 
anses derfor som ikke tilstrekkelig ivaretatt slik rådmannen vurderer det og bør derfor returneres til 
tiltakshaver for videre bearbeiding. 
 
Rådmannen mener derfor at planforslaget med den foreslåtte nye bebyggelse i Gamle Sokndalsvei 11 
i vesentlig grad vil bryte med strøkets bygningsstruktur, byggeskikk og volum. Rådmannen deler også 
naboenes vurdering av at den nye blokkebebyggelsen A og B i Gamle Sokndalsvei 11 vil vesentlig 
forrige bomiljøet og utsikten. Utsiktsforholdene blir vesentlig redusert for flere naboer og dette er 
hovedsakelig på grunn av det foreslåtte byggets dybde, bredde, høyde og plassering på tomten. 
 
Rådmannen vurderer at det i fortettingssaker er viktig å ivareta hensynet til eksisterende beboelse og 
beboere samt gi rom for fortetting innforbi fornuftige rammer. Fortetting kan ofte være positivt, når 
dette skjer på en slik måte av omgivelsene blir tilfredsstillende ivaretatt. Fortetting og transformasjon 
innenfor eksisterende bebyggelse representerer et boligpotensiale som kommunen ønsker å utnytte. 
På denne måten vil en kunne få etablert boliger i tilknytning til sentrum. Fortetting kan ha både 
fordeler og ulemper og en må gjennom reguleringsplanen søke å bevare det positivt og reduserer de 
ev. negative. 
 
Fortetting vil si økt bruksareal som kan resultere i flere beboere innenfor et allerede utbygget 
område. Fortetting med kvalitet kan gi positive effekter på flere områder. Dårlig begrunnede 
fortettinger, hvor kvalitetskrav ikke får nok oppmerksomhet, og hvor konsekvensene ikke er 
nok belyst, vil lett oppfattes som negativt og bidra til dårligere boområder/bomiljø. 
Målet er fortetting med kvalitet som både bevarer bokvaliteter, lokalt særpreg, kulturhistorie og 
landskap.  
 
I dette konkrete tilfellet vurderes fortetting ikke å kunne ivareta disse hensynene på en 
tilfredsstillende måte og der en i liten grad har søkt å redusere ulempene for de som bor i området 
gjennom å tilpasse planforslaget til omgivelsene og hensynet til naboen. 
 
En er derfor av den oppfatning at planforslaget må returneres, og det utarbeides et planforslag som 
er i tråd med strøkets karakter. At en legger opp til en fortetting av boliger vurderes som positivt, 
men dette må gjøres slik at en ikke vesentlig forringer boforholdene for naboene. Noe endring av 
utsikt o.l. må en kunne påregne i en by, men dette vurderes som for mye noe også naboene gir 
uttrykk for i sine uttaler.  
 
Når det gjelder den planlagte blokkebebyggelsen i Gamle Sokndalsvei 11 vurderes denne å i vesentlig 
grad bryte med strøkets bygningsstruktur, byggeskikk og volum. For eksempel vil den nye 
blokkbebyggelsen i A og B ha en grunnflate på 7,5 gang større enn gjennomsnittet for  eksisterende 
bebyggelse i området. Videre er det 4 ganger så stort som eksisterende bebyggelse i Gamle 
Sokndalsvei 11. Den nye bebyggelsen i A og B vurderes derfor i liten grad å være tilpasset 
eksisterende bebyggelse når det gjelder høyde, volum og skala. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir delt i to på følgende måte: 

· Planen deles i to deler med tilhørende dokument. 
· Forslag til 2 to-mannsboliger Teigen 19 med tilhørende funksjoner legges ut til offentlig 

ettersyn med tilhørende dokumenter. 
· Forslag til blokkbebyggelse  A og B i Gamle Sokndalsveien 11 sendes tilbake til tiltakshaver 

for omarbeiding slik at den får en utforming som ivaretar strøkets karakter og som ikke 
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forringer bomiljøet og utsikten i så sterk grad for naboene. Utgangspunktet må være at ny 
bebyggelse skal tilpasses tomten og omgivelsene og ikke omvendt som det kan virke som 
en har gjort i dette tilfellet. 

 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 
 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 
 
 

Alternative løsninger:  
Forslag til reguleringsendring for boliger gnr. 13 bnr. 157 og 890, Årstaddalen - 1 gangsbehanldling 
datert legges ut til offentlig ettersyn når følgende endringer er gjort av tiltakshaver i: 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10 
 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID Tittel 

403710 1157AB-Planbeskrivelse160415.pdf 

403703 1157A-Reguleringsplan.pdf 

403704 1157B-Reguleringsplan.pdf 

403708 1157A-Reguleringsbestemmelser160415.pdf 

403715 1157B-Reguleringsbestemmelser160415.pdf 

403713 1157TegnOveOAltB-230215.pdf 

401089 Alt B - illustrasjon 

401093 1157TegnByggserviceMottatt050115 

401094 1157TegnByggserviceStigning 

401095 Alt A TegningerKystbyggMottatt020215 

401096 1157SolSkygge 

401097 1157Risiko og sårbarhetsanalyse ROS. 

401098 1157SinusRapport221014 

401099 1157NaboerklæringerAvstand 

401100 1157MerknaderPlanoppstart110215 

401101 1157MailKommunenHyggen170614 

401102 1157Magnetfeltsmålinger230115 

401104 10.Uttalelse og tilsvar-Ingrid Adamsen og Anne Brit Adamsen Nevland 06.01.2013- 
15.01.2013 

401105 11.Uttalelse og tilsvar Heidi og Jørn M. Stapnes- Jakobsen -Teigen 23. 09.01.2013 

401106 12.Protestuttalelse fra Åse Venke Stokkeland -Teigen 21. 10.01.2013 
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401107 13.Uttalelse fra Hallgeir Jørgensen -Teigen 25. 10.01.2013 

401108 14.Uttalelse fra Kjetil Dag Hansen -Teigen 28. 11.01.2013 

401109 15.Protestuttalelse og tilsvar vedlagt e-post Kristine og Bjørn Tommy Skavøy 
Gamle sokndalsveien 17 

401110 16.Uttalelse og tilsvar Tone Marie Kvåle og Jan-Petter Fredriksen Gamle 
Sokndalsveien 15. 28.07.2013 

401111 5.Uttalelse fra rogaland fylkeskommune 12.08.2013 

401112 6.Uttalelse fra rogaland fylkeskommune kulturseksjonen 28.08.2013 

401113 7.Uttale fra statens vegvesen 24.07.2013 

401114 8.Uttalelse fra Eigersund kommune seksjon vann avløp 21.08.2013 

401115 9.Uttalelse fra dalane energi iks med nettkart 21.08.2013 
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Fra: Dag Kjetil Tonheim 
Sendt: 22. juni 2015 10:43 
Til: Annbjoerg  E.Skofteland; Jone Omdal; Espen Hyggen; Jarle Valle; Anne 

Grethe Woie; Trond Åsmund Karlsen; Åshild Bakken; Åshild Slettebø; Randi 
Haugstad; Bjarne Lind Rosenblad; Eivind Galtvik; Nina Bolme Steinsholt 

Emne: Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring for Møgedalsvannet hyttefelt 
gnr.100 bnr.3 m/fl. 

Vedlegg: Møgedalsvannet - bestemmelser.pdf; Møgedalsvannet - Planbeskrivelse.pdf; 
Møgedalsvannet - ROS.pdf; Plan rev. i.n.t. førstegangsbehandling i PTU.pdf; 
Saksutedning -  Endring av detaljering for Møgedalsvannet hyttefelt gnr 100 
bnr 3 mfl 1 gangsbehandling.pdf; Skredfarevurdering.pdf 

 
Viktighet: Høy 
 
Planteknisk utvalg har i møte den 09.06.2015 vedtatt å legge forslag til endring av detaljreguleringsplan 
for fritidsbebyggelse ved Møgedalsvatnet gnr. 100 bnr. 3 mfl.- PTU sak 100/15 ut til offentlig ettersyn. 
Dette er en omfattende fortetting med 39 nye fritidsboliger i tillegg til de 30 eksisterende fritidsboligene 
med tilhørende funksjoner samt tilpasninger i plankart og bestemmelser. 
 
Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig 
ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket på Amfi i Egersund. Se 
www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no> under reguleringsplaner/høringer 
for fullstendig utlysningstekst, hvor sakens dokumenter også er lagt ut og kan lastes ned. Det sendes ikke 
ut papirkopi. 
 
Høringsperiode: 26.06.2015 - 04.09.2015. 
 
Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 
Egersund, innen 04. september 2015.  Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med 
plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976. 
 
Med vennlig hilsen 

Dag Kjetil Tonheim, plansjef 
Plankontoret 

Direkte telefon: 51 46 83 21 - mobiltelefon: 95 88 49 76 - sentralbord: 51 46 80 00 

www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> - Facebook.no/eigersund - @EigersundK 

 
Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf. 
personopplysningsloven. All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også 
kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.  
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Eigersund kommune 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

for 
 

MØGEDALSVANNET   HYTTEFELT 

GNR. 100 BNR. 3  

Detaljregulering 
 

Bestemmelsene er datert:   27.04.2015 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:   

Dato for Kommunestyrets vedtak:   
 

 

§ 1 

GENERELT 

 

1. 1. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er å legge til rette for 

en utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, inkl. 

vannforsyning og avløpsanlegg.  

 

1. 2. Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor dette området 

er arealene regulert til: 

 

a)  Bebyggelse og anlegg 

b)  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

c)  Landbruks,- natur og friluftsområde  

d)  Hensynssoner 

 

 

§ 2 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 

(PBL. § 12-5) 

 

2. 1. På hver av de nye tomt 31 - 69 tillates oppført en fritidsbolig - BYA inntil 90 m
2
 jfr. 

TEK. Møne/ gesimshøyde målt fra topp grunnmur, skal henholdsvis ikke overstige 5,5 

og 3 meter målt fra gjennomsnittlig terreng. Taket utformes som saltak med 20-38 

grader. Det kan i tillegg oppføres en bod på inntil 10 m
2
 som integrert del av 

hovedbygget, eller som eget bygg. Terrasse i tre skal ikke overstige 20 m
2
.  
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2. 2. Eksisterende fritidsbebyggelse på tomtene 1 – 30 inngår i planen. BYA inntil 90 m2 

jfr. TEK. Møne/ gesimshøyde målt fra topp grunnmur, skal henholdsvis ikke overstige 

5,5 og 3 meter. Taket utformes som saltak med 20-38 grader. Det kan i tillegg 

oppføres en bod på inntil 10 m
2
 som integrert del av hovedbygget, eller som eget 

bygg. Terrasse i tre skal ikke overstige 20 m
2
. Tilbygget skal integreres i det 

eksisterende bygget på en god måte.  

 

2.3  Sammen med byggesøknaden skal det fremlegges situasjonsplan i målestokk M1:500 

som viser tiltakets plassering, terrengprofil, disponering av overskuddsmasser, grøfter 

for teknisk anlegg m.m. som skal godkjennes før igangsettingstillatelse blir gitt. 

Atkomst som midlertidig anleggsvei eller permanent veg skal vises i søknaden i tråd 

med plankart.  

 

2.4 Bygningenes utforming, farge og materialvalg skal ha god tilpasning til terreng og 

omgivelser. Det skal velges terrengtilpasset bebyggelse.   

 

2.5 Terrengforandringer i form av fyllinger, skjæringer og sår i forbindelse med bygge- og 

anleggsvirksomheten skal etterbehandles/overdekkes og tilsåes. Fyllinger og 

skjæringer skal målsettes både i plan og snitt. Høyde på fyllinger og dybde på skjæring 

kan maks avvike 1,5 fra eksisterende terreng. Det er ikke tillatt å fylle opp skrånende 

tomter, det skal være noenlunde massebalanse i tverrsnittet. I den grad det er 

nødvendig med støttemur skal denne utføres i naturstein og maks høyde på støttemur 

er 1,5 meter. Etterbehandling langs atkomstveger og ledningstraseer skal være utført 

før brukstillatelse kan gis for de berørte eiendommene til veganlegg/ledningstraseene. 

 

§ 3 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
(PBL. § 12-5)  

 

3. 1. Kjøreveiene innenfor planområdet karakteriseres som offentlig eller felles og påført 

kartet. O_veg er offentlig og f_veg er felles/privat og skal ikke overtas av kommunen. 

Tilsvarende med snu, manøvrerings, og parkeringsareal. Det skal etableres 2 

parkeringsplass pr. fritidsbolig enten på egen grunn eller i felles parkeringsanlegg. 

Bilkjøring tillates etablert frem til den enkelte tomt som ikke er henvist til felles 

parkeringsplass. Bilbruk for øvrig henvises nærparkeringsplasser: 

 Parkeringsplass nr. 1 – tomtene 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 48, 49, 53 og 53. 

 Parkeringsplass nr. 2 – tomtene 29, 30, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 og 70.     

 Parkeringsplass nr. 3 – tomtene 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 31, 47, 51, 52 og 54.     

 Parkeringsplass nr. 4 – tomtene 5, 6, 32, 36, 37, 38 og 39. 

 

3.2 Beholdere og andre tiltak for oppsamling av avfall for hyttene er tillatt etablert 

innforbi område avsatt til renovasjonsanlegg. 

 

§ 4 

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE  

(PBL. § 12-5)  
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4. 1. Eksisterende, samt nye veier som etableres innenfor området, skal også kunne nyttes 

som landbruksvei.    

 

4. 2. Det tillates ikke etablert faste innretninger, utrigger o.l. i område avsatt til 

småbåtanlegg.   Det tillates ellers enkel tilrettelegging for å fremme friluftsliv f.eks. 

badeplass, grillsted, benker o.l. 

 

 

§ 5 

HENSYNSSONER 

 

5. 1. I frisiktssoner er det ikke tillatt med konstruksjoner eller vegetasjon som rager høyere 

enn 0,5 m over tilstøtende veis planum. Frisiktssonen skal være 4 x 80 meter. 

 

5.2 Det er ikke tillatt med noe form for inngrep i område avsatt til hensynssone-

grunnvannsforsyning utover det som er nødvendig for driften av anlegget. 

 

 

§ 6 

FELLESBESTEMMELSER 

 

6. 1. Fritidsboligene skal tilknyttes felles vann- og avløpssystem. Anleggene skal plasseres 

innenfor planområdet som vist på plankartet, og utføres etter planer godkjent av 

Mattilsynet/ kommunen. Vanntilførsel skal være via grunnboringsanlegg, og spill-

vann via egnet renseanlegg. Det tillates oppført nødvendige bygg til drift av anlegget 

inntil BYA=15m2. Området skal gjerdes inn. 

 

6. 2. Strøm/ tele/ datatilknytning skal være via jordkabler.  

 

6. 3. Godkjent renovasjonsløsning skal etableres, dette via en felles hentestasjon som 

renovasjonsbil ved letthet kan komme til/ fra.  

 

6.4 Dersom det under anleggsarbeidet eller annen virksomhet i planområdet dukker opp 

automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og fylkeskommunens 

kulturvernavdeling må varsles jfr. Lov om kulturminner §8.  

 

6.5  Byggegrenser fremgår av plankartet. Generell byggegrense er 4 meter om ikke annet 

er angitt på plankartet. 

 

 

§ 7 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

7. 1. Før det kan gis byggetillatelse skal avkjørsler/ kryss med tilhørende frisiktsoner til 

Møgedalsveien være opparbeidet og godkjent av den aktuelle veimyndighet. 

 

7.2 Før det tillates bygging på tomtene 32, 42, 43, 44, 52, 53, 54 og 55 skal avbøtende 

tiltak skissert i Skredfarevurdering fra Multiconsult være utført. 

 

Egersund, den  19.06.15 
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Møgedalsvannet Hyttefelt 
Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund 
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2. BAKGRUNN 3 

 2.1 Hensikten med planen 3 

 2.2  Forslagsstiller  3 

 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 

 

3. PLANPROSESS  4 

 3.1 Oppstartsmøte 4 

 3.2 Varsel om oppstart 4 

  

4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  4 

 4.1 Overordnet planer 4 

 

5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 5 

 5.1 Beliggenhet 5 

 5.2 Dagens arealbruk 5 

 5.3 Eksisterende bebyggelse 5 

 5.4 Ny bebyggelse 5 

 5.5 Adkomst/ parkering 5 

 5.6 Landskap/ rekreasjonsverdi 6 

 5.7 Barns ute oppholdsareal 6  

 5.8 Båtplasser 6 

 5.9 Kulturminner 6 

 5.10 Solforhold 6 

 5.11 Trafikkforhold 6 

 5.12 Universell tilgjenglighet  7 

 5.13 Infrastruktur  7 

 5.14 Grunnforhold 7 7 

 5.15 Støy 7 

 5.16 Rasfare 7 
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 5.17 Biologisk mangfold 7 

 5.18 Rødliste/ truede arter 7 

 5.19 Renovasjon 8 

 5.20 Arealer 8  

 

6 VEDLEGG  

  Referat fra oppstartsmøte 10.04.12  

  Kopi av kunngjøring  

  Forhåndsuttalelser  

  Forslagsstillers kommentarer til innkomne merknader 

  Reguleringsbestemmelser 

  Sjekkliste: Risiko- og sårbarhetsundersøkelse (ROS) 

    

  

1. SAMMENDRAG  

 

 Rune Strømstad, grunneieren til hyttefeltet ved Møgedalsvannet, ønsker å oppgradere 

den gamle reguleringsplanen fra 1969 ved bl.a. å øke antall hytter, samt foreta en 

betydelig oppgradering av infrastrukturen, dette hovedsakelig knyttet til vann og 

avløp. Eksisterende bebyggelse består av 30 hytter der majoriteten er på bygslet 

tomter, men hvor det også finnes noen få selveiertomter. Det legges opp til 39 nye 

tomter.  

 

 

2. BAKGRUNN  

 

2.1 Hensikten med planen 

 Planen skal utarbeides i tråd med kommuneplanen, som bl.a. tillater en viss utvidelse i 

forhold til eksisterende plan, Møgedalsvannet 18-8, fra 1969. I tillegge til at planen 

utvides med flere tomter, er hensikten ellers å tilby den eksisterende hyttebebyggelse 

en generell oppgradering av infrastrukturen.  
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2.2 Forslagsstiller 

 Petter E Seglem har på vegne av grunneier, Rune Strømstad påtatt seg oppdraget med 

å utarbeide reguleringsplanen. 

 

2.3 Krav om konsekvensutredning 

 Siden planen er rimelig enkel og lite konfliktfullt, synes tiltaket ikke å falle inn under 

forskriftens omfangskriterier for hva gjelder krav til konsekvensutredning. Eigersund 

kommune stiller heller ikke krav om konsekvensutredning, jfr. referatet fra oppstarts-

møte. I etterkant har man likevel kommet til at evt. rasfare bør vurderes.  

 

 

3 PLANPROSESS  

 

3.1 Oppstartsmøte 

 Møte i anledning oppstart av reguleringsarbeidet ble avholdt på plankontoret i 

Eigersund kommune den 19.02.14. Her møtte grunneier Rune Strømstad, regulerings-

arkitekt Petter E Seglem, samt plansjef Dag Kjetil Tonheim. Sistnevnte besørget 

referatet. Den 15.04.15 ble det avholdt et oppklaringsmøte der Jone Omdal og Espen 

Hyggen også var tilstedet.  

 

3.2 Varsel om oppstart  

 Varsel vedr. oppstart av planarbeidet i henhold til PBL § 12-8, ble sendt via brev 

datert 12.04.14, til berørte naboer, grunneiere og rettighetshavere i området. 

Likelydende brev ble i tillegg sendt ulike offentlige etater. Varslet ble også kunngjort 

via annonse i Dalane Tidende den 23.0414, samt innlagt på kommunens hjemmeside. 

 

 

4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

 

4.1 Overordnet planer 

 Planen utføres i henhold bestemmelsene i Plan- og bygningslovens kapittel 12, samt 

kommuneplanen for Eigersund av den 06.06.11. 
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

 

5.1 Beliggenhet 

 Planområdet ligger ved Møgedalsvannet, høydedraget i Eigersund kommune som 

egner seg bra til både sommer- og vinterlige fritidsaktiviteter. I samråd med 

kommunens planavdeling er de nye tomtene/ bebyggelse godt tilpasset områdets 

naturgitte særtrekk.  

 

5.2 Dagens arealbruk 

 Området må karakteriseres som spredt fritidsbebyggelse i et utmarksområdet i 

høydedraget over Helleland. Nivået innenfor planområdet vrierer fra 240 til 390 meter 

over havet.  

 

5.3 Eksisterende bebyggelse  

 Området opp mot Møgedal er i hovedsak landbruk/ skogbruk. Gjennom tiden har det 

kommet til både frittliggende hytter, og hytter innenfor et noe mer konsentrert område, 

som for eksempel den gamle reguleringsplanen for Møgedalsvannet.   

 

5.4 Ny bebyggelse 

 Tiltakshaver har nøye vurdert den nye bebyggelsens plassering i forhold til både 

eksisterende bebyggelse, samt best mulig terreng tilpassing. Det er tatt spesiell hensyn 

til at de nye hyttene ikke plasseres i silhuett.  

 

5.5 Adkomst/ parkering 

 Veiene innenfor planområdet er å differere som felles, og skal bygges til en standard 

som tillater fremkommelighet for lastebil i anledning transport av varer, materialer etc. 

Vedlikeholdet bæres av de som er tilknyttet/ bruker veien. For hyttetomtene det faller 

naturlig for tillates parkering på egen tomt. Øvrige tomter skal parkere på nærliggende 

parkeringsplasser slik, dette for øvrig også for deres gjester: 

 Parkeringsplass nr. 1 – tomtene 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 48, 49, 53 og 53. 

 Parkeringsplass nr. 2 – tomtene 29, 30, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 og 70.     

 Parkeringsplass nr. 3 – tomtene 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 31, 47, 51, 52 og 54.     

 Parkeringsplass nr. 4 – tomtene 5, 6, 32, 36, 37, 38 og 39. 
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 Tilpasninger må kunne tillates dersom det skulle vise seg ønskelig/ fornuftig. Stier fra 

parkeringsplass og frem til tomtene skal være terrengtilpasset. De som er tilknyttet den 

enkelte sti/ parkeringsplass er ansvarlig for vedlikeholdet.          

 

5.6 Landskap/ rekreasjonsverdi 

 Høydedraget ved Møgedalsvannet må karakteriseres som et flott naturgitt landskaps-

område med de rekreasjonsmulighetene dette medfører. Her er både nakne fjell, 

skogkledde åser, innsjøer og mindre vann. Områdets høyde over havet tilsier at 

muligheten for snø/ vinterligfritidsaktiviteter er rimelig gode.  

 

5.7 Barns ute oppholdsareal  

 I tillegg til tilstrekkelig utoppholdsareal på egen tomt finnes det betydelig fellesarealer 

for å kunne boltre seg på.   

 

5.8 Båtplasser 

 Møgedalsvannet egner seg godt for mindre båter egnet for roing (motorisert ferdsel 

tillates ikke). Innerst i bukten, jfr. reguleringskartet, er et felles areal som er tilpasset 

dette formål.  

 

5.9 Kulturminner 

Kulturseksjonen ved fylkesrådmannen befarte området 24.07.14, og konkluderte med 

at tiltaket ikke vil komme i konflikt med automatisk freda kulturminner.   

 

5.10 Solforhold 

 Hovedtyngden av tomtene ligger sørvendt i et forholdsvis åpent og svakfallende 

landskap, og derfor optimalt med hensyn til sol.  

 

5.11  Trafikkforhold 

 Adkomsten inn til området skal gå fra fylkesvei 32, Eiaveien, og videre via den 

kommunale Møgedalsveien. Eksisterende veier innenfor planområdet vil i hovedsak 

bli benyttet, men med noen utvidelser/ tilpasninger/ forbedringer.  

 Siden det kollektive transporttilbudet i området er forholdsvis begrenset, legges det 

derfor tilrett for bruk av privatbil. Der forholdene tillater det tillates kjøring frem til 
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den enkelte tomt. Det legges ellers opp til mindre parkeringsplasser innenfor området 

til bruk for både hytteeiere og gjester.  

 

5.12 Universell tilgjengelighet 

 Plan- og bygningslovens karv til universell utforming søkes ivaretatt der det er fysisk 

mulig. Til noen av tomtene vil imidlertid topografien gjøre dette vanskelig.  

 

5.13 Infrastruktur  

 Det legges opp til en tidsmessig infrastruktur med dagens krav til bekvemmelighet. All 

bebyggelse, ny så vel som eksisterende, vil man forsøke og tilknyttet el/ telenettet, 

dette via jordkabel. Tilstrekkelig el-nett av nyere dato finnes allerede innenfor 

planområdet. Man tar også mål av seg å fremskaffe både vann/ avløp, dette via felles 

grunnboringsbrønn, og felles kloakkrenseanlegg. Både vann og avløpssystemet må 

utformes i tråd med retningslinjer fra Mattilsynes/ Eigersund kommune.    

 

5.14 Grunnforhold 

 Byggeområdet består hovedsakelig av fjell/ morenemasser, dvs. rimelig stabilt.  

 

5.15 Støy 

 Siden den enste støykilden synes å være Møgedalsveien, ansees støyproblematikken 

for å være fraværende.   

 

5.16 Rasfare 

Multiconsult er engasjert til å vurdere mulig rasfare i forbindelse med de nyplanlagte 

tomtene. Rapporten ventes å foreligge i løpet av mai mnd. 2015.  

 

5.17 Biologisk mangfold 

 En fortetting/ mindre utvidelse av eksisterende hyttefelt antas å ikke ha noen negativ 

påvirkning på områdets biologiske mangfold.    

 

5.18 Rødliste/ truede arter 

I henhold til Temakart Rogaland finnes det en rødlistet art innenfor planområdet, 

nærmare bestemt i Møgedalsvannet, og det Anguilla anguilla ål. Men siden ålen er 

fredet synes ikke dette å være av negativ betydning.   
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5.19 Renovasjon 

 Ved siden av parkeringsplass nr. 1 skal det opparbeides et egnet sted for renovasjons-

konteiner. Her må det være tilstrekkelig manøvreringsareal for renovasjonslbil. 

 

5.20 Arealer 

 Reguleringsplanen for Møgedalsvannet Hyttefelt består av følgende arealer: 

- Fritidsbebyggelse 45,75 daa 

- Fritidsbebyggelse frittliggende 38,10 daa 

- Brønn 0,63 daa 

- Kloakkrenseanlegg 0,03 daa 

- Renovasjon 0,08 daa 

- Offentlige vei 1,64 daa 

- Felles vei 3,32 daa 

- Annen veigrunn 0,92 daa 

- Parkering 4,21 daa 

- Friluftsformål 552,34 daa 

- Småbåthavn 0,31 daa 

- Friluftsområde i innsjø 48,89 daa  

 

Side 865 av 1161



Eigersund kommune 

 

                     

Dersom risikoforhold avdekkes skal det redegjøres for hvilke fagkyndige uttaleleser som ligger til grunn, 
avbøtende tiltak m.m. 

Sjekkliste: Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for:  Møgedalsvannet Hyttefelt gnr. 100 bnr. 3 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

  Ja/Nei Merknad 

Naturgitte forhold Er området utsatt for snø- eller steinskred? Delvis Utredning kreves  

 
 

Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? Nei  

 
 

Er området utsatt for springflo / flom i sjø / vann? Nei  

 
 

Er området utsatt for flom i elv / bekk, herunder lukket bekk? Nei  

 
 

Er det radon i grunnen? Lite i området, kan forekomme i lommer?  Vurdert lite sannsynlig  

 
 

Annet (angi)?   

Infrastruktur Vil utilsiktede / ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende 

transportårer, utgjøre en risiko for området? 

 

 
 

- hendelser på veg? Nei Vurdert lite sannsynlig 

 
 

- hendelser på jernbane? Nei  

 
 

- hendelser på sjø / vann / elv? Nei  

 
 

- hendelser i luften? Nei  

 
 

Vil utilsiktede / ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende 

virksomheter (industriforetak etc.) utgjøre en risiko for området? 

 

 
 

- utslipp av giftige gasser / væsker? Nei  

 - utslipp av eksplosjonsfarlige / brennbare gasser /  væsker? Nei  

 
 

Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for 

området: 

 

 
 

- elektrisitet?  Ikke ved kortvarig  

 
 

- teletjenester?  Ikke ved kortvarig 

 
 

- vannforsyning?  Ikke ved kortvarig 

 
 

- renovasjon / spillvann?  Ikke ved kortvarig 

 
 

Dersom det gar høyspentlinjer ved / gjennom området:  

 
 

- påvirkes området av magnetisk felt fra el. kraftlinjer? Nei  

 
 

- er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Nei  

 
 

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, 

syklende og kjørende innenfor området: 

 

 
 

- til skole / barnehage? Nei 
 

 
 

- til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? Nei  

 
 

- til forretning etc.? Nei  

 
 

- til busstopp? Nei  

 
 

Brannberedskap  

 
 

- omfatter området spesielt farlige anlegg? Nei  

 
 

- har området bare én mulig atkomstrute for brannbil? Ja  

 - har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? Ja Åpne vann i nærheten 

Tidligere bruk Er området påvirket / forurenset fra tidligere virksomheter  

 
 

- gruver: åpne sjakter, steintipper etc.? Nei  

 
 

- militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.? Nei  

 
 

- industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering? Nei  

 
 

- annet (angi)?   

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? Nei  

 
 

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)?  Ikke mer enn vanlig  

 
 

Annet (angi)?  Åpent vann  Noen vann i nærheten 

Ulovlig virksomhet Sabotasje og terrorhandlinger  

 
 

- er tiltaket i seg selv et sabotasje- / terrormål? Nei  

 
 

- finnes det potensielle sabotasje- / terrormål i nærheten? Nei  

 
Dato: Oppdragsansvarlig  
23.04.15  Petter E Seglem 
      

PPllaannkkoonnttoorreett  

 

  

RRååddmmaannnneenn  ii  EEiiggeerrssuunndd 

 

Side 866 av 1161



Y
 332000

Y
 332200

Y
 332400

Y
 332600

Y
 332800

Y
 333000

Y
 333200

Y
 333400

Y
 333600

Y
 333800

Y
 334000

Y
 334200

X 6488800

X 6489000

X 6489200

X 6489400

X 6489600

X 6489800

X 6490000

X 6490200

Tegnforklaring:
PBL. § 12-5 Reguleringsformål

Revisjoner

Saksbehandling

Streksymboler m.v.

NORD

Plan nr.:

 
       

Dato Sign.

20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m

Planlegger:

Saksbeh.:

Dato

1:2000

Tegner:

Ekvidistanse 1 m.
Målestokk:

Endring til plan nr.

Eigersund kommune

P.S.
J.K

23.04.15

Detaljreguleringsplan for:

Petter E. Seglem

1. gangs behandling i planutvalget

Utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet:

2. gangs behandling i planutvalget

Kommunestyrets vedtak:

Planens begrensning

Formålsgrense

Byggegrense

Regulert tomtegrense

Regulert senterlinje

1 Bebyggelse og anlegg

2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Veg

Parkering

Hytteplan ved Møgedalsvannet.

Småbåtanlegg

5 Landbruks-, natur og friluftsområder

Frisiktslinje

Fritidsbebyggelse

Bebyggelse som inngår i planen

Fritidsbebyggelse - frittliggende

Avløpsanlegg - kloakkrenseanlegg

Renovasjonsanlegg

Brønn

Annen veggrunn

Friluftsområde i sjø og vassdrag
Hensynssoner

Frisiktsone

Hensynssonegrense

Kant kjørebane

Sti

6 Bruk og vern av sjø og vassdrag
Friluftsformål

Område for grunnvannsforsyning

R
K

Ras- og skredfare

Side 867 av 1161



 

Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  06.05.2015 
Arkiv: : PL - 20080002, FA - L12, 
GBR - 100/3 
Arkivsaksnr.: 14/864 
Journalpostløpenr.: 15/12920 

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

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

   
  

 
 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

100/15 Planteknisk utvalg 19.05.2015 

 
 

Endring av detaljregulering for Møgedalsvannet hyttefelt gnr.100 bnr.3 m/fl. 
1. gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
En har mottatt forslag til reguleringsendring for ny fritidsbebyggelse på gnr. 100 bnr. 3 mfl. ved 
Møgedalsvatnet. Dette er en omfattende fortetting med 39 nye fritidsboliger i tillegg til de 30 
eksisterende fritidsboligene. Rådmannen vurderer at planen ivaretar de hensyn som en slik 
reguleringsplan skal ivareta og at en har funnet en fornuftig avveining mellom de ulike typene 
arealformål. En har hatt et konstruktivt samarbeid med tiltakshaver. Rådmannen anbefaler at planen 
legges ut til offentlig ettersyn i tråd med rådmannens forslag til vedtak. Tiltakshaver har bestilt en 
geologisk undersøkelse som vil være klar før møtet i PTU og ev. konsekvenser av denne vil bli 
orientert om i møtet samt ev. justeringer i planen dette måtte innebære. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til endring av detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse ved Møgedalsvatnet gnr. 100 bnr. 3 
mfl. med kart datert 23.04.15 og bestemmelser datert 27.04.15 legges ut til offentlig ettersyn når 
følgende endringer er gjennomført: 

Kart  
1. Vegbredde påføres veiene i planen.  
2. f_veg og o_veg påføres tittelfelt 

Bestemmelser 
1. Bestemmelser datert 23.04.15 erstattes av bestemmelser datert 27.04.15 

Andre forhold 
1. Geologisk undersøkelse må utarbeides og konklusjon og ev. avbøtende tiltak innarbeides i 

planen. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 
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Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 19.05.2015 
 
PTU - behandling: 

ANDERS EGE (AP) foreslo: 
"Nye punkt i rådmannens innstilling: 
Kart  
Planen justeres i tråd med geologisk undersøkelse. 
 
Andre forhold 
Planteknisk utvalg ber om at veimyndighetene ser på nytt på krysset E 39/Eiaveien, 
Helleland." 
 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
Eges forslag til nytt punkt under kart enstemmig vedtatt. 
Eges forslag til nytt punkt under andre forhold vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer (Bjørn Reidar 
Berentsen,AP +SP). 
 

 

 
 
 
PTU-100/15 vedtak: 
 

Forslag til endring av detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse ved Møgedalsvatnet gnr. 100 bnr. 
3 mfl. med kart datert 23.04.15 og bestemmelser datert 27.04.15 legges ut til offentlig ettersyn 
når følgende endringer er gjennomført: 

Kart  
1. Vegbredde påføres veiene i planen.  
2. f_veg og o_veg påføres tittelfelt 
3. Planen justeres i tråd med geologisk undersøkelse. 

Bestemmelser 
4. Bestemmelser datert 23.04.15 erstattes av bestemmelser datert 27.04.15 

Andre forhold 
5. Geologisk undersøkelse må utarbeides og konklusjon og ev. avbøtende tiltak innarbeides i planen. 
6. Planteknisk utvalg ber om at veimyndighetene ser på nytt på krysset E 39/Eiaveien, Helleland. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
PTU fatter vedtak om saken skal legges ut til offentlig ettersyn eller ei. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 

Endring av detaljregulering for Møgedalsvannet hyttefelt gnr.100 bnr.3 m/fl. 1. 
gangsbehandling 
 
1. Innledning og bakgrunn 
En har mottatt forslag til reguleringsendring for detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 100 
bnr. 3 mfl. Ved Møgedalsvatnet hvor en ønsker å foreta en omfattende fortetting samt tilpasninger i 
plankart og bestemmelser. Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på kartet: 
 

 
 
2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er avsatt til fremtidig byggeområde for fritidsbolig merket med H i gjeldende 
kommuneplan for Eigersund vedtatt i 2011.  
 
2.2 Reguleringsplan 
Området omfattes av reguleringsplan for fritidsbebyggelse Møgedalsvatnet og er ferdig utbygd. 
 
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 
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Offentlige merknader 

1.  Fylkesmannen i Rogaland · Merknad E 

2.  Rogaland Fylkeskommune - 
kultur 

· Merknad E 

3.  Statens Vegvesen · Merknad O 

4.  Felles brukerutvalg · Ingen merknad O 

Private merknader 

1.  Hytteforeningen · Merknad D 

2.  Enny og Bjarne Sandvik · Merknad D 

INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1.  Fylkesmannen i 
Rogaland 

· Forutsettes at reguleringsplanen 
skjer i samsvar med 
kommuneplanen, og ellers at den 
ivaretar en god landsskapsmessig 
løsning, intern grøntstruktur 
m.m.  

 
 

E 
 
 
 
 
 

Tiltakshaver uttaler følgende i 
forhold til dette; «Både den 
eksisterende fritidsbebyggelse og 
den foreslåtte nye bebyggelse er i 
henhold til kommuneplanen. 
Planen og dens bestemmelser 
legges opp til å imøtekomme 
kravene fra fylkesmannen.» 

2.  Rogaland 
Fylkeskommune - 
kultur 

· Som resultat av befaring foretatt 
den 24.07.14 finner 
fylkesrådmannen at det ikke vil 
være potensial for nye funn av 
automatisk fredet kulturminner i 
området. Han gjør ellers 
oppmerksom på fredet 
kulturminne ID 33956 som finnes 
i nærheten. 

E Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

3.  Statens Vegvesen · Vegvesenet viser til økt 
belastning på veinettet, og 
kanskje i hovedsak krysset E39/ 
Birkelandsveien. 

E Rådmannen tar uttalen til 
orientering og vil ev. komme 
tilbake til dette etter høring og ev. 
krav fra SVV er kommet. Det er 
ikke gjort spesielle vurderinger i 
det fremlagte planforslaget i 
forhold til dette. Endringen i 
samlet ÅDT vurderes å være 
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forholdsvis lav jfr. at det er 
fritidsboliger og at aktiviteten 
knyttet til disse i hovedsak er 
helg/ferier. 

4.  Felles brukerutvalg · Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

Private merknader 

1.  Hytteforeningen · Ønsker at båtplassene/ 
aktivitetene på vannet kan 
fortsette. 

 
 
 
 

· Ønsker en avklaring på 
parkeringssituasjonen.  

 
 
 
 
 

· Ønsker svar på hvordan 
adkomsten til hyttene tenkes. 

 
 

· Stiller spørsmål til stil/ størrelse 
på de nye hyttene. 

 
 
 

· Er bekymret for økt trafikk på 
Møgedalsveien.  

 
 
 
 
 
 

· Stille spørsmål til avgrensinger av 
hytter og veier. 

J 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
E 

Båtaktiviteten ønsker tiltakshaver 
skal opprettholdes, kanskje også 
styrkes. I forbindelse med 
utvidelsen av feltet er tanken å 
videreutvikle dagens badeplass, 
inkl. bedre fremkommelighet via 
bl.a. nye stier og lignende.   
Dagens parkering er noe 
uoversiktlig, i det at parkeringen 
en smule tilfeldig. Tanken er at 
det nå skal opparbeides 
parkeringsplasser bedre tilpasset 
både eksisterende og ny 
bebyggelse.  
Eksisterende veier internt i feltet 
videreføres. Som konsekvens av 
at nye tomter kommer til, 
betinger dette nødvendigvis noen 
nye veier. 
Maksimal BYA er satt til 90 m2, 
jfr. reguleringsbestemmelsene og 
beregningsreglene i TEK. 
Eksisterende hytter vil også 
omfattes av de nye 
bestemmelsene. 
En viss økning av trafikk på 
Møgedalsveien vil nødvendigs 
være en konsekvens av flere 
hytter. I motsetning til boliger, vil 
trafikk i forbindelse med 
fritidsbebyggelse som brukes mer 
tilfeldig/ periodevis, være 
forholdsvis beskjedent.  
Avgrensning er vist i form av 
tomter og byggelinjer med 
utfyllende bestemmelser. 

2.  Enny og Bjarne 
Sandvik 

· Se ovenfor. 

 

O Se ovenfor. 
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Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene 
innstille på at planen legges ut til offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak. 
 
4. Presentasjon av planområdet 
Planområdet omfatter et areal på ca. 695 daa, ligger ved Møgedalsvannet. 
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 695 daa. Plankartet viser hvor planområdet 
befinner seg.  
 

Områder 
Formål Areal i daa 

caa. 

Bebyggelse og anlegg Eksisterende fritidsbebyggelse 47 

 Ny fritidsbebyggelse 38 

LNF-områder Friluftsområde på land og i sjø 601 

Renovasjon, kloakk m.m.  1 

Veg og parkering  10 

Småbåtanlegg  0,3 

SUM ca:  695 

 

 
 
5.1 Eksisterende bebyggelse 
Eksisterende bebyggelse består av 30 hytter der majoriteten er på bygslet tomter, men hvor det også 
finnes noen få selveiertomter. Det er innarbeidet egne bestemmelser for disse som er i samsvar med 
dagens standard og kommuneplan. 
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5.2 Ny bebyggelse  
Det legges opp til 39 nye tomter. På hver tomt tillates oppført en fritidsbolig -  BYA 90 m2 jfr. TEK10. 
Møne/ gesimshøyde målt fra topp grunnmur, skal henholdsvis ikke overstige 5,5 og 3 meter. Taket 
utformes som saltak eller pulttak. Det kan i tillegg oppføres en bod på inntil 10 m2 som integrert del 
av hovedbygget, eller som eget bygg. Terrasse i tre skal ikke overstige 20 m2.¨ 
 
5.3 Terrengtilpassning og bearbeiding 
Terrengforandringer i form av fyllinger, skjæringer og sår i forbindelse med bygge- og 
anleggsvirksomheten skal etterbehandles/overdekkes og tilsåes. Fyllinger og skjæringer skal 
målsettes både i plan og snitt. Høyde på fyllinger og dybde på skjæring kan maks avvike 1,5 fra 
eksisterende terreng. Det er ikke tillatt å fylle opp skrånende tomter, det skal være noenlunde 
massebalanse i tverrsnittet. I den grad det er nødvendig med støttemur skal denne utføres i 
naturstein og maks høyde på støttemur er 1,5 meter. Etterbehandling langs atkomstveger og 
ledningstraseer skal være utført før brukstillatelse kan gis for de berørte eiendommene til 
veganlegg/ledningstraseene. 
 
5.4 Avkjørsel og frisikt 
Adkomsten inn til området skal gå fra kommunal veg. Frisikt er vist i planen. 
 
5.5 Parkering og veier i planområdet 
Planforslaget viser felles kjøreveier fra kommunal vei og inn i feltet og denne skal ikke overtas av 
kommunen.  Veiene innenfor planområdet er å differere som felles, og skal bygges til en standard 
som tillater fremkommelighet for lastebil i anledning transport av varer, materialer etc. 
Vedlikeholdet bæres av de som er tilknyttet/ bruker veien. For hyttetomtene det faller naturlig for 
tillates parkering på egen tomt. Øvrige tomter skal parkere på nærliggende parkeringsplasser vist i 
plankartet. 
 
Stier fra parkeringsplass og frem til tomtene skal være terrengtilpasset. De som er tilknyttet den 
enkelte sti/ parkeringsplass er ansvarlig for vedlikeholdet.          
 
5.6 Grøntareal/landskap 

Rådmannen vurderer at planen i hovedsak har en fornuftig avveining av dette slik den nå fremstår.  

En stor del av området består av fjellknauser med lite eller ingen jord. Grøntarealer ligger i dalsøkk og 
består tildels av myr. Arealene gir mulighet for fri ferdsel i området. 
 
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 
Planforslaget viser tilstrekkelig med parkering inkludert gjesteparkering. Før det kan gis 
byggetillatelse skal avkjørsler/ kryss til Møgedalsveien være opparbeidet og godkjent av den aktuelle 
veimyndighet som i dette tilfellet er Eigersund kommune. 
 
7.3 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Ulykke i av-/påkjørsler   x 2 2 Grønn Ivaretatt jfr. 
forslag til nytt 
rekkefølgekrav. 

Ulykke med gående/syklende   x 2 2 Grønn 

Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  

Byggelinje mot veg  x 1 1 Grønn  

Kollektivtilbud  x 1 1 Grønn  

 
7.4 Vann og avløp 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Vann X  1 1 Grønn  

Avløp x  1 1 Grønn  

Fritidsboligene skal tilknyttes et felles vann- og avløpssystem. 
 
7.5 Fremføring av strøm m.m. 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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.  
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7.6 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Avfallsbehandling x  1 1 Gul  

Vil måtte omfattes av hytterenovasjon. Det er vist areal for renovasjon. 
 
8. Universell utforming: 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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. Terrenget er til dels kupert og 
det er ikke alle hyttene som vil kunne få fullgod tilgjengelighet. 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/Tiltak 

 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 vurderes å være gode i området jfr. at det er regulert 58 daa. med 
friluftsformål i planen. 
 
10. Sikkerhet og beredskap 
 
10.1 Flom 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
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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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Masseras/-skred x  2 3 Gul Det er bestilt 
geologisk 
undersøkelse som 
vil avklare ev. 
områder. 

Snø-/isras  X 1 1 Grønn  

Flomras  X 1 1 Grønn  

Tiltakshaver har bestilt en geologisk undersøkelse fra Multiconsult og denne vil være klar før møtet i 
PTU. Ev. konklusjoner og anbefalinger vil bli innarbeidet i plan og bestemmelser før den blir lagt ut til 
offentlig ettersyn.  
 
10.4 Vær og vind 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Vindutsatte områder  x 1 1 Grønn  

Nedbørutsatte områder  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Radongass  x   Grønn Ikke kjent.  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
10.6 Høyspent og magnetfelt 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Høyspent/magnetfelt  x 1 1 Grønn  
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Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.7 Brann og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Industri  X 1 1 Grønn  

Bolig  X 1 1 Grønn  

Landbruk  X 1 1 Grønn  
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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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

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

x  2 3 Gult Hyttene er økt 
plassert så langt 
fra vassdraget 
som mulig og med 
gode korridorer 
for å sikre 
allmennhetens 
tilgang til 
strandsonen.  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder 

 X 1 1 Grønn Borebrønner er 
sikret i planen. 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.2 Naturverdier og rødlistart 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Sårbar flora/inngrepsfrie områder x  2 3 Gult  

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart 

 x 1 1 Grønn  

I henhold til Temakart Rogaland finnes det en rødlistet art innenfor planområdet, nærmare bestemt i 
Møgedalsvannet, og det Anguilla anguilla ål.  
 
12.2 Viltområde 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
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Kulturminne/-miljø/ SEFRAK  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.4 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Terreng  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.8 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
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Vegetasjon og markslag  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.9 Lokalklima 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Miljøkonsekvenser  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.11 Forhold til naboer/tilpassing til omgivelser 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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 
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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”. Dette er gjort for å få en best mulig tilpassing av ny bebyggelse. 
 
Det vurderes ikke som nødvendig med utbyggingsavtale, da kommunen ikke skal overta noen anlegg 
i tilknytning til planen. 
 
14. Naturmangfold 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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 utbygging, hensyn til eksisterende fritidsboliger og bevaring av 
natur.  
 
De foreslåtte endringene i kart og bestemmelser ivaretar hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på 
en tilfredsstillende måte. Dette er en omfattende fortetting og en har hatt flere runder med 
tiltakshaver for å finne løsninger som sikrer adkomst til Møgedalsvatnet for allmenheten gjennom 
bl.a. å etablere grønt korridorer og justere antall nye fritidsboliger. En vil vurdere antall nye 
fritidsboliger og plassering av disse på nytt etter at høringen er gjennomført. 
 
Rådmannen anbefaler at forslag til endring av detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse ved 
Møgedalsvatnet gnr. 100 bnr. 3 mfl. legges ut til offentlig ettersyn med følgende endring i kart og 
bestemmelser: 
Kart  
1. Vegbredde påføres vegene i planen.  
2. f_veg og o_veg påføres tittelfelt 

Bestemmelser 
3. Bestemmelser datert 23.04.15 erstattes av bestemmelser datert 27.04.15. 

 
 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 
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Sum    

 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 

 
 

Alternative løsninger:  
Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til endring av detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse ved Møgedalsvatnet gnr. 100 bnr. 3 
mfl. med kart datert 23.04.15 og bestemmelser datert 27.04.15 legges ut til offentlig ettersyn når 
følgende endringer er gjennomført: 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID Tittel 

399362 Møgedalsvannet - Planbeskrivelse.doc 

399530 Bestemmelser 270415 

399365 Plan_målestokk 1-2000_A1format.pdf 

399359 Innkomne merknader og kommentarer til disse.pdf 

399361 Møgedalsvannet - kommentar til innkomne merknader.doc 

399363 Møgedalsvannet - ROS.doc 
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00 08.05.15 Klar til oversendelse R. Ø. Slobodinski Svein M Halsne Svein M Halsne 
REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 

 
MULTICONSULT | Stokkamyrveien 13, Inngang Vest | 4313 Sandnes | Tlf 51 22 46 00 | multiconsult.no NO 910 253 158 MVA 

 

NOTAT  

OPPDRAG Møgedalsvannet hyttefelt DOKUMENTKODE 217690-RIGberg-NOT-001 
EMNE Skredfarevurdering TILGJENGELIGHET Åpen 
OPPDRAGSGIVER Rune Strømstad  OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne 

KONTAKTPERSON Rune Strømstad SAKSBEHANDLER Ragnhild Ø. Slobodinski 
KOPI Pete Seglem ANSVARLIG ENHET 2114 Stavanger 

Bergteknikk 
 

SAMMENDRAG 

Multiconsult AS har utført skredfarevurdering av detaljreguleringsplan – Hytteplan ved Møgedalsvannet – ved 
Helleland i Eigersund kommune.  
Risiko for snø- og jord/flomskred vurderes å være lavere enn gjeldende krav.  
8 hyttetomter på 4 ulike lokaliteter er beskrevet nærmere med hensyn på risiko for steinsprang. Hyttene er planlagt i 
nærheten av bergskråninger med høyde mellom 13 og 25 meter. Det er registrert enkelt blokker som kan være 
ustabile. Årlig nominell sannsynlighet for steinsprang fra lokalitet 2, 3 og 4 vurderes å være høyere enn gjeldende krav 
(1/1000) i TEK10. Med bakgrunn i observasjoner i felt og simuleringer i dataverktøyet Rocfall er utløpsdistanser for 
potensielle steinsprang beregnet og faresone for skred angitt. Avbøtende tiltak vil være nødvendig dersom hyttene 
plasseres nærmere bergskråning enn angitt faresone. Aktuelle tiltak er rensk og bolting.  

1 Innledning 
Multiconsult AS er engasjert av Rune Strømstad for å utføre en skredfarevurdering av 
detaljreguleringsplan – Hytteplan ved Møgedalsvannet – ved Helleland i Eigersund kommune. 
Bakgrunnen for vurderingen er krav om utredning fra kommunen pga. av at 8 av totalt 39 nye 
hyttetomter ligger i nærheten av bratt terreng. Befaring ble utført 29.april 2015 av grunneierRune 
Strømstad og Ragnhild Øvrevik Slobodinski fra Multiconsult AS.  

Vår vurdering omfatter terrenget slik det er i dag. Sprengning og graving kan endre 
stabilitetsforholdene.  

2 Situasjonsbeskrivelse 
Området består av eksisterende hyttebebyggelse. Terrenget består av flate myrområder mellom 
bergknauser. Like sørøst for området ligger Møgedalsvannet, 241 moh.. Høyeste topp i området er 
Stemåsen ca. 292 moh.. Stemåsen ligger like nord for lokalitet 1, se Figur 1. 
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Figur 1: Detaljreguleringsplan for «Hytteplan ved Møgedalsvannet». Datert 23.04.15. Røde sirkler markerer de fire 
lokalitetene som er beskrevet. 

3 Krav og føringer i Plan- og bygningsloven av 27.06.08 
I § 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyser heter det at ved utarbeidelse av planer 
for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyser gjennomføres for 
planområdet eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som 
har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål og eventuelle endringer i slike forhold 
som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som 
hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndighet skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om 
utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 

Kommentar: Risikoen for skred er et av de forholdene som må vurderes 

I § 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv heter det blant annet at byggegrunn kan bare bebygges eller 
eiendom opprettes eller endres dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig 
ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare 
eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. 

For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud mot 
opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille særlige krav til 
byggegrunn, bebyggelse etter uteareal. 

Kommentar: Særlige krav kan være fysiske sikringstiltak som for eksempel 
skredvoll, steinsprangnett, sikringsbolter m.m.. 

Lokalitet 3 

Lokalitet 2 

Lokalitet 4
Lokalitet 1
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4 Krav og føringer i Forskrift om tekniske krav til byggverk av 2010 
I forskrift om tekniske krav til byggverk av 2010 (TEK10), § 7-3, annet ledd står følgende: "For 
byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. Byggverk og tilhørende 
uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder sekundærvirkninger av 
skred, slik at største nominelle årlige sannsynlighet ikke overskrides". 

 
Tabell 1: Sikkerhetsklasse ved plassering av byggverk i skredfareområde 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet

S1 Liten 1/100

S2 Middels 1/1000

S3 Stor 1/5000

 

Videre utdrag er hentet fra Veiledning om tekniske krav til byggverk: 

Sikkerhetsklasse S1 omfatter tiltak der et skred vil ha liten konsekvens. Dette kan eksempelvis 
være byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det er små økonomiske eller 
andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler er garasjer, båtnaust, boder og lagerskur med 
lite personopphold mm. 

Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan 
eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg anslagsvis maksimum 10 personer 
og/eller der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler 
er enebolig, tomannsbolig og fritidsbolig med inntil to boenheter mm. 

Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der konsekvensen av en skredhendelse er stor. I dette ligger 
det eksempelvis byggverk der det normalt oppholder seg anslagsvis over 10 personer og/eller der 
det er store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler er rekkehus med 
tre enheter eller mer, boligblokker, skoler, barnehager, mm. 

Byggverk som reguleres av sikkerhetskravene i § 7-3 annet ledd kan plasseres i områder der 
sannsynligheten for skred er større enn minstekravet i forskriften. Forutsetning er at det 
gjennomføres sikringstiltak som reduserer sannsynligheten for skred mot byggverk og 
tilhørende uteareal til det nivå som er angitt i forskriften. 

Kommentar: Hyttetomtene vurdert i dette notatet omfattes av sikkerhetsklasse S2. 
Det vil si at største tillatte nominelle årlige sannsynlighet for skred er 1/1000. 
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5 Skredfarevurdering 

 Jord- og flomskred 5.1
Det vurderte området ligger utenfor aktsomhetsområde for jord- og flomskred på skrednett.no. 

I følge NGU sitt løsmassekart (www.ngu.no) er det tynt morenedekke og bart fjell i området. 
Dette bekreftes av observasjoner gjort på befaringen. Løsmassetype og -mengde tilsier at det er 
lav risiko for jord-/flomskred. Tiltak vurderes som ikke nødvendig.   

 Steinsprang 5.2
Fire lokaliteter er beskrevet med hensyn på fare for steinsprang. En oversikt over lokalitetene er 
vist på Figur 1. 

5.2.1 Lokalitet 1 
Ved lokalitet 1 er det to hyttetomter (nr. 48 og nr. 49) som ligger nær en naturlig bergskråning. 
Nedre del av skråningen (fra ca. 252 moh. til 265 moh.) har helning på ca. 40°-60°. Videre mot 
nordøst er skråningshelningen 15°-25°. Deler av skråningen er dekket med løsmasser.  Berget som 
er blottlagt er svabergaktig, se Foto 1. Det er ikke observert ustabile blokker i skråningen. Det er 
heller ikke observert blokker fra tidligere steinsprang nedenfor skråningen. 

Den årlige nominelle sannsynligheten for at skred treffer en av de planlagte hyttene vurderes å 
være lavere enn 1/1000. Tiltak vurderes ikke nødvendig.  

 

 
Figur 2: Utsnitt fra plankart som viser lokalitet 1, ved hyttetomt 48 og 49.  
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Foto 1: Område ved lokalitet 1.  

5.2.2 Lokalitet 2 
Ved lokalitet 2 er det to hyttetomter (nr. 52 og nr. 54) som ligger inntil en naturlig bergskråning. Fra 
et myrområde stiger terrenget mot øst fra ca. 245 moh. til ca. 270 moh.. Skråningshelningen er ca. 
25°-30°. I nordøstre del av tomt nr. 54 er skråningshelningen ca. 50°. I bunnen av skråningen er det 
en del blokker. Ved tomt nr. 52 er det en mosegrodd ur/blokksamling. Det ble ikke observert tegn 
på nylige nedfall/steinsprang. Berget ovenfor ur/blokksamlingen har fall mot øst, noe som er 
gunstig for stabiliteten. Det ble på befaringen ikke observert blokker/partier med usikker stabilitet 
ved tomt nr. 52.  

Ved tomt nr. 54 ble det observert et blokkparti med en markert sprekk i bakkant. Like til høyre for 
dette partiet ble det også observert en kile med usikker stabilitet. Både blokkpartiet og kilen er vist 
på Foto 2 og Foto 3.  

Den årlige nominelle sannsynligheten for steinsprang vurderes å være større enn 1/1000. Basert på 
observasjoner i felt og lokalitet av blokker i bunn av skråningsfot er utstrekning av faresone for 
skred vurdert, se Figur 3. Dersom hyttene skal plasseres nærmere enn faresonen må avbøtende 
tiltak utføres. Aktuelle tiltak er bolting og rensk. Endelig sikringsomfang bestemmes etter befaring 
fra lift i forbindelse med grunnarbeidene.  
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Figur 3: Faresonekart for steinsprang for lokalitet 2 med hyttetomt 52 og 54. Blå sirkel markerer område med urmasser. 
Gul stjerne markerer observerte blokker nedenfor skråningsfot.  
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Foto 2: Bergskråning ved lokalitet 2 (tomt 54). Blokkparti med sprekk i bakkant og ustabil kile er i området markert 
med rød firkant.  
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Foto 3: Blokkparti med markert baksprekk ved tomt 54. Bilde nede til høyre viser kile med usikker stabilitet til høyre 
for blokkparti.  
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5.2.3 Lokalitet 3 
Hyttetomt nr. 32 ligger på en flate, ca. 250 moh.. Terrenget stiger mot nord til ca. 270 moh.. 
Skråningshelningen er rundt 30°-40°. Et mindre parti av skråningen har helning på ca. 70°-80°, dette 
er markert med blå sirkel i Figur 4. Nedre del av skråningen er dekket med vegetasjon (bærlyng, 
gress og løvtrær).  

Det ble observert en ca. 9 m3 stor blokk i den bratteste delen av skråningen, se Foto 4. Blokken har 
tvilsom stabilitet. Det ble også observert et bergparti med gjennomsettende sprekker like vest for 
denne blokken. I tillegg ble det observert noen avløste blokker som lå stablet oppå hverandre like 
nedenfor den bratteste delen av skråningen, se Foto 5. Blokkene vurderes å være stabile, forutsatt 
at massene i foten av blokkene ikke røres. Det ble ikke observert blokker på selve flaten hvor hytten 
er planlagt bygget.  

Den årlige nominelle sannsynligheten for steinsprang vurderes å være større enn 1/1000. Basert på 
observasjoner i felt og enkle simuleringer i dataverktøyet RocFall er faresone for skred vurdert, se 
Figur 4. Dersom hytten plasseres innenfor faresone for skred må avbøtende tiltak utføres. Aktuelle 
tiltak er bolting og rensk. Endelig sikringsomfang bestemmes etter befaring fra lift i forbindelse med 
grunnarbeidene.  

 

 
Figur 4: Faresonekart for steinsprang for lokalitet 3 ved hyttetomt 32. Blå strek angir profil 3-1 som er vurdert i Rocfall. 
Blå sirkel viser omtrentlig plassering av blokk med usikker stabilitet.  

Profil 3-1
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Foto 4: Bilde fra lokalitet 3. Rød sirkel markerer en stor blokk med usikker stabilitet.  
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Foto 5: Blokker som ligger stablet oppå hverandre ved lokalitet 3.  
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5.2.4 Lokalitet 4 
Ved lokalitet 4 er det planlagt 3 hyttetomter (nr. 42, nr. 43 og nr. 44). Alle tomtene ligger på et flatt 
myrområde, ca. 250 moh.. Terrenget stiger mot øst til ca. 265-270 moh.. Det er en del vegetasjon 
(einerbusker, løvtrær og lyng) både i bergskråningen og ved foten av skråningen, se Foto 6.  

Det ble observert enkelte blokker i bergskråningen med gjennomsettende sprekker og usikker 
stabilitet. Det ble registrert noen blokker i foten av skråningen som trolig stammer fra tidligere 
nedfall. Blokkene var mosegrodd, så det er ikke snakk om ferske nedfall.  

Den årlige nominelle sannsynligheten for steinsprang vurderes å være større enn 1/1000. Aktuelle 
løsneområder for steinsprang er vurdert i Rocfall, hvor utløpsdistansene til potensielle steinsprang 
er simulert. Plassering av de vurderte profilene 4-1, 4-2 og 4-3 er vist i Figur 5. Med utgangspunkt i 
resultat fra disse simuleringene og observasjoner i felt, er faresone for skred vurdert, se Figur 5.  
Dersom hyttene plasseres innenfor faresone for skred må avbøtende tiltak utføres. Aktuelle tiltak 
er bolting og rensk. Endelig sikringsomfang bestemmes etter befaring fra lift i forbindelse med 
grunnarbeidene.  

 

 
Figur 5: Faresonekart for steinsprang for lokalitet 4 ved hyttetomt 42-44. Blå streker viser profil som er vurdert i 
Rocfall. 

Profil 4-1

Profil 4-2 

Profil 4-3
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Foto 6: Bilde fra lokalitet 4.  

5.2.5 Konklusjon steinsprang 
Tre av de fire vurderte lokalitetene vurderes å ha høyere risiko for steinsprang enn kravene i TEK10, 
se faresonekart i vedlegg 1. Avbøtende tiltak mot steinsprang anbefales dersom hyttene plasseres 
nærmere bergskråningene enn angitt faresoner. Tiltakene kan utføres fra lift eller maskin fra 
bakken og anslås å bli av begrenset omfang. Endelig sikringsomfang må bestemmes fra lift.  

 Snøskredfare 5.3

5.3.1 Generelt om vurdering av snøskred 
Sannsynligheten for snøskred avhenger av terrengforhold (helning og terrengform), vegetasjon og 
klimatiske forhold. Videre vil tidligere snøskredhendelser i området være en god indikasjon på 
snøskredfare.  

5.3.2 Tidligere skredhendelser 
Det er ingen rapporterte snøskredhendelser i området i følge skrednett.no. Langs Gyavatnet, ca. 
12,5 km nordøst Møgedalsvannet er det registrert flere snøskred. Siste registrerte hendelse er fra 
januar 2011. 
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5.3.3 Topografiske forhold og vegetasjon 
Store snøskred utløses vanligvis i skråninger med helning mellom 30° og 50°. I følge helningskart fra 
NGI, se Figur 6, har både lokalitet 2, 3 og 4 helninger som gir mulighet for snøskred.  

Fjellsider som ligger i le for den nedbørførende vindretningen og forsenkninger der det samles opp 
mye snø er mest utsatt for snøskred.  

Det er mye vegetasjon ved alle de vurderte lokalitetene. Vegetasjonen består hovedsakelig av 
bærlyng, lyng, mindre busker og løvtrær.  

 

 
Figur 6: Helningskart fra NGI (skredkart.ngi.no)  

5.3.4 Klimatiske forhold 
For studie av klimatiske forhold benyttes Meteorologisk institutts klimadatabase, eklima 
(www.eklima.met.no). Data er funnet fra værstasjonene Helleland (90 moh.), Vikeså (80 moh.), 
Eikeland i Bjerkreim (250 moh.), Moi (60 moh.) og Eik-Hove (65 moh.). 

Det er hentet ut data for middeltemperatur, nedbør og vindretning fra værstasjoner i nærheten av 
Møgedalsvannet, se Figur 7, Figur 8 og Figur 9. Måneder med mest nedbør er september – 
desember. Lavest gjennomsnittstemperatur har januar og februar med rundt -1 °C.  

Lokalitet 1

Lokalitet 2

Lokalitet 3

Lokalitet 4 
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Estimerte maksimale snødybder kan finnes på www.senorge.no. Dataene beregner maksimale 
snødybder fra 1971 til 2014. Maksimale snødybder i det aktuelle området er 50 – 100 cm. I slake 
skråninger (30-35°) må det komme 1-2 meter snø i løpet av tre døgn før det oppstår ustabile 
forhold.  

Skråninger som ligger i le for den dominerende vindretningen er mest utsatt for snøskred. 
Dominerende vindretning i området er fra sør og fra nord. Lokalitet 1, 2 og 4 vender mot vest, mens 
lokalitet 3 er sørvendt.  

 
Figur 7: Gjennomsnittstemperatur for værstasjoner i nærheten av Møgedalsvannet (eklima.met.no) 

 
Figur 8: Gjennomsnittlig månedsnedbør for Helleland (eklima.met.no).  
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Figur 9: Vindrose, desember 2014 – mars 2015. 

5.3.5 Konklusjon snøskred 
De klimatiske og topografiske forholdene gir liten risiko for snøskred. Sannsynligheten for snøskred 
vurderes å være mindre enn kravene i TEK 10. Tiltak vurderes som ikke nødvendig.  

6 Vedlegg 
Vedlegg 1: Faresonekart.  
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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 

   

 

   

EIGERSUND KOMMUNE 

Felles brukerutvalg 

      

 
 

Dag Kjetil Tonheim  
Plansjef   
 SPK/SEN  
  
 
 
 
Vår ref.:  15/22801 / 14/1725 / FA - L12, GBR - 99/2 Dato:  13.08.2015 

Saksbehandler:  Haugstad, Randi  Direkte telefon: 51 46 80 24 /   

E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no Deres ref.:  /  

 
 

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg vedr. detaljregulering for 
renseanlegg gnr. 99 bnr. 2 - Birkeland, Helleland 
 
I arbeidsutvalgets møte 12.08.15 har utvalget behandlet sak vedr. detaljregulering for renseanlegg, 
gnr.99 bnr.2, Birkeland, Helleland, epost datert 05.06.15. 
 
 
Arbeidsutvalgets vedtak den 12.08.2015: 
 

Felles brukerutvalg v/arbeidsutvalget har ingen merknader til planen. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
   ----------------------------------- 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Haugstad, Randi 
Politisk sekretær 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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EIGERSUND KOMMUNE 

Felles brukerutvalg 

 

 
 

Dag Kjetil Tonheim  
   
   
  
 
 
 
Vår ref.:  15/23030 / 14/650 / FE - 143 Dato:  18.08.2015 

Saksbehandler:  Haugstad, Randi  Direkte telefon: 51 46 80 24 /   

E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no Deres ref.:  /  

 
 

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg vedr. kommuneplan for Eigersund 
kommune, samfunnsdel 2015 - 2027 
 
I arbeidsutvalgets møte 12.08.15 har utvalget behandlet sak vedr. Høring og offentlig ettersyn – 
revidering av kommuneplanens samfunnsdel for Eigersund kommune 2015 – 2027 «Sammen for 
alle», epost datert 18.06.15. 
 
 
Arbeidsutvalgets vedtak den 12.08.2015: 
 

Felles brukerutvalg v/arbeidsutvalget har ingen merknader til selve planen, men vil på tross 
av at det er bekrevet i planen, få understreke viktigheten med tilrettelegging for sosial 
boligbygging. 

 
 
   ----------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Haugstad, Randi 
Politisk sekretær 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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EIGERSUND KOMMUNE 

Felles brukerutvalg 

      Internt notat 

 
 

 
 

 
 

 
 
Vår ref.:  15/22869 / 15/1007 / FE - 611, FA - U63 Dato:  14.08.2015 

Saksbehandler:  Haugstad, Randi  Direkte telefon: 51 46 80 24 /   

E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no  

 
 
 
Tom Grøsfjell Rådgiver / Seksjon byggesak  
Margit Åreskjold Bygg- og eiendomssjef / Seksjon 

bygg- og eiendomsforvaltning 
 

 
 

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg vedr. Mungåt Ølbar AS -  leie av 
areal til uteservering og oppføring av avskjerming 
 
I arbeidsutvalgets møte 12.08.15 har utvalget behandlet sak vedr. – Dispensajon – midlertidig 
inngjerding/avskjerming for uteservering Mungår Ølbar AS, gnr.13 bnr.1851 Torget 6. 
 
Saken skal behandles i Planteknisk utvalgs møte 27.08.2015, og høringsuttalelsen fra arbeidsutvalget 
gis i forkant av denne behandlingen. 
 
 
Arbeidsutvalgets vedtak den 12.08.2015: 
 

Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg vil få påpeke at det i søknaden legges frem et  
 forslag til løsning hvor det på utsiden av leveggen stikker frem noen støtteben.  

Dette vil vi sterkt gå mot, dette vil kunne bli en snublekant og kan medføre ulempe for  
 svaksynte og andre med forflytningsproblemer Forankring av leveggen må skje på innsiden  

av veggen.  
Forøvrig ingen merknader til saken. 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Haugstad, Randi 
Politisk sekretær 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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EIGERSUND KOMMUNE 

Felles brukerutvalg 

 

 
 

Dag Kjetil Tonheim  
Plansjef   
   
  
 
 
 
Vår ref.:  15/23028 / 13/1218 / FE - 141, FE - 611, FA - U00 Dato:  18.08.2015 

Saksbehandler:  Haugstad, Randi  Direkte telefon: 51 46 80 24 /   

E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no Deres ref.:  /  

 
 

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg vedr. revidering av kommuneplan 
for Eigersund kommune 2015 - 2027 - næringsareal 
 
I arbeidsutvalgets møte 12.08.15 har utvalget behandlet sak vedr. Høring og offentlig ettersyn – 
tematisk revidering av næringsareal i arealdelen – kommuneplan for Eigersund kommune 2015 - 
2027, epost datert 18.06.15. 
 
 
Arbeidsutvalgets vedtak den 12.08.2015: 
 

Felles brukerutvalg v/arbeidsutvalget har ingen merknader til planen, men forutsetter at 
universell utforming blir ivaretatt på en god måte i det videre arbeidet. 

 
   ----------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Haugstad, Randi 
Politisk sekretær 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
 
 

   
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Side 904 av 1161

http://www.eigersund.kommune.no/


Fra: Dag Kjetil Tonheim 
Sendt: 5. august 2015 17:21 
Til: Annbjoerg  E.Skofteland; Trond Åsmund Karlsen; Espen Hyggen; Jone Omdal; 

Åshild Bakken; Åshild Slettebø; Bjarne Lind Rosenblad; Eivind Galtvik; Anne 
Grethe Woie; Nina Bolme Steinsholt; Randi Haugstad; Sem  Hadland 

Emne: Kunngjøring - detaljregulering for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl. - Aabergsgate - 
Spinnerigata (ksak 048/15) 

Vedlegg: Bestemmelser-detaljregulering for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl - Aabergsgate - 
Spinnerigata.pdf; Flomvurdering-detaljregulering for boliger gnr 13 bnr 1641 
mfl - Aabergsgate - Spinnerigata.pdf; Planbeskrivelse-detaljregulering for 
boliger gnr 13 bnr 1641 mfl - Aabergsgate - Spinnerigata.pdf; 
Plankart-detaljregulering for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl - Aabergsgate - 
Spinnerigata.pdf; Saksutredning-detaljregulering for boliger gnr 13 bnr 1641 
mfl - Aabergsgate - Spinnerigata.pdf; Støyrapport-detaljregulering for boliger 
gnr 13 bnr 1641 mfl - Aabergsgate - Spinnerigata.pdf; Vurdering av 
bevaringsverdi for bebyggelsen innenfor planområdet.pdf 

 
Det gjøres herved kjent med at kommunestyret i møte 15.06.2015 har vedtatt detaljregulering for 
boliger gnr 13 bnr 1641 mfl. - Aabergsgate - Spinnerigata (ksak 048/15). Hensikten med planen er å 
erstatte eksisterende bebyggelse med tre nye bygg med til sammen 15 leiligheter med tilhørende 
funksjoner.  
 
Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller 
byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller 
erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 
3 år etter denne kunngjøringen. 
 
Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane 
Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI.  
 
Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, 
Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås, de er også lagt ut på biblioteket samt 
kommunens nettsider: www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no> under 
reguleringsplaner/kunngjøringer. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, 
plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund. 
 
Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 
958 84 976. 
 
Med vennlig hilsen 

Dag Kjetil Tonheim, plansjef 
Plankontoret 

Direkte telefon: 51 46 83 21 - mobiltelefon: 95 88 49 76 - sentralbord: 51 46 80 00 

www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> - Facebook.no/eigersund - @EigersundK 
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Eigersund kommune 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

for 

Boliger GNR 13 BNR 1641 MFL. – AABERGSGATE – 

SPINNERIGATEN 

 

Bestemmelsene er datert:    10.16.2014 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:  05.08.2015 

Dato for Kommunestyrets vedtak:   15.06.2015 

 

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner: 

§ 1  Avgrensning 

Det regulerte området er vist på plankart merket (plannummer) og datert 10.06.14 – sist 

revidert 19.05.15.  

 

§ 2  Formål 

Området reguleres til: 

- Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr 1): 

 Boligbebyggelse, B 

 Blokkbebyggelse, BB1-BB2 

 Lekeplass, L 
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr 2): 

 Fortau, F 

 Annen veggrunn - grøntareal 
- Hensynssoner (PBL § 12-6) 

 a.1) Sikringssoner Frisiktsone H140 

 a.3) Faresone Flom H320 

 c.) Særlige hensyn Bevaring kulturmiljø H570 
 

§ 3  Felles bestemmelser 
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3.1 Framføring av strøm, telefon, bredbånd etc. i planområdet til all ny bebyggelse skal 

skje via jordkabel. 

3.2 Innenfor område som blir utsatt for støy over grenseverdier skal det utføres 

støydempingstiltak i form av støyskjerm, fasadetiltak eller andre avskjerminger, jf. 

Sinus Støyrapport 692200-0-R01.  

 

3.3 Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass for bil på egen tomt eller på fellesarealer for 

1,25 bil pr. boenhet. Det skal avsettes areal til parkering av min. 1 sykkel pr. boenhet 

på fellesareal på egen tomt. 

3.4 Byggegrense er sammenfallende med formålsgrense. 

 

3.5 Juridisk bindende linjer i planen kan justeres +/- 0,5 m ved byggemelding. 

 

3.6 Dersom en i forbindelse med tiltaket skulle komme over materiale av kulturhistorisk 

betydning, skal arbeidet stanses og kulturmyndigheten varsles i henhold til 

Kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

 

§ 4  Områder for bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr 1) 

4.1 Område for blokkbebyggelse, BB1-BB2 

Innenfor området kan det bygges leilighetsbygg i maks 3 etasjer inklusiv 

parkeringskjeller. Eksisterende bebyggelse forutsettes fjernet.  

Bygninger på BB1 og BB2 kan oppføres i nabogrense.  

Rampe/utgang fra BB1 skal ikke gå direkte ut i Bøckmannsgaten 

Bebyggelsen skal ta hensyn til områdets bebyggelsesstruktur med god overgang til 

tilgrensende bebyggelse. Bygningene skal ha enhetlig materialbruk og fasader. 

Alle leilighetene skal utformes som tilgjengelige enheter i tråd med kravene om 

universell utforming. 

Bebyggelsen skal oppføres med saltak. Takvinkel skal ligge i intervallet 35-45 grader. 

Taktekkingsmateriale skal være tradisjonelle teglpanner eller skifer. 

Bebyggelsen for byggeområdene BB1 og BB2 skal ikke overstige angitt 

utnyttelsesgrad (BYA-%), og angitte topp kotehøyde som følger: 

 BB1 

Maks BYA er 85 % inkl. parkeringsareal. Øvrig kjøre- og manøvreringsareal 

inngår ikke i BYA. 

Maks tillatt byggehøyde er 10 meter over gjennomsnitt eksisterende terreng. 

Møne skal ikke overstige kote 14.00. Unntak er pipe og heisoverbygg som tillates 

over denne høyden.  

 BB2 

Maks BYA er 85 % inkl. parkeringsareal. Øvrig kjøre- og manøvreringsareal 

inngår ikke i BYA. 
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Maks tillatt byggehøyde er 10 meter over gjennomsnitt eksisterende terreng. 

Møne skal ikke overstige kote 13.00. Unntak er pipe og heisoverbygg som tillates 

over denne høyden.  

4.2 Bolig, B1 

Området kan nyttes til boligformål. B1 omfatter boligbebyggelse som ligger innenfor 

bevaringsverdige områder for bevaring kulturmiljø, hensynssone c. Bebyggelsen er 

særskilt bevaringsverdig (markert med tykk ramme). Eksisterende bebyggelse skal 

bevares med den form og størrelse den har i dag. Se ellers § 6.3. 

Maks BYA er 50 % inkl. parkeringsareal. 

4.3 Leke- og uteoppholdsareal, L 

Området for lek- og uteopphold har eierformen felles og er felles for boligene i BB1 og 

BB2. Området skal opparbeides med min. en sandkasse, huskestativ og benk, og 

sikres med gjerde.  

 

 

§ 5  Samferdselsanlegg (PBL § 12-5, nr 2) 

5.1 Fortau, F 

Fortau er offentlig og skal være åpen for allmenn ferdsel.  

Det er tillatt å etablere kjøreatkomst til BB1 og BB2 over offentlig fortau. Kjøreareal 

skal skilles fra gangareal med annet belegg eller sikres med pullerter eller rekkverk.  

 

§ 6  Hensynssoner (PBL § 12-6) 

6.1 Frisiktsone H140 

Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon i en høyde av 

0,5 – 2,5 meter over tilstøtende vegers nivå.  

6.2 Flomfare H320 

Innenfor flomsonene er flomsikkerhøyde for nybygg i sikkerhetsklasse F2 kote 4,10 

inkludert sikkerhetsmargin, som er grunnlag for 200-års flom. For ev. tilbygg og 

påbygg innenfor flomsonen vil flomsikker høyde være retningsgivende. For bygg 

under denne høyden må tiltakshaver dokumentere, samt ta i bruk konstruksjoner som 

er vanntett og tåler flom. Ved rivning/gjenoppbygging av bygninger innenfor avmerket 

flomsone, er flomsikker høyde retningsgivende.  

 

6.3 Bevaring kulturmiljø H570 

Den kulturhistoriske verdifulle bebyggelsen skal søkes bevart. Alle byggearbeider 

som berører bygningens utseende, herunder tak, skal byggemeldes. Ved nødvendig 

fornyelse skal bygningselementer tilpasses husets opprinnelige byggestil og 

materialbruk. Tilbygg kan gjerne gis en moderne utforming, men skal tilpasses 

eksisterende bebyggelse. Tilsvarende gjelder nybygg. 

 

§ 7  Rekkefølgebestemmelser 

- Før nye boliger i BB1 og BB2 kan tas i bruk, skal felles lekeplass være ferdig 

opparbeidet i henhold til krav i teknisk forskrift. 
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- Tekniske planer må være godkjent av Eigersund kommune før aktuelle tiltak kan 

igangsettes.  

 

- Fortau langs Spinnerigaten skal være ferdig opparbeidet før nye boliger kan tas i 

bruk.  

 

- Før rivning av eksisterende bebyggelse i BB1 og BB2, skal bebyggelsen måles opp 

og registreres ved foto.  

 

- Før bebyggelsen på eiendom 13/1680 kan rives, skal utskåret dørportal bevares og 

ev. flyttes til dagens Arbeidernes hus. 

 

- Tekniske planer for tiltak som berører rv.44 skal godkjennes av Statens Vegvesen før 

arbeidet igangsettes. 
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PLANBESKRIVELSE 

 

 

Detaljregulering for GNR 13 BNR 1641 MFL. 

AABERGSGATE – SPINNERIGATEN 
PLANID -  

Eigersund kommune 
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 10.6.2014 Planforslag RKT  

Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll
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1 Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er fortetting av kvartalet Aabergsgate – Spinnerigaten. 

Eksisterende bygningsmasse, med unntak av eiendom 13/1639, rives og erstattes av 

leilighetsbygg.  

Planområdet ligger i sentrum av Egersund, med adkomst fra Spinnerigaten og Aabergsgate. 

Områdets sentrumsnære beliggenhet egner området godt for fortetting.  

1.2 Forslagsstiller 

Forslagsstiller for planarbeidet er Eger Bygg AS. 

Planarbeidet utføres av Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter. 

Planområdet er på ca. 2,3 daa og ligger i Egersund sentrum ved Mosbekk plass. Planen 

begrenses av Bøckmanns gate i sør, Spinnerigaten i øst og nord og Aabergsgate i vest.  

1.3 Eierforhold 

Planområdet omfattes av flere grunneiendommer:  

Gnr./Bnr. Navn 

13/1691 

Sagland Klara L Thengs 

Taksdal Anne Guri Thengs 

Thengs Kristian 

Thengs Olav 

Thengs Øystein 

13/1680 Tuijp Petronella Rita M (Nederland) 

13/1641 Pinsemenigheten Evangeliehuset 

13/1639 Via Eiendom AS 

13/1713 

13/2456 

13/67 

Eigersund kommune 

13/2412 Statens vegvesen Region vest 

Tabellen viser hjemmelshavere pr. 19.06.12. 

1.4 Utbyggingsavtaler 

Det er i møte med Eigersund kommune ikke avdekket krav/behov for utbyggingsavtale 

vedrørende de tiltak detaljreguleringen åpner for.  

1.5 Krav om konsekvensutredning 

Planforslaget medfører en endring av gjeldende reguleringsplan, hvor reguleringsformålet for 

eiendom 13/1641 endres fra forsamlingslokale til boligformål. Kommuneplanens arealdel 

regulerer området til sentrumsområde – handel og tjenesteyting, og omfatter bebyggelse 

med formålene næringsbebyggelse, forretninger, offentlig og privat tjenesteyting og 

boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur, herunder grøntstruktur og arealer for lek.  

Planforslaget er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Tiltaket er vurdert i forhold til 
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forskriftens §§ 2 og 3, og det vurderes dit hen at tiltaket ikke omfattes av forskriftens 

omfangskriterier, og skal derfor ikke konsekvensutredes.  

2  Planstatus og rammebetingelser 

2.1 Kommuneplanens arealdel 

Hele planområdet er i gjeldende kommunedelplan for Egersund sentrum 2007-2019 avsatt til 

sentrumsformål S5 og flomfare.  

 
Figur 1: Utsnitt av gjeldende kommunedelplan. Planområdet er vist i kartet med hvit sirkel.  
Kilde: Eigersund kommune.  

Videre gjelder kommuneplanens bestemmelser for utarbeidelse av reguleringsplaner: 

- Parkeringsdekning: 1,25 bil pr. boenhet, 1 sykkelplass pr. boenhet. 

- Krav til uteoppholdsareal: min 25 kvm pr. boenhet, hvorav inntil 10 kvm skal være på 

privat terrasse/balkong, resten skal være fellesareal.  

- Universell utforming skal dokumenteres og ev. avvik beskrives. 

2.2 Gjeldende reguleringsplan 

Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende plan fra 2008. Eiendom 

13/1641(Bøckmanns gate 24) omreguleres fra allmennyttig forsamlingslokale til boligformål. 

Eiendommene 13/1691(Aabergsgate 3) og 13/1680 (Spinnerigaten 6) reguleres til 

boligformål. For eiendom 13/1639 (Bøckmanns gate 22) bekreftes dagens bruk som 

boligformål.  

Planforslaget viser en fremtidig utnyttelse av området i henhold til krav satt i gjeldende plan. 
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Figur 2: Gjeldende reguleringsplan. Bøchmansbakken – Møllegaten vedtatt 2008. Plangrense 
reguleringsendring vist med rød stiplet linje.  

2.3 Temaplaner 

2.3.1 Flomsonekart Delprosjekt Egersund 3/2010 

Egersund sentrum er kartlagt for flom i flomsonekart Delprosjekt Egersund 3-2010. 

Planområdet er flomutsatt fra Lundeånå. Flomsonekart for 200 års flom viser at praktisk talt 

hele planområdet vil være oversvømt, og vanndybden vil kunne bli opp til 1,5 meter. Dette 

gjelder Spinnerigaten 6 som ligger nærmest Lundeåne. Partiet ut mot Bøckmanns gate vil 

vanndybden bli mellom 0 og 0,5 meter.  Flomsikker høyde i området er satt til kote 4,1 

inkludert sikkerhetsmargin.  

 
Figur 3: Flomsonekart for Egersund sentrum. 200-års flom. Planområde er vist med hvit sirkel. 
Prosjektrapport 3/2010. Kilde: NVE 
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3 Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 

3.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger i Egersund sentrum, ved Mosbekk plass.  

3.2 Planavgrensning 

Planavgrensning fremgår av kartutsnitt nedenfor (område innenfor stiplet linje). Planområdet 

avgrenses av eksisterende gateløp. I sør avgrenses området av fylkesvei 44 (Bøckmanns 

gate), mens planområdet i øst og nord avgrenses av Spinnerigaten og i vest av Aabergsgate.  

 
Figur 4: Planens begrensning. Planområdet er innenfor stiplet linje. Kartkilde: Eigersund kommune. 

3.3 Eksisterende arealbruk 

Arealbruken innenfor planområdet omfatter boligbebyggelse bestående av 2 bolighus, 

forsamlingslokale og bolig/verkstedsbygning. Bøckmanns gate 24 er bebygd med 

forsamlingshus og har kjøreatkomst fra Spinnerigaten. Spinnerigaten 6 er bebygd og har 

felles kjøreatkomst med forsamlingshuset. Aabergsgate 3 er bebygd med bolighus og har 

atkomst fra Aabergsgate. Bøckmanns gate 22 er bebygd med bolighus og har atkomst fra 

Aabergsgate. Aabergsgate er stengt for ut- og innkjøring fra Bøckmanns gate. Det er etablert 

smalt fortau rundt kvartalet.    
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Nord for området ligger Svanedalsgården med tilhørende parkeringsareal, som inneholder 

ulike næringsvirksomheter som matvarehandel, treningssenter, legekontor, solstudio m.m. 

Lundåne bo- og behandlingssenter ligger nordvest for området. Ca. 50 meter nord for 

planområdet ligger elva Lundeåna. Kommunehuset og sentrumshandelen ligger i 

gangavstand fra området.  

 
Figur 5: Eksisterende bebyggelse i planområdet. Bilde er tatt sør for Mosbekk plass i Sokndalsveien.  
Foto: Rolv Selmer-Olsen 

3.4 Landskap 

Planområdet består av bebygde sentrumstomter. Området er svakt stigende mot sør. Det er 

gode solforhold i området. Grøntområder i planområdet er privat hage i tilknytning til 

boligene. Utover dette består arealene av asfalterte/steinlagte flater.  

3.5 Naturverdier 

Det er ikke registrert viktige naturverdier i planområdet.  

3.6 Verneverdige bygninger og kulturminner/miljø 

Planområdet inngår i kulturmiljøet Egersund Sentrum, jf. temakart Rogaland, som har 

nasjonal interesse. Det er ingen registrerte kulturminner og/eller SEFRAK registrerte 

bygninger innenfor planområdet. 

3.7 Trafikk og kollektivtransport 

Bøckmanns gate som er en fylkesvei, mens Spinnerigaten og Aabergsgate er kommunale 

gater. Fartsgrense i Bøckmanns gate er 40 km/t og i Spinnerigaten 30 km/t. Aabergsgate er 

stengt for ut-/innkjøring fra Bøckmanns gate.  

Eiendommene i planområdet har kjøreadkomst fra Spinnerigaten og Aabergsgate.  

Statens vegvesens nasjonale vegdatabank (NVDB) inneholder trafikktall for noen av veiene 

som ligger i området. Tallene i NVDB gjelder for 2012. Trafikkbelastningen i Bøckmanns gate 

er ÅDT 8100, og i rundkjøring på Mosbekkplass er ÅDT 7821. Det er ikke kjennskap til 

trafikktall for Aabergsgate og Spinnerigaten.  

Det er ikke kjennskap til at det er skjedd noen alvorlige trafikkulykker i området siste tiden, jf. 

vegdatabanken.  
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På planområdesiden av Bøckmanns gate er det etablert smalt fortau med bredde på ca. 1 

meter, mens det på motsatt side av fylkesveien er gang-/sykkelvei med bredde på ca. 2 

meter som er adskilt fra veien med smal rabatt. Krysningspunkt for fotgjengere over gangfelt 

ved rundkjøring på Mosbekkplass og ved Oluf Løwvoldsgate. Gangfeltene er merket og 

opphøyd. Avstand mellom krysningspunktene er ca. 100 meter.  

Nærmeste busstopp er ved Bøckmanns gate 20, med bussforbindelse til Hauge i Dalane, 

Egersund stasjon og nordover mot Sandnes. 

3.8 Barns interesser 

Det er ikke etablert lekeplass innenfor planområdet i dag. Nærmeste offentlig lekeplass ligger 

i Johan Wittrupsvei, om lag 450 meter sør for planområdet (målt i luftlinje).  

3.9 Sosial infrastruktur 

Nærmeste barnehage og skole ligger på Husabø om lag 500 meter sørvest for planområdet 

(målt i luftlinje). Det er gangavstand til Husabø skole. Det er ikke kjennskap til kapasiteten på 

skole/barnehage i området.  

3.10 Universell utforming 

Planområdet er tilnærmet flatt, og hvor offentlige gangareal tilfredsstiller krav til 1:20 

stigningsforhold med tanke på tilgjengelighet for alle. Krysningspunkter har nedsenket 

kantstein. Bygningsmassen i planområdet er slik de fremstår i dag ikke universelt utformet, 

med unntak av forsamlingslokalet som har adkomst med rullestolrampe til hovedinngang.   

3.11 Teknisk infrastruktur 

Renovasjonsløsning for boligene i området er henteordning, hvor hver bolig setter ut 

avfallssekker etter avtale med DIM på hentedagen.  

Eksisterende bygninger i området er tilknyttet vann- og avløpsnett i tilliggende gateløp. 

Brannkum i rundkjøring på Mosbekkplass og i krysset Bøckmanns gate - Aabergsgate.   

Området er tilknyttet offentlig strømnett. 

Overflatevann i planområdet har drenering til eksiterende ledningsnett.  

3.12 Grunnforhold 

Løsemassekart fra http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/ viser at planområdet består av 

fyllmasse (antropogent materiale). Det er ikke kjennskap til ustabile masser i området.  

3.13 Støykilder 

Området er støyutsatt fra fv. 44 Bøckmanns gate i hovedsak. I forbindelse med regulering er 

det utført en støyfaglig utredning for trafikkstøy fra Bøckmanns gate.  

3.14 Forurensning 

Det er ikke kjent at området har potensiale for å være forurenset. 
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4 Planprosess og medvirkning 

4.1 Forhåndsvarsling og medvirkning 

Oppstartsmøte for planarbeidet ble avholdt i Eigersund kommune den 14.06.12 med 

representanter fra utbygger, plankonsulent og Eigersund kommune.  

Oppstart av planarbeid ble varslet offentlige instanser, berørte og tilstøtende eiendommer i 

brev av 03.07.12, samt annonsert i Dalane Tidende. Høringsfrist ble satt til den 25.08.12. 

Naboer, grunneiere og offentlige instanser ble varselet i henhold til lister fra kommunen.  

4.2 Avklaring med offentlige myndigheter 

Det er ikke vært ansett som et behov for avklaringer med øvrige regionale myndigheter. 

Fylkeskommunen/fylkesmannen og vegvesenet har stilt krav om utredninger/registreringer i 

sine merknader til varsel om oppstart, som er fulgt opp i planen.  

Det er gjennomført dialogmøter med planseksjonen i Eigersund kommune i løpet av 

planprosessen, samt gjennomgang av planforslaget før innsendelse.  

4.3 Medvirkning 

Det er inngått samarbeid mellom grunneierne i Bøckmanns gate 24, Spinnerigaten 6 og 

Aabergsgate 3 med hensyn på felles utvikling av området. I den forbindelse er det avholdt 

arbeidsmøter, og planforslaget presenterer en felles løsning for hele kvartalet.  

4.4 Innspill til forhåndsvarslingen 

I tabellen nedenfor oppsummeres mottatte innspill til varsel om planoppstart. Ved endt 

høringsfrist ble det mottatt i alt 5 innspill. Nedenfor følger en kort sammenstilling av det 

enkelte innspill, men kommentar til disse: 

Person/etat Dato Innspill Kommentar 

Statens 

vegvesen 

Region vest 

21.08.12 Området har hovedatkomst 

fra fv. 44 (Bøckmanns 

gate). Statens vegvesens 

interesser er i hovedsak fv. 

44, med fokus på å ivareta 

trafikksikkerheten og 

framkommeligheten for alle 

trafikantgrupper.  

Hele planområdet bør få 

felles adkomst fra 

Spinnerigaten. Det 

forutsettes at Aabergsgate 

opprettholdes stengt for inn- 

og utkjøring.  

I krysset ved eiendom 

13/1641 må det tas hensyn 

Planens begrensning ligger i 
eksisterende fortauskant mot fv. 
44 Bøckmanns gate og 
Spinnerigaten, mens den følger 
eiendomsgrense mot 
Aabergsgate. Eksisterende 
bolig på eiendom 13/1639 
opprettholder dagens avkjørsel i 
Aabergsgate. Øvrige 
eiendommer i planområdet får 
felles adkomst fra 
Spinnerigaten. Aabergsgate 
opprettholdes som stengt for 
inn- og utkjøring i Bøckmanns 
gate i planen. I krysset mellom 
Spinnerigaten og Bøckmanns 
gate videreføres 
trafikksituasjonen slik den er i 
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til frisikt og ev. fremtidige 

utvidelser av krysset. 

Planen må vise inntrukket 

byggegrense som ivaretar 

dette. 

Området er støyutsatt. 

Tiltakshaver må kartlegge 

og utrede støysituasjonen 

før byggetillatelse blir gitt. 

Bestemmelsene må vise til 

forskrift T-1442 og ny 

forskrift T-1521, samt sikre 

at krav til avbøtende tiltak 

må gjennomføres om 

grenseverdiene blir 

overskredet. Ev. 

fasadetiltak på bygg må 

vurderes.  

dag. Arealer avsatt til 
boligformål er i tråd med 
gjeldende plans formålsgrenser 
og eiendomsgrenser. Mellom 
nye boliger i Bøckmanns gate 
24 og Spinnerigaten 6 er avsatt 
areal til fortau, lik dagens 
situasjon. En ev. fremtidig 
utvidelse av rundkjøringen vil da 
måtte redusere gangarealet. 

Det er utført en støyvurdering 
av SINUS. Rapporten i sin 
helhet er vedlagt planforslaget. 
Rapporten konkluderer med at 
det må oppføres en støyskjerm 
mellom ny bygningsmasse i 
Bøckmanns gate 24 og 
eksisterende bolig i Bøckmanns 
gate 22. I tillegg må det utføres 
støyreduserende tiltak på 
balkonger i nr. 24. Ev. andre 
fasademessig tiltak kan være 
nødvendig, dette må vurderes i 
byggesaken.   

Rogaland 

fylkeskommune 

17.07.12 Omregulering fra 

forsamlingslokale til 

boligformål berører ikke 

regionale interesser i 

vesentlig grad. Ved 

planlegging av boliger, skal 

det legges til rette for gode 

uteoppholdsareal for barn, 

unge og voksne. Private og 

felles uteareal skal ha gode 

sol- og støyforhold.  

Det må utføres støyfaglig 

utredning for området. 

Avbøtende tiltak skal 

skisseres. 

Det skal legges til rette for 

bruk av sykkel, avsette 

sykkelparkeringsplasser i 

Nye boliger får private 
balkonger i varierende 
størrelse, fra 7-20 kvm. I tillegg 
disponerer de felles leke- og 
uteoppholdsareal med sentral 
plassering i lukket gårdsrom. 
Uteområdet er solrikt fra kl. 12-
16 i vår- og høstjevndøgn og er 
solrikt hele dagen ved 
midtsommer. Det er laget 
soldiagram som illustrerer 
solforholdene i området. 
Uteområdet har også gode 
støyforhold og det er ikke 
nødvendig med egen 
støyskjerming av dette arealet. 
Forholdet til støy er sikret i 
bestemmelsene.  

Bestemmelsene stiller krav til at 
det til hver leilighet skal 
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planen. 

Gjennomføre risiko- og 

sårbarhetsanalyse. 

Legge vekt på 

kommuneplanens 

retningslinje og 

bestemmelser i 

planarbeidet.  

avsettes min. 1 
sykkelparkeringsplass pr. 
boenhet innenfor planområdet.  

Det er gjennomført en risiko- og 
sårbarhetsanalyse, hvor 
uønskede hendelser er 
beskrevet og risiko vurdert ut fra 
sannsynlighet og konsekvens. 
Risikoreduserende tiltak er 
skissert for de ulike forhold.  

Planen er utarbeidet i tråd med 
kommuneplanens retningslinje 
og bestemmelser.  

Eigersund 

kommune, 

Felles 

brukerutvalg 

08.08.12 Ingen merknader til saken. Tas til etterretning. 

Norges 

vassdrags- og 

energidirektorat 

(NVE) 

07.08.12 Opplyser at planområdet er 

flomutsatt. Flomsonekart for 

Egersund viser flomhøyder 

ved 200-årsflom. 

Flomsonekartet er 

utarbeidet etter dagens 

klima. Forskning viser 

imidlertid at det kan 

forventes en økning på 20 

% nedbør frem mot 2100, 

viser her til rapport 5-2011 

(www.nve.no). Denne 

endringen vil for Lundeåna 

bety en forventet økning av 

200-årsflommen med ca. 

0,5 meter. Anbefaler at 

klimaendringer vurderes 

som del av planarbeidet. 

Legger ved utsnitt av kart 

for 200 års flom. Det skal 

legges på en 

sikkerhetsmargin på min. 

0,3 m på beregnet 

vannstand for 200 års flom. 

Sikker høyde nærmest 

kraftstasjonen er 

Flomutsatt område er inntegnet 
i plankart med hensynssone, 
Faresone flom H320. 
Flomsonen er tegnet ut fra 
Flomsonekart for Egersund. 
Bestemmelsene stiller krav til at 
boliger skal bygges på 
flomsikker høyde, kote 4,1. 
Dersom det bygges under 
denne høyden må det benyttes 
konstruksjoner som tåler flom. 
Planlagte bygg har murt 1. 
etasje benyttet til parkering og 
boder. 2. og 3 etasje er 
boligformål, hvor høyde på 
ferdig gulv er over flomsikker 
høyde.  

Side 923 av 1161



 

Side 12 av 26 

 

interpolering til kote 3,8 + 

margin 0,3 = kote 4,1 uten 

klimatillegg.  

Kristian Thengs, 

grunneier 

13/1691 

14.08.12 Eier eiendommen i 

Aabergsgate 3, og opplyser 

at denne er regulert til 

boligformål i dag. Har fått 

rammetillatelse for rivning 

av bebyggelsen på 

eiendommen og ønsker å 

gå videre med eget 

boligprosjekt. Ønsker å 

forholde seg til gjeldende 

reguleringsplan. Av den 

grunn ønsker de å holde 

eiendommen Aabergsgate 

3 utenfor ny 

reguleringsplan.  

 

Det har i tiden etter dette 
innspillet vært avholdt flere 
møter mellom forslagstiller og 
grunneier til Aabergsgt. 3. Det 
er kommet til enighet på en 
rekke forhold som er tatt inn i 
det endelige planforslaget:  

Eiendommen Aabergsgt. 3 er 
tatt inn i planforslaget.  

Det er prosjektert og 
rammesøkt et nytt boligprosjekt 
i Aabergsgt.3 som er 
harmonisert med tilsvarende 
boligprosjekter i Spinnerigt. 6 og 
Bøckmannsgt. 24.  

Det er gjort avtale om felles 
adkomst til Aabergsgt. 3 over 
Spinnerigt. 6 og ut til offentlig 
vei. Dette er samme adkomst 
som til Spinnerigt. 6 og 
Bøckmannsgt. 24 i dag. Med 
bakgrunn i dette er det ikke 
regulert biladkomst til 
Aabergsgt. 3 fra gatetunet i 
Aabergsgate eller mot nord i 
Spinnerigaten.  

Det er gjort avtale mellom 
Aabergsgt. 3 og Spinnerigt. 6 
om en grensejustering mellom 
eiendommene for en bedre 
utnyttelse av begge 
eiendommene. Denne 
grensejusteringen er tatt inn i 
planforslaget. 

Det er gjort avtale om, som 
bytte for adkomst over annen 
manns grunn, bruk av felles 
uteareal for Spinnerigt. 6 på 
Aabergsgt. 3. Dette arealet er 
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tatt inn i reguleringsplanen som 
felles uteareal. 

5 Risiko- og sårbarhetsanalyse  

5.1 Metode 
Denne risiko og sårbarhetsanalysen tar for seg planområdet i reguleringsplanforslaget. 

Analysen er gjennomført med utgangspunkt i sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (veileder 

for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser). Analysen er basert på forslag til 

reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i 

relevante kravdokumenter. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell og teoretisk 

vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, men 

også hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene. Forhold som er med i listen, men som 

ikke er til stede i planområdet eller i planen, er ikke vurdert og kun unntaksvis kommentert.  

 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

- Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede 

- Sannsynlig (3) – kan skje av og til, periodisk hendelse 

- Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 

- Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men 

det er en teoretisk sjanse 

 

Vurdering av konsekvenser av uønsket hendelse er delt i: 

- Ubetydelig (1) – ingen person eller miljøskade, systembrudd er uvesentlig 

- Mindre alvorlig (2) – Få/små person eller miljøskader, systembrudd kan føre til skade 

dersom reservesystem ikke finnes 

- Alvorlig (3) – alvorlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader, system settes 

ut av drift over lengre tid 

- Svært alvorlig (4) – personskade som medfører død eller varig mén, mange skadde, 

langvarige miljøskader, system settes varig ut av drift 

 

Samlet vurdering av risiko er vist i følgende riskomatrise: 

SANNSYNLIGHET 

KONSEKVENSER 

1 

Ubetydelig 

2 

Mindre alvorlig 

3 

Alvorlig 

4 

Svært alvorlig 

4  Svært sannsynlig 4 8 12 16 

3  Sannsynlig 3
       Grønn 

6
          Gul 

9              
Rød 

12 

2  Lite sannsynlig 2 4 6 8 

1  Usannsynlig 1 2 3 4 

 

- Hendelser i røde felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak er nødvendig. 

- Hendelser i gule felt indikerer tiltak vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko 

- Hendelser i grønne felt indikerer akseptabel risiko. 
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5.2 ROS-analyse for planforslaget  
Uønskede hendelser, konsekvenser og risikoreduserende tiltak er sammenfattet i tabellen 

under.  

(S = sannsynlighet, K = konsekvens, R = risiko) 

Nr. Uønsket 

hendelse 

Aktuelt S K R Kommentar Forslag til risiko-

reduserende tiltak JA NEI 

1 NATURGITTE FORHOLD 

1.1 Er området utsatt 

for snø- eller 

steinskred? 

 x    Området er ikke skredutsatt. - 

1.2 Er det fare for 

utglidning (er 

området 

geoteknisk 

ustabilt)? 

 x    Det er ikke kjennskap til 

ustabile grunnforhold i 

området.  

- 

1.3 Er området utsatt 

for springflo/flom i 

sjø/vann? 

 x    Området er flomutsatt fra elv.  -  

1.4 Er området utsatt 

for flom i elv/bekk, 

herunder lukket 

bekk? 

x  3 3 9 Planområdet er utsatt for 

flom fra Lundeånå. Store 

deler av planområdet 

oversvømmes ved 200-

årsflom med en flomdybde 

på opptil 1,5 meter, jf. 

flomsonekart fra NVE. 

Eksisterende bebyggelse i 

området er ikke sikret mot 

200-årsflom.   

 

- Innenfor flomsonen 

er minimum tillatte 

byggehøyde for 

sikkerhetsklasse F2 

(boligformål) på 

ferdig avrettet tomt 

satt til kote 4,10 eller 

høyere. 

1.5 Er det radon i 

grunnen? 

x  2 3 6 Det er ikke utført 

radonmålinger i området. 

Oversikt over Rogaland viser 

at forekomsten ikke er 

spesiell høy i Egersunds 

området, dvs. over 100 

Bq/m³. 

 

- Bygningsmessige 

tiltak mot radon i 

boliger utføres iht. 

lokal vurdering og 

TEK10. 

1.6 Ekstremvær/klima

-utfordringer 

x  2 3 6 Forventede klimaendringer 

kan gi mer intense regnskyll 

som jordsmonnet ikke klarer 

absorbere. Store 

vannmengder kan samle seg 

på overflaten, og ev. finne 

nye veier. Det forventes en 

økning på 20 % i nedbør de 

neste 50-100 årene. Denne 

endringen betyr økning av 

200 års flommen i Lundeåna 

- Bygningsmessige 

tiltak skal være 

tilstrekkelig og iht. 

gjeldende krav for 

å møte en ev 

ekstremsituasjon. 

- Plan for 

overvanns-

håndtering i 

byggesaken.  

- Planlagte boliger 
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med ca. 0,5 m.   

 

etableres på 

flomsikkerhøyde 

jfr. flomsonekart. 

 

2 MILJØ 

2.1 Forurensninger i 

grunnen 

 x    Planområdet er bebygd. Det 

er ikke kjennskap til 

forurensning i grunnen.  

- 

2.2 Trafikkstøy x  3 2 6 Planområdet er utsatt for 

trafikkstøy, da spesielt fra 

Bøckmanns gate. Det er 

foretatt trafikkstøyvurdering 

fra SINUS vedlagt 

planforslaget. Bøckmanns 

gate 22 har etablert 

støyskjerm mot gateløpet i 

dag. Planlagt utvikling av 

området til boligformål, vil 

generere mer trafikk til og fra 

nye boliger.   

- Støyskjerm mot 

Bøckmanns gate 

mellom nybygg i 

Bøckmanns gate 

24 og eksisterende 

bolig i Bøckmanns 

gate 22. 

- Fasademessige 

støyskjermingstilta

k på nybygg.  

3 INFRASTRUKTUR 

3.1 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en 

risiko for området? 

3.1.1 - hendelser på 

veg 

 x    Det er ikke kjent at det er 

skjedd alvorlige trafikkulykker 

i nærhet til planområdet de 

siste 10 år, jfr. vegdatabank. 

 

- 

3.1.2 - hendelser på 

jernbane 

 x    Ikke jernbane i nærheten. - 

3.1.3 - hendelser på 

sjø/vann/elv 

 x    Ikke aktuell problemstilling. - 

3.1.4 - hendelser i 

luften 

 x    Ingen. - 

3.2 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak 

etc.), utgjøre en risiko for området? 

3.2.1 -utslipp av giftige 

gasser/væsker 

eller 

eksplosjonsfarlige

/ brennbare 

gasser/væsker 

 x    Ikke aktuell problemstilling. - 

3.3 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området: 

 -elektrisitet 

(kraftlinjer) 

 x    Ingen spesiell ulempe - 

 -teletjenester  x    Ingen spesiell ulempe 

 

- 

 -vannforsyning  x    Området er tilknyttet 

kommunal vannforsyning 

- 

 -renovasjon/  x    Området er tilknyttet - 
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spillvann kommunalt avløp. 

3.4 Påvirkes området 

av magnetiske felt 

fra el.linjer? 

 x    Ingen kraftlinjer som krysser 

planområdet.  

- 

3.5 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor 

området: 

3.5.1 -til skole/ 

barnehage og 

nærmiljøanlegg? 

x  2 3 6 Skolevei på fortau i 

sentrumsgater. I Bøckmanns 

gate er brede fortau og 

merket/opphøyd gangfelt. 

Stor trafikkmengde i 

Bøckmanns gate.   

- Tilstrekkelig 

merking av 

krysningspunkt. 

3.5.2 -til busstopp/ 

kollektive 

forbindelser? 

 x    Nærmeste bussholdeplass er 

ved Bøckmanns gate 20 i 

umiddelbar nærhet til 

planområdet.   

- 

3.6 Brannberedskap 

3.6.1 -spesielt farlige 

anlegg i området? 

 x    Ingen. - 

3.6.2 -har området 

utilstrekkelig 

brannvannforsyni

ng (mengde og 

trykk)? 

 x    Tilkobles kommunal 

vannforsyning med 

tilfredsstillende trykk.  

- 

3.6.3 -har området bare 

en mulig 

atkomstrute for 

brannbil? 

 x    Planområdet ligger ca. 200 

meter fra brannstasjonen.  

- 

4 TIDLIGERE BRUK 

4.1 Er området 

påvirket/ 

forurenset fra 

tidligere 

virksomheter?  

F.eks. gruver, 

militære anlegg, 

industri 

 x    Vurderes som ikke aktuell 

problemstilling. 

- 

5 OMGIVELSER 

5.1 Er det regulerte 

vannmagasiner i 

nærheten, med 

spesiell fare for 

usikker is? 

 x    Ingen. - 

5.2 Finnes det 

naturlige 

terrengformasjone

r som utgjør 

spesiell fare (stup 

etc.) 

 x    Det er ingen stup eller 

skrenter i eller i nærheten av 

planområdet.  

- 

6 ULOVLIGE VIRKSOMHETER 
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6.1 Sabotasje og 

terrorhandlinger 

 x    Vurderes som ikke aktuell 

problemstilling 

- 

Utover det som er kommentert i tabellen over, er det innenfor planområdet ikke registrert 

faremomenter i kommuneplanens arealdel eller i offentlige kartdatabaser, som for eksempel 

arealis, skrednett m.m.  

5.3 Sammenfatning av risikovurderingen  

Hendelser som er vurdert å være i gult eller rødt felt, som krever tiltak, kommenteres under 

punktet særlige kommentarer. Sammenfatning av risiko er illustrert i tabellen under. 

SANNSYNLIGHET 

KONSEKVENSER 

1 

Ubetydelig 

2 

Mindre alvorlig 

3 

Alvorlig 

4 

Svært alvorlig 

4  Svært sannsynlig 
 

    

3  Sannsynlig 
 Pkt. 2.2 Pkt. 1.4  

2  Lite sannsynlig 
 

 Pkt. 1.5, 1.6, 

3.5.1 
 

1  Usannsynlig 
 

 

 
  

 

5.4 Særlige kommentarer til risikofaktorer i planområdet 

5.4.1 Fare for flom (pkt. 1.4) 

Planområdet er utsatt for 200 års flom. Det er til reguleringsplanen utarbeidet en 

flomfarevurdering fra NVE, som vurderer flomfaren i området og nødvendig byggehøyde. Det 

er utført flomsonekartlegging av området i 2010. Når det gjelder sikkerhet i forhold til flom er 

det i TEK10 § 7 for enkeltstående garasjer krav til sikkerhet mot 20 års flom, mens for boliger 

og garasjeanlegg er det krav til sikkerhet mot 200 års flom. I dette tilfellet er det snakk om 

bolig med garasjeanlegg, og 200 års flom er derfor retningsgivende. Hensikten er å sikre ny 

bebyggelse mot ødeleggelse for store verdier ved flom, og det anbefales derfor å bygge 

vanntett opp mot 200 års flomnivå for å ivareta dette hensynet, det vil si opp til kote 4,1 

inklusive 0,3 meter sikkerhetsmargin.  

Ved flom i aktuelle område vil vannet stige langsomt og det vil ikke oppstå store 

vannhastigheter og derfor ikke være fare for erosjon. Flommens karakter vil heller ikke skape 

noen endring for 3 part med hensyn til økt erosjon og økt flomfare ved nybyggingen.  

Nybygg er sikret mot flom i bestemmelsen § 6.2, samt med hensynssone i plankartet. 

Flomsikker høyde for boligareal, sikkerhetsklasse F2, er satt til kote 4,10 i henhold til rapport 

fra NVE. Planen åpner for at det kan bygges under flomsikker høyde, men at bygningen må 

bygges i konstruksjoner som er vanntett og tåler flom. Dette må dokumenteres. Illustrert 

planlagt bebyggelse i BB1 og BB2 oppføres med murt 1. etasje, som brukes til 

garasje/carport og boder. Boligformålet er i bygningenes 2. og 3. etasje, på flomsikker 

høyde. For høyder på gulv i planlagt bebyggelse, se tabellen nedenfor:   
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Figur 11: Høyder på gulv i planlagt bebyggelse, BB1 og BB2 

5.4.2 Radon (pkt. 1.5) 

Statens strålevern har i 2009 vedtatt å endre sine anbefalinger for radon. Strålevernet 

anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle typer bygninger, og at tiltak alltid bør 

utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m³. Videre anbefaler 

strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m³.  

Det er ikke kjennskap til at det er foretatt radonmålinger i planområdet. Oversikt over 

Rogaland viser at forekomsten ikke er spesiell høy i Egersundsområdet. Tiltak mot 

radongass utføres i forbindelse med bygging slik at anbefalte grenseverdier ikke overskrides. 

Forholdet er ivaretatt i TEK10 ved nybygg, og avklares nærmere i byggesaken.  

5.4.3  Ekstremvær og klimautfordringer (pkt. 1.6) 

Klimaet er i endring og det må påregnes en økning i nedbørsmengde på 20 % i løpet av de 

neste 50-100 årene. Planområdet grenser til Lundeåna som p.t. er meget flomutsatt ved 200 

års flom. Flomvannshøyden i Lundeåna forventes å stige 0,5 meter som følge av 

klimaendringer med økt nedbørsmengde. Planlagte boliger ligger på kote 4,95 og høyere, 

med unntak av en leilighet i Spinnerigaten 6 som ligger på kote 4,1.  

5.4.4  Trafikkstøy (pkt 2.2) 

Planområdet er utsatt for trafikkstøy fra tilliggende gater, Bøckmanns gate og Spinnerigaten. 

I forbindelse med reguleringsplanen har SINUS AS utført en støyfaglig utredning for 

planområdet. Denne rapporten følger plansaken i sin helhet. Det må imidlertid påpekes at 

støyrapporten ble utarbeidet på et tidligere tidspunkt i planprosessen da planlagt bebyggelse 

i BB2, som vist i planforslaget, ikke var påbegynt. Støyrapporten har derfor lagt til grunn 

tidlige skisser og utkast til plankart. Volumene som er brukt er imidlertid tilnærmet like. 

Rapporten er av den grunn representativ for planforslaget slik det nå foreligger.  

Trafikkstøyberegning uten tiltak viser at arealene ut mot fv. 44 Bøckmanns gate er støyutsatt, 

se figur 9. Bebyggelsen mot fylkesveien gjør at nivået på felles leke- og uteoppholdsareal og 

resten av fellesområdene til boligene i BB1 og BB2 ligger under grenseverdien for gul sone. 

Uteområdet til eksisterende bolig i B har støynivåer over grenseverdien for gul sone med 

dagens støyskjerm. Det foreslås å erstatte dagens skjerm med en høyere støyskjerm, samt 

at den går hele veien mellom bygningen i BB1 og B, se figur 10. Utvidelse og heving av 

støyskjermen gjør at både Bog BB1 får uteområder på bakkenivå med støynivå under 

grenseverdien for gul sone. Flere av balkongene i BB1 er utsatt for veitrafikkstøy fra 

Bøckmanns gate. Dette medfører at balkonger i nordvestlige hjørne må innglasses, mens det 

på sørøstlige fasade er nødvendig med tett rekkverk. På det tidspunkt da støyrapporten ble 

 Høyde gulv 1. 

etasje 

(parkering/bod) 

Høyde gulv 2. 

etasje 

(bolig) 

Bøckmanns gate 24 

(BB1) 

K 3,00 K 6,00 

Spinnerigaten 6 

(BB2) 

K 2,40 K 4,10/ 5,10 

Aabergsgate 3 (BB2) K 2,25 K 4,95 
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utarbeidet forelå det ingen konkrete planer for ny bebyggelse i BB2, og det var derfor uvisst 

hvor uteplassene ville bli plassert. Ut fra beregningene kan det være nødvendig med 

skjermingstiltak på balkonger som plasseres på sørøstlige fasade i BB2 (Spinnerigaten 6).  

Rapporten konkluderer med at det vil bli behov for støyreduserende tiltak i fasadene på 

enkelte bygg. Disse må imidlertid beregnes mer nøyaktig når det foreligger detaljerte plan- 

og fasadetegninger for boligene.  

 

 
Figur 9: Støyutredning uten tiltak. Kilde: SINUS   Figur 10: Støyutredning med tiltak. Kilde: SINUS  

Forholdet til støy sikres i planen gjennom reguleringsbestemmelsen § 3.2: Innenfor områder 
som blir utsatt for støy over grenseverdier skal det utføres støydempingstiltak i form av 
støyskjerm, fasadetiltak eller andre avskjerminger, jf. Sinus støyrapport 692200-0-R01. 

5.4.5 Trafikksikkerhet til skole/barnehage (pkt. 3.5.1) 

Planområdet ligger i sentrum av Egersund, med trafikkerte gater på alle kanter. Skoleveien 

for barna i området er på fortau og i sentrumsgatene. Krysningspunktene for myke trafikanter 

ved rundkjøringen er i opphøyd gangfelt. Trafikkmengden er stor, men med lav 

kjørehastighet. Krysning av Bøckmanns gate og Spinnerigaten kan utgjøre en risiko og 

krysningspunkter bør påses å være tilstrekkelig merket og utført i henhold til vegnormen.  

Kjøreadkomsten til nye boliger krysser offentlig gangareal. For å sikre trygg ferdsel for de 

gående, stiller bestemmelsene krav om kjøreareal skal merkes fra øvrig gangareal enten i 

belegg, med pullerter eller rekkverk. Som forlengelse av eksisterende fortau langs 

Bøckmanns gate og Spinnerigaten, legges fortau i ytterkant av gangareal. Inntil 

bygningsmassen anlegges grønnrabatt som bedrer frisiktforholdene for utkjøring.   
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6 Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Føringer for planleggingen 

I oppstartsmøtet til planen ble det gitt noen forutsetninger som gir føringer for planleggingen 

av området:  

- Det tillates ikke avkjørsel for ny bebyggelse ut i gatetunet i Aabergsgate.  

- Planområdet er flomutsatt, noe som gir krav til byggehøyder og bruk av arealer. 

- Området inngår i kulturmiljøet Egersund sentrum, utforming av ny bebyggelse er 

viktig. 

6.2 Planlagt arealbruk 

I tråd med hensikten med planen beskrevet i pkt. 1.1 foreslås følgende arealfordeling av 

planområdets 2,2 daa: 

Sosikode Formål  Areal (kvm) 
1113 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse 1334 

1802 Bolig 265 

1610 Lekeplass 149 

2012 Fortau 373 

2019 Annen veggrunn - grøntareal 109 

 Sum planområdet 2 230 

 

6.3 Beskrivelse av formål 

6.3.3 Bebyggelse 

Blokkbebyggelse, BB1-BB2 
Området avsettes til blokkbebyggelse med til sammen 15 leiligheter fordelt på 3 

bygningskomplekser. Det er laget et prosjekt for hver av tomtene, som parallelt med 

reguleringsplansaken rammesøkes. Planforslaget beskriver prosjektene som illustrasjon til 

detaljreguleringen.  Eksisterende bebyggelse i byggeområdene BB1 og BB2 forutsettes 

revet.  

Bebyggelsen rammer inn kvartalet og danner et privat gårdsrom innenfor med ulike felles 

løsninger. Leilighetene har ulike størrelser hvor minste er på ca. 50 kvm BRA og største er 

på ca. 130 kvm BRA. Bebyggelsen kan oppføres i inntil 3 etasjer, med mønehøyde på maks 

10 meter og hvor møne ikke må overstige kote 14.00 for bebyggelse i BB1 og kote 13.00 i 

BB2. Maks tillatte bebygde areal for områdene BB1 og BB2 er 85 %. Parkeringsarealet 

inngår i bebygd areal. Boligene har uteareal på private balkong som er mot syd og vest. 

Balkongene har tilfredsstillende solforhold i vår- og høstjevndøgn. Balkongene har ulik 

størrelse fra 7 til 20 kvm. 
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Figur 6: Situasjonsplan for planlagt bebyggelse. Planen illustrerer bebyggelsens 1. etasje, kjøreareal, 
parkering og uteareal. 

Planlagte leiligheter er utformet som tilgjengelig boenhet, jf. TEK10. Alle innganger til nye 

leiligheter ligger på bakkeplan med planfri adkomst. Alle boliger som har inngang en etasje 

eller mer opp fra bakkeplan, har heis med handicap-størrelse samt rampe fra bakkeplan til 

hovedinngang. Leilighetene med heis er utformet med rullestolsirkel på bad, gang, soverom 

og terrasser. Offentlig gangareal og felles lekeplass er universelt utformet.  

Vann og avløp knyttes til eksisterende kommunaltekniske anlegg. Overvann ledes til 

kommunalteknisk anlegg. Tekniske planer skal godkjennes av Eigersund kommune før tiltak 

kan igangsettes.   

Nye boliger kobles til offentlig strømnett i området.  

Energiløsningen for boligene følger krav i TEK10, hvor det er forutsatt at boligene er isolert 

etter kravene gitt i TEK10. Hver bolig får egen boligventilasjon med gjenvinning, samt bruk 

av varmepumpe i hver boenhet. Det er ikke lagt opp til felles oppvarmingssystemer eller 

tilkobling til annen fjernvarmekilde. Begrunnes med at boligmassen innenfor planområdet er 
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delt opp i 4 ulike grunneiere, og det er ikke nødvendigvis samme utbyggingstakt på de ulike 

byggeprosjektene. Energiløsninger som krever store fellesinvesteringer er derfor ikke 

aktuelle.  

På hver tomt er det plass til felles renovasjonsskur for mellomlagring av avfall.  

Boliger, B  
Planforslaget viderefører planformålet i gjeldende plan, og støtter eksisterende bruk i område 

B. Eksisterende bolig er markert som bebyggelse som inngår i planen. Maks utnyttelsesgrad 

er satt til 50 %. Maks byggehøyde er satt til 9,5 meter, dog ikke over kote 13.00. 

Leke- og uteoppholdsareal, L 
Boenhetene i BB1 og BB2 disponerer felles uteareal i f_L. Arealet er på bakkeplan og utgjør 

149 kvm. Området skal opparbeides med min. en sandkasse, huskestativ og benk. 

Uteområdet skal også sikres med gjerde. Felles arealet har spesielt gode solforhold i 

perioden fra ca. kl. 12 til ca. kl. 16 ved vår- og høstjevndøgn. Ved midtsommer er utearealet 

solrikt hele dagen. Se soldiagrammene nedenfor.  

 
Figur 7: Soldiagram for vår- og høstjevndøgn. Illustrasjon som viser solforhold på omsøkte område og 
nabotomter etter utbygging av BB1 og BB2. 
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Figur 8: Soldiagram for midtsommer. Illustrasjon som viser solforhold på omsøkte område og 
nabotomter etter utbygging av BB1 og BB2. 

6.3.2 Adkomst, parkering og annen infrastruktur 

Parkeringskrav fra Eigersund kommune er lagt til grunn for planforslaget. For 

boligbebyggelse med mer enn en boenhet i sentrum, er min. 1,25 parkeringsplass pr. 

boenhet på egen grunn. Likeledes skal det avsettes min. 1 sykkelparkeringsplass pr. 

boenhet. Planforslaget legger til rette for totalt 21 parkeringsplasser, hvorav 15 er i 

carportplasser under leilighetene. Gjesteparkering er på bakkeplan. Dette gir en 

parkeringsdekning på 1,4 pr. boenhet. Videre er det sikret min. 1 sykkelparkeringsplass pr. 

boenhet i bestemmelsene.  

Alle eiendommene har avkjørsel på samme sted mot Spinnerigaten, med unntak av 

eksisterende bolig i BF som opprettholder dagens kjøremønster med adkomst i Aabergsgate. 

På grunn av vanskelige avkjørselsforhold i Aabergsgate, har 13/1691 (Aabergsgt.) 3) fått 

avkjørsel mot Spinnerigaten over 13/1680 (Spinnerigaten 6). Denne veiløsningen har gått ut 

over arealdisponeringen på 13/1680. Som kompensasjon for dette har eiendommen fått 

tillatelse til bruk av uteareal på bakkeplan i Aabergsgate 3 (f_L). Både veiretten og bruk av 

uteareal skal tinglyses. Ny felles avkjørsel for BB1 og BB2 er oversiktlig og har god avstand 

før en kommer ut i gaten. 
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Området offentlig fortau omfatter gangareal langs Bøckmanns gate og Spinnerigaten, samt 

gangareal i forkant av ny bebyggelse i BB1 og BB2. Det er tillatt å etablere kjøreatkomst til 

nye leiligheter i BB1 og BB2 over offentlig fortau. Kjørearealet skal imidlertid merkes i belegg. 

Dette for å skape et visuelt skille fra det øvrige gangarealet. Det er lagt inn grønnrabatter for 

å separere gangarealene, samt strukturere avkjørselen til boligene i BB1 og BB2. 

7 Virkninger av planforslaget 

7.1 Overordnede planer 

Planforslaget spesifiserer formål innenfor rammer gitt i kommunedelplanen for Egersund 

sentrum og gjeldende reguleringsplan fra 2008. 

7.2 Forholdet til støy, T1442/2012 

Aktuell støy vil komme fra biltrafikk. Aktuelle støyskjermingstiltak er sikret i bestemmelsene.  

Støysituasjonen må imidlertid beregnes mer nøyaktig i byggesaken når detaljerte 

byggetegninger foreligger.  

7.3 Forholdet til universell utforming, T5/99B 

Alle nye boliger skal være tilgjengelige boenheter i henhold til TEK10. Dette gjør at området 

som helhet er veldig attraktivt for alle typer aldersgrupper og brukergrupper, noe som kan gi 

en god miks av type mennesker i ulik alder. Området er sentrumsnært og har god 

tilgjengelighet for bevegelseshemmede på tilliggende offentlige gangarealer og fortau.  

7.4 Byform og estetikk 

Området vil få en betydelig tettere bebyggelse enn i dag, og dagens estetiske kvaliteter vil i 

større grad være avhengig av bygningsutforming og arkitektur. Bygatene i Egersund er 

karakterisert av forholdsvis små eiendommer som er bebygd helt ut til gateløpene, med 

varierende fasadebredder. På noen eiendommer ligger byggene helt inntil hverandre, andre 

er skilt med smale innkjørsler og gårdsrom med høye gjerder mot gaten. Inni kvartalene er 

arealene åpne med små uthus, parkeringsareal og/eller hager. Bebyggelsen har generelt 

høye murte grunnmurer med kjellerrom og boder, hvor boligformålet er i 2 og 3 etasje. Dette 

gjelder også hus på flat mark.  

Planlagt bebyggelse er foreslått som en sammenhengende bygningsmasse med et indre tun. 

Fasadene er bevisst visuelt oppdelt i mindre «bygg», med tilbaketrukne 

hjørner/inngangsparti. Planlagte bygg er regulert med de samme krav til høyder, takvinkel og 

byggelinjer som i stadfestet plan fra 2008. Materialbruken er tilpasset nærliggende 

tradisjonelle bebyggelse med primært tre-panel, saltak med opplett og takvinkel på 35 

grader. Byggene er prosjektert med høye grunnmurer i støpt mur hvor 1. etasje benyttes til 

parkering, og hvor 2 og 3 etasje er i tre fasade med boligformål. Planlagt bebyggelse har et 

større volum enn eksisterende bebyggelse i kvartalet, men er tilpasset strøkets karakter i 

form, materialbruk og struktur.  
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Figur 12: Fotoillustrasjon av planlagt bebyggelse sett fra Mosbekk plass. Kilde: Kristiansen & Selmer-Olsen 
AS 

7.5 Forholdet til naturmangfoldloven 

Ut fra registreringen som ligger i naturbasen, er det ingen særskilte forekomster innenfor 

området. Planområdet er utbygd og opparbeidet med ulik type bebyggelse. Eksisterende 

bebyggelse, med unntak av Bøchmanns gate 22, rives og erstattes av leilighetsbygg.  

Kunnskapsgrunnlaget i forhold til naturlig mangfold vurderes å være tilstrekkelig opplyst i 

henhold til Naturmangfoldloven § 8. Føre-var-prinsippet etter § 9 vurderes derfor ikke å 

komme til anvendelse. Viktig økosystem vurderes ikke å være truet. Ytterligere vurderinger 

av tiltakets påvirkning på økosystemet etter § 10 vurderes derfor ikke påkrevd. Dekking av 

kostnader for å hindre skader etter § 11 vurderes ikke som aktuell problemstilling.  Spesielle 

tiltak etter § 12 vurderes likedan som ikke aktuelt.  

Tiltaket vurderes dermed ikke i vesentlig grad å være i konflikt med intensjonene i 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12. Med bakgrunn i dette vurderes det ikke som nødvendig med 

restriksjoner eller særskilte tiltak i forhold til naturlig mangfold.  

7.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Forholdet til kulturminner og kulturmiljø er sikret i bestemmelsens § 3.6. 

7.7 Uteområder 

Det er gjort en sol – skyggeanalyse som viser hvordan situasjonen i området vil bli etter 

fullført utbygging. Forholdene vurderes som tilfredsstillende. Alle boliger er planlagt med 

egen balkong med gunstige solforhold. Fellesområdene i planen har tilfredsstillende 

solforhold, og er planlagt som et felles uteoppholdsrom med lekeareal. Dette vil kunne 

fungere som en naturlig møteplass sentralt i området. Kvaliteten på uteområdene og 

lekeplass vurderes som gode og er planlagt slik at dette er en bokvalitet som styrker 

utbyggingen av området.  
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7.8 Forhold til naboer 

Det er laget fotomontasjer av planlagt bebyggelse som illustrerer hvordan virkningen av 

utbyggingen blir for tilgrensende bebyggelse, se figur 12. Sammenlignet med i dag vil 

planlagt bebyggelse ha liten negativ innvirkning for utsikt og opplevelsen av området. 

Foreslått bebyggelse er i samsvar med krav til tetthet og angitte byggegrenser. Sol og 

skyggeforhold er dokumentert og følger plansaken. Planlagt bebyggelse vil i liten grad legge 

skygge på eksisterende bebyggelse. Videre har planlagt bebyggelse tilfredsstillende 

solforhold.  

7.9 Trafikkforhold 

Planforslaget angir 15 nye boenheter i området. Det er lagt til grunn 4 trafikkbevegelser med 

bil pr. boenhet pr. døgn. Dette gir en økning i ÅDT fra den nye boligbebyggelsen i området 

på 60 pr. døgn. Utbyggingen representerer en økning i biltrafikken på eksisterende vegnett i 

området. Trafikksituasjonen i området vurderes imidlertid som oversiktlig og vegnettet anses 

å tåle forventet trafikkøkning som følge av utbyggingen.  

7.10 Interessemotsetninger 

Gjennom planleggingsprosessen har man forsøkt å finne løsninger som er til felles fordel for 

grunneierne innen området. Planforslaget omfatter felles - løsninger på parkering, adkomst 

og utearealer som det er forhandlet fram enighet om mellom de aktuelle grunneierne. Dette 

er avtaler som skal tinglyses. Det er også gjort avtale om grensejusteringer / bytte av arealer 

for en mer effektiv utnyttelse av tomtene. 
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Detaljregulering for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl. - Aabergsgate - Spinnerigata - 
2. gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
Hensikten med planarbeidet er fortetting av kvartalet Aabergsgate – Spinnerigaten med 15 
leiligheter fordelt på tre bygg. Eksisterende bygningsmasse, med unntak av eiendom 13/1639, rives 
og erstattes av leilighetsbygg.  Planområdet ligger i sentrum av Egersund, med adkomst fra 
Spinnerigaten og Aabergsgate. Rådmannen vurderer at i dette tilfellet vil en kunne få en flott og 
innbydende fasade mot veg og der dette vil kunne bygge opp om identiteten og byggeskikken til 
Bøckmansgaten, Spinnerigata og Aabergsgate samtidig som det gir rom for sentrumsnære leiligheter.  
Rådmannen vil i den forbindelse vise til at en i fra bevaringsplanen har gode eksempler på hvorledes 
en kan kombinere tradisjonelt fasadeuttrykk med et moderne innhold. En vurderer at en her har et 
potensiale for å få dette til på en god måte, hvor en samtidig kan ivareta andre viktige planhensyn. I 
dette konkrete tilfellet vurderes fortetting å kunne ivareta disse hensynene og der en har søkt å 
tilpasse prosjektet til omgivelsene samt redusere ulempene for de som bor i området. Helheten i 
prosjektet fremstår som god og der en har foretatt fornuftige avveininger mellom utbygging og 
hensyn til strøkets karakter. Det er positivt at alle tre eiendommene blir utviklet til et enhetlig 
prosjekt. Planprosessen har etter høringen blitt stoppet av tiltakshaver av hensyn til interne 
avklaringer, men dette er nå løst og planen fremmes til endelig behandling. Rådmannen anbefaler at 
planen blir vedtatt i tråd med fremlegg til vedtak. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  

Forslag til reguleringsendring for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl. - Aabergsgate – Spinnerigata  med kart 
og bestemmelser datert 10.06.14 blir vedtatt med følgende endringer i: 
 Kart: 
1. Byggegrense må legges inn som formål i tegnforklaringen. 
2. Det vises siktlinjer og frisiktsoner i avkjørselen fra gnr./bnr 13/1641 og 13/1680 mot fortauet i tråd 

med vegnormal. 
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Bestemmelsene: 
3. Rekkefølgekrav; «Tekniske planer for tiltak som berører rv.44 skal godkjennes av Statens 

Vegvesen før arbeidet igangsettes.» 
4. «Alle leilighetene skal utformes som tilgjengelige enheter i tråd med kravene om universell 

utforming.» 
 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.12 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 09.06.2015 
 
PTU - behandling: 

BJØRN CARLSEN (H) foreslo: 
"Punkt 4 utgår." 

 
MAY H. HETLAND ERVIK (FRP) foreslo: 
"Rampe/utgang fra BB1 skal ikke gå direkte ut i Bøckmannsgaten." 

 
 
BENTE SKÅRA GUNVALDSEN (KRF) ba om fritak for å delta i saken av vektige personlige grunner, jf. kl. 
§ 40, 4.ledd.  Plantekniks utvalg gav enstemmig Bente Skåra Gunvaldsen fritak. Hun har også tidligere 
vært inhabil i saken. Det var ikke vararepresentant i saken, så det var kun 10 medlemmer tilstede ved 
behandlingen. 

---- 0 ---- 

Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1, 2 og 3 enstemmig vedtatt.  
Carlsens forslag til at punkt 4 utgår vedtatt med 8 stemmer mot 2 stemmer for rådmannens 
innstilling punkt 4 (Terje Vanglo,AP + V). 
Erviks tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 
 
 
PTU-117/15 vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  

Forslag til reguleringsendring for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl. - Aabergsgate – Spinnerigata  med kart 
og bestemmelser datert 10.06.14 blir vedtatt med følgende endringer i: 
 Kart: 
1. Byggegrense må legges inn som formål i tegnforklaringen. 
2. Det vises siktlinjer og frisiktsoner i avkjørselen fra gnr./bnr 13/1641 og 13/1680 mot fortauet i 

tråd med vegnormal. 

Bestemmelsene: 
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3. Rekkefølgekrav; «Tekniske planer for tiltak som berører rv.44 skal godkjennes av Statens 
Vegvesen før arbeidet igangsettes.» 

 

· Rampe/utgang fra BB1 skal ikke gå direkte ut i Bøckmannsgaten 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

 
 
Møtebehandling fra Kommunestyret 15.06.2015 
 
KS - behandling: 

 
Inhabilitet. 
Iversen, Edmund (KrF) fratrådte idet han som styreleder av "Gamle Evangeliehuset" som er selger av 
eiendommen jf fvl § 6, 1 e. Det fremkom ikke merknader til dette og Liv Aarrestad Stapnes (KrF) tok 
sete.  
 
Gundvaldsen, Bente Skåra (KrF) fratrådte idet hun tidligere har vært kjent inhabil i behandling av 
saken, jf. fvl § 6, annet ledd. Det fremkom ikke merknader til dette og Gudrun M Eilertsen Uthaug 
(KrF) tok sete.  

Votering: 
Innstilling fra planteknisk utvalg enstemmig vedtatt. 

 
 
 
KS-048/15 vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl. - Aabergsgate – Spinnerigata  med 
kart og bestemmelser datert 10.06.14 blir vedtatt med følgende endringer i: Kart:1.  Byggegrense 
må legges inn som formål i tegnforklaringen.2. Det vises siktlinjer og frisiktsoner i avkjørselen fra 
gnr./bnr 13/1641 og 13/1680 mot fortauet i tråd med vegnormal.Bestemmelsene:3.  
Rekkefølgekrav; «Tekniske planer for tiltak som berører rv.44 skal godkjennes av Statens Vegvesen 
før arbeidet igangsettes.»•  Rampe/utgang fra BB1 skal ikke gå direkte ut i 
BøckmannsgatenVedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
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PTU innstiller til Kommunestyret som fatter vedtak i saken. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 

Detaljregulering for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl. - Aabergsgate - Spinnerigata - 2. 
gangsbehandling 
 
1. Innledning og bakgrunn 
Forslag til reguleringsendring i forbindelse med detaljreguleringsplan for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl. 
- Aabergsgate - Spinnerigata har vært til offentlig ettersyn. En ønsker her å fortette med 15 
leiligheter fordelt på tre bygg.   
 
Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på kartet: 

 
2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Hele planområdet er i gjeldende kommunedelplan for Egersund sentrum 2007-2019 avsatt til 
sentrumsformål S5 og flomfare.  
 
Videre gjelder kommuneplanens bestemmelser for utarbeidelse av reguleringsplaner: 
· Parkeringsdekning: 1,25 bil pr. boenhet, 1 sykkelplass pr. boenhet. 
· Krav til uteoppholdsareal: min 25 kvm pr. boenhet, hvorav inntil 10 kvm skal være på privat 

terrasse/balkong, resten skal være fellesareal.  
· Universell utforming skal dokumenteres og ev. avvik beskrives. 

 

2.2 Reguleringsplan 
Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende plan fra 2008. Eiendom 13/1641(Bøckmanns gate 
24) omreguleres fra allmennyttig forsamlingslokale til boligformål. Eiendommene 
13/1691(Aabergsgate 3) og 13/1680 (Spinnerigaten 6) reguleres til boligformål. For eiendom 13/1639 
(Bøckmanns gate 22) bekreftes dagens bruk som boligformål.  
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Planforslaget viser en fremtidig utnyttelse av området i henhold til krav satt i gjeldende plan. 
 
3. høring og offentlig ettersyn 
Det er sendt ut varsel om høring og offentlig ettersyn 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.  Statens Vegvesen · Merknad E 

2.  Rogaland Fylkeskommune, 
regional 

· Merknad E 

3.  Rogaland Fylkeskommune, kultur · Merknad E 

4.  Felles brukerutvalg · Ingen merknad O 

5.  NVE · Ingen merknad O 

6.  Eigersund kommune, bygg og 
vann og avløp 

· Merknad O 

INNSENDTE MERKNADER 

 

  Fra Innhold/tema J/N Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1.  Statens Vegvesen · Byggegrense må legges inn som 
formål i tegnforklaringen. 

· Rekkefølgekrav; «Tekniske planer 
for tiltak som berører rv.44 skal 
godkjennes av Statens Vegvesen 
før arbeidet igangsettes.» 

· Anbefaler at det legges inn 
siktlinjer og frisiktsoner i 
avkjørselen fra gnr./bnr 13/1641 
og 13/1680 mot fortauet. 

J 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
J 

Dette er innarbeidet. 
 
 
Dette legges inn i 
bestemmelsene. 
 
 
 
 
 
 
Dette er i tråd med vurdering 
gjort også av kommunens 
vegseksjon og er lagt inn i 
revidert kart. 

2.  Rogaland 
Fylkeskommune, 
regional 

· Ber om at krav til tilgjengelighet 
legges inn i bestemmelsene jfr. at 
planbeskrivelsen sier dette er 
ivaretatt.  

· Ber om at lekeplassen utvides slik 

J 
 
 
 
 

Dette er foreslått i fremlegg til 
vedtak. 
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at det til sammen blir 25 m2 ute 
og oppholdareal i prosjektet 
jfr.kravene i kommuneplanen. 
Dette da det er over 450 m til 
nærmeste lekeplass og dette er 
en uforsvarlig avstand for de 
yngste brukergruppene. 

O 
 

En viser til at dette er knappe 
areal og at en derfor etter en 
samlet vurdering har kommet til 
at den skisserte løsningen kan 
aksepteres. 
 
 
 
 

3.  Rogaland 
Fylkeskommune, 
kultur 

· Ber om at det legges inn krav 
knyttet til materialbruk og 
utforming av ny bebyggelse. 

· Savner illustrasjoner fra 
gårdsplass samt fasader. 

J 
 
 
 
O 

 
 
 
 
Tas til orientering. 

4.  Felles brukerutvalg · Ingen merknader til saken. O Tas til orientering. 

5.  NVE · Ingen merknader til saken. O Tas til orientering. 

6.  Eigersund kommune, 
bygg og vann og 
avløp 

· Utbygger må ta kontakt med 
kommunen for inngåelse av 
utbyggingsavtale. 

· Det er kapasitet på vann og avløp. 

O 
 
 
 
 
O 

Tas til orientering. 
 
 
 
 
Tas til orientering. 

 
Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene 
innstille på at planen vedtas i tråd med fremlegg til vedtak: 
Kart: 
1. Byggegrense må legges inn som formål i tegnforklaringen. 
2. Det vises siktlinjer og frisiktsoner i avkjørselen fra gnr./bnr 13/1641 og 13/1680 mot fortauet i tråd 

med vegnormal. 

Bestemmelsene: 
3. Rekkefølgekrav; «Tekniske planer for tiltak som berører rv.44 skal godkjennes av Statens 

Vegvesen før arbeidet igangsettes.» 
4. «Alle leilighetene skal utformes som tilgjengelige enheter i tråd med kravene om universell 

utforming.» 

 
4. Presentasjon av planområdet 
Planområdet avgrenses av eksisterende gateløp. I sør avgrenses området av fylkesvei 44 (Bøckmanns 
gate), mens planområdet i øst og nord avgrenses av Spinnerigaten og i vest av Aabergsgate.  
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Arealbruken innenfor planområdet omfatter boligbebyggelse bestående av 2 bolighus, 
forsamlingslokale og bolig/verkstedsbygning. Bøckmanns gate 24 er bebygd med forsamlingshus og 
har kjøreatkomst fra Spinnerigaten. Spinnerigaten 6 er bebygd og har felles kjøreatkomst med 
forsamlingshuset. Aabergsgate 3 er bebygd med bolighus og har atkomst fra Aabergsgate. 
Bøckmanns gate 22 er bebygd med bolighus og har atkomst fra Aabergsgate. Aabergsgate er stengt 
for ut- og innkjøring fra Bøckmanns gate. Det er etablert smalt fortau rundt kvartalet.   Nord for 
området ligger Svanedalsgården med tilhørende parkeringsareal, som inneholder ulike 
næringsvirksomheter som matvarehandel, treningssenter, legekontor, solstudio m.m. Lundåne bo- 
og behandlingssenter ligger nordvest for området. Ca. 50 meter nord for planområdet ligger elva 
Lundeåna. Kommunehuset og sentrumshandelen ligger i gangavstand fra området. 
 
I forbindelse med fortettingsprosjekt er hensynet til estetikk og tilpassning til omkringliggende 
bebyggelse viktig. I forbindelse med fortetting skiller en ofte mellom homogene områder og 
fortettingsområder. Dette området og området rundt er et området som i stor grad fremstår som et 
homogent område som fremstår med en ensartet og tildels eldre trehusbebyggelse i form av 
hovedsakelig eneboliger.  
 
Dersom en ser på området i denne delen av byen har de en klar felles områdekarakter som er 
historisk betinget.  Områdekarakteren i dette området er dermed noe langt mer enn et visuelt 
ferniss. Den avspeiler byens materielle grunnlag og tilblivelse som trehusby. 
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Planområdet er på ca. 2,3 daa og ligger i Egersund sentrum ved Mosbekk plass. 

Sosikode Formål  Areal (kvm) 

1113 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse 1334 

1802 Bolig 265 

1610 Lekeplass 149 

2012 Fortau 373 

2019 Annen veggrunn - grøntareal 109 

 Sum planområdet 2 230 
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5.1 Eksisterende bebyggelse 
Eksisterende enebolig videreføres som i gjeldende reguleringsplan.  
 
5.2 Ny boligbebyggelse - Blokkbebyggelse, BB1-BB2 
Området avsettes til blokkbebyggelse med til sammen 15 leiligheter fordelt på 3 
bygningskomplekser. Det er laget et prosjekt for hver av tomtene, som parallelt med 
reguleringsplansaken rammesøkes. Planforslaget beskriver prosjektene som illustrasjon til 
detaljreguleringen.  Eksisterende bebyggelse i byggeområdene BB1 og BB2 forutsettes revet.  
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Bebyggelsen rammer inn kvartalet og danner et privat gårdsrom innenfor med ulike felles løsninger. 
Leilighetene har ulike størrelser hvor minste er på ca. 50 kvm BRA og største er på ca. 130 kvm BRA.  
 
Bebyggelsen kan oppføres i inntil 3 etasjer, med mønehøyde på maks 10 meter og hvor møne ikke 
må overstige kote 14.00 for bebyggelse i BB1 og kote 13.00 i BB2. Maks tillatte bebygde areal for 
områdene BB1 og BB2 er 85 %. Parkeringsarealet inngår i bebygd areal.  
 
Boligene har uteareal på private balkong som er mot syd og vest. Balkongene har tilfredsstillende 
solforhold i vår- og høstjevndøgn. Balkongene har ulik størrelse fra 7 til 20 kvm. 
 

Fasade mot nord-øst 

 

 
 
Fasade mot nord-vest (Aabergsgate 
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 5.3 Avkjørsel og frisikt 
Alle eiendommene har avkjørsel på samme sted mot Spinnerigaten, med unntak av eksisterende 
bolig i BF som opprettholder dagens kjøremønster med adkomst i Aabergsgate. På grunn av 
vanskelige avkjørselsforhold i Aabergsgate, har 13/1691 (Aabergsgt.) 3) fått avkjørsel mot 
Spinnerigaten over 13/1680 (Spinnerigaten 6). Denne veiløsningen har gått ut over 
arealdisponeringen på 13/1680. Som kompensasjon for dette har eiendommen fått tillatelse til bruk 
av uteareal på bakkeplan i Aabergsgate 3 (f_L). Både veiretten og bruk av uteareal skal tinglyses. Ny 
felles avkjørsel for BB1 og BB2 er oversiktlig og har god avstand før en kommer ut i gaten. 
 
5.4 Parkering og veier i planområdet 
Parkeringskrav fra Eigersund kommune er lagt til grunn for planforslaget. For boligbebyggelse med 
mer enn en boenhet i sentrum, er min. 1,25 parkeringsplass pr. boenhet på egen grunn. Likeledes 
skal det avsettes min. 1 sykkelparkeringsplass pr. boenhet. Planforslaget legger til rette for totalt 21 
parkeringsplasser, hvorav 15 er i carportplasser under leilighetene. Gjesteparkering er på bakkeplan. 
Dette gir en parkeringsdekning på 1,4 pr. boenhet. Videre er det sikret min. 1 sykkelparkeringsplass 
pr. boenhet i bestemmelsene. 
 
Området offentlig fortau omfatter gangareal langs Bøckmanns gate og Spinnerigaten, samt gangareal 
i forkant av ny bebyggelse i BB1 og BB2. Det er tillatt å etablere kjøreatkomst til nye leiligheter i BB1 
og BB2 over offentlig fortau. Kjørearealet skal imidlertid merkes i belegg. Dette for å skape et visuelt 
skille fra det øvrige gangarealet. Det er lagt inn grønnrabatter for å separere gangarealene, samt 
strukturere avkjørselen til boligene i BB1 og BB2. 
 
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 
 
7.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
6.3.2          Adkomst, parkering og annen infrastruktur 
Parkering er ivaretatt i planforslaget. Det er vist frisiktsone i tråd med standard.  Planen vurderes i 
liten grad å berøre  krysset.  
 
7.2  Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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  

Planforslaget angir 15 nye boenheter i området. Det er lagt til grunn 5 trafikkbevegelser med bil pr. 
boenhet pr. døgn. Dette gir en økning i ÅDT fra den nye boligbebyggelsen i området på 75 pr. døgn. 
Utbyggingen representerer en økning i biltrafikken på eksisterende vegnett i området. 
Trafikksituasjonen i området vurderes imidlertid som oversiktlig og vegnettet anses å tåle forventet 
trafikkøkning som følge av utbyggingen. 
 
7.3 Vann og avløp 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Vann X  1 1 Grønn  

Avløp x  1 1 Grønn  

Vann og avløp knyttes til eksisterende kommunaltekniske anlegg. Overvann ledes til 
kommunalteknisk anlegg. Tekniske planer skal godkjennes av Eigersund kommune før tiltak kan 
igangsettes.   
 
7.4 Fremføring av strøm, energibehov m.m. 
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Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Fremføring av strøm m.m x  1 1 Grønn  

Nye boliger kobles til offentlig strømnett i området. 
 
7.5 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Avfallsbehandling x  2 3 Gul  

På hver tomt er det plass til felles renovasjonsskur for mellomlagring av avfall. 
 
8. Universell utforming: 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas 

x  1 1 Grønn Delvis, nye boliger 
vil kunne ivaretas. 

Planlagte leiligheter er utformet som tilgjengelig boenhet, jf. TEK10. Alle innganger til nye leiligheter 
ligger på bakkeplan med planfri adkomst. Alle boliger som har inngang en etasje eller mer opp fra 
bakkeplan, har heis med handicap-størrelse samt rampe fra bakkeplan til hovedinngang. Leilighetene 
med heis er utformet med rullestolsirkel på bad, gang, soverom og terrasser. Offentlig gangareal og 
felles lekeplass er universelt utformet. 
 
9. Barn og unge/ute og oppholdsareal 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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  

Boenhetene i BB1 og BB2 disponerer felles uteareal i f_L. Arealet er på bakkeplan og utgjør 149 kvm. 
Området skal opparbeides med min. en sandkasse, huskestativ og benk. Uteområdet skal også sikres 
med gjerde. Felles arealet har spesielt gode solforhold i perioden fra ca. kl. 12 til ca. kl. 16 ved vår- og 
høstjevndøgn. Ved midtsommer er utearealet solrikt hele dagen. 
 
Balkongene har ulik størrelse fra 7 til 20 kvm. 
 
Det er gjort en sol – skyggeanalyse som viser hvordan situasjonen i området vil bli etter fullført 
utbygging. Forholdene vurderes som tilfredsstillende. Alle boliger er planlagt med egen balkong med 
gunstige solforhold. Fellesområdene i planen har tilfredsstillende solforhold, og er planlagt som et 
felles uteoppholdsrom med lekeareal. Dette vil kunne fungere som en naturlig møteplass sentralt i 
området. Kvaliteten på uteområdene og lekeplass vurderes som gode og er planlagt slik at dette er 
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en bokvalitet som styrker utbyggingen av området. 
 
10. Sikkerhet og beredskap 
 
10.1 Flom 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag 

 x 3 3 Rød Ivaretatt i 
bestemmelsene. 

Nybygg er sikret mot flom i bestemmelsen § 6.2, samt med hensynssone i plankartet. Flomsikker 
høyde for boligareal, sikkerhetsklasse F2, er satt til kote 4,10 i henhold til rapport fra NVE. Planen 
åpner for at det kan bygges under flomsikker høyde, men at bygningen må bygges i konstruksjoner 
som er vanntett og tåler flom. Dette må dokumenteres. Illustrert planlagt bebyggelse i BB1 og BB2 
oppføres med murt 1. etasje, som brukes til garasje/carport og boder. Boligformålet er i bygningenes 
2. og 3. etasje, på flomsikker høyde. For høyder på gulv i planlagt bebyggelse. Dette vurderes å være 
tilfredsstillende ivaretatt i rapport og bestemmelsene i planen.   
 
10.2 Støy 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Støv og støy  x 3 2 Rød Ivaretatt i 
bestemmelsene 
jfr. støyrapport. 

Aktuell støy vil komme fra biltrafikk. Aktuelle støyskjermingstiltak er sikret i bestemmelsene.  
Støysituasjonen må imidlertid beregnes mer nøyaktig i byggesaken når detaljerte byggetegninger 
foreligger. 
 
10.3 Ras 

 

Hendelse/Situasjon 

Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Masseras/-skred  x 1 1 Grønn  

Snø-/isras  X 1 1 Grønn  

Flomras  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.4 Vær og vind 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 
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 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Vindutsatte områder  X 1 1 Grønn  

Nedbørutsatte områder  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Radongass  x   Grønn Ikke kjent.  

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er ivaretatt i TEK10.  
 
10.6 Høyspent og magnetfelt 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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   
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Forsvarsområde/ Tilfluktsrom  X 1 1   

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.9 Grunnforhold 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Høyspent/magnetfelt  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11. Forurensning 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Sårbar flora/inngrepsfrie områder  X 1 1 Grønn  
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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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK  x 1 1 Grønn  

Planområdet inngår i kulturmiljøet Egersund Sentrum, jf. temakart Rogaland, som har nasjonal 
interesse. Det er ingen registrerte kulturminner og/eller SEFRAK registrerte bygninger innenfor 
planområdet. 
 
12.4 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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.  
 
12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.6 Landskapsvern, estetikk, tilpasning til omgivelser 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
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Landskapsvern/estetikk  X 1 1 Grønn  

Vakre landskap  X 1 1 Grønn  

Tilpassning til eksisterende omgivelser  X 1 1 Grønn  

Området vil få en tettere bebyggelse enn i dag, og estetiske kvaliteter vil i større grad være avhengig 
av bygningsutforming og arkitektur. Bygatene i Egersund er karakterisert av forholdsvis små 
eiendommer som er bebygd helt ut til gateløpene, med varierende fasadebredder. På noen 
eiendommer ligger byggene helt inntil hverandre, andre er skilt med smale innkjørsler og gårdsrom 
med høye gjerder mot gaten. Inni kvartalene er arealene åpne med små uthus, parkeringsareal 
og/eller hager. Bebyggelsen har generelt høye murte grunnmurer med kjellerrom og boder, hvor 
boligformålet er i 2 og 3 etasje. Dette gjelder også hus på flat mark.  
 
Planlagt bebyggelse er foreslått som en sammenhengende bygningsmasse med et indre tun. 
Fasadene er bevisst visuelt oppdelt i mindre «bygg», med tilbaketrukne hjørner/inngangsparti. 
Planlagte bygg er regulert med de samme krav til høyder, takvinkel og byggelinjer som i stadfestet 
plan fra 2008. Materialbruken er tilpasset nærliggende tradisjonelle bebyggelse med primært tre-
panel, saltak med opplett og takvinkel på 35 grader 
 
Planlagt bebyggelse har et større volum enn eksisterende bebyggelse i kvartalet, men er tilpasset 
strøkets karakter i form, materialbruk og struktur. Byggene er prosjektert med høye grunnmurer i 
støpt mur hvor 1. etasje benyttes til parkering, og hvor 2 og 3 etasje er i tre fasade med boligformål. 
Planlagt bebyggelse har et større volum enn eksisterende bebyggelse i kvartalet, men er tilpasset 
strøkets karakter i form, materialbruk og struktur. 

 
 
12.7 Terreng og terengtilpassning 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
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Terreng x  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.8 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Miljøkonsekvenser  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.11 Forhold til naboer 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Forhold til naboer  X 1 1 Grønn  

Det er laget fotomontasjer av planlagt bebyggelse som illustrerer hvordan virkningen av utbyggingen 
blir for tilgrensende bebyggelse. Sammenlignet med  i dag vurderes planlagt bebyggelse ha liten  
negativ innvirkning for utsikt og opplevelsen av området. Foreslått bebyggelse er i samsvar med krav 
til tetthet og angitte byggegrenser.  
 
12.12 Sol og skygge 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
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Sol og skygge x  1 1 Grønn  

Planlagt bebyggelse vil, ifølge tiltakshaver, i liten grad legge skygge på eksisterende bebyggelse. 
Videre har planlagt bebyggelse tilfredsstillende solforhold.  
 

 
12.13 Sosial infrastruktur 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Sosial infrastruktur x  1 1 Grønn  

Kollektivtilbud x  1 1 Grønn  

Prosjektet er hensyntatt i befolkningsprognosen for Eigersund kommune. 
 
13. Vurdering om planen har vesentlig konsekvens for miljø og samfunn / utbyggingsavtale 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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 
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Rådmannen vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og har 
heller ikke avvik fra kommuneplanen slik at det medfører behov for konsekvensutredning jfr. § 4 i 
”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 
En har forelagt spørsmålet om behov for utbyggingsavtale for Miljøavdelingen og har fått følgende 
uttale; «Dersom det er flere tiltakshavere som skal gjennomføre planen kan det være fornuftig at de 
ulike tiltakene reguleres i en utbyggingsavtale, uavhengig av om disse er satt som rekkefølgekrav i 
bestemmelsene.»  
 
I forbindelse med denne planen vurderes det derfor som ønskelig at det inngås utbyggingsavtale jfr. 
at det medfører endringer i offentlig trafikkareal. En viser her også til kommunens 
Forutsigbarhetsvedtak.  
 
14. Naturmangfold 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Naturmangfold  X 1 1 Grønn  

Viser til saksutredningen ovenfor samt innlevert materiale 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. REKKEFØLGEKRAV I PLANEN 

· Opparbeidelse av felles lekeplass før nye boliger tas i bruk 
· Tekniske planer skal godkjennes av kommunen før igangsetting av tiltak 
· Fortau langs spinnerigaten skal være ferdig opparbeidet før nye boliger tas i bruk 
· Før rivning av eksisterende bebyggelse skal bebyggelsen måles opp og registreres ved foto. 
· Før bebyggelsen på eiendom 13/1680 rives, skal utskåret dørportal bevares og ev. flyttes til 

Arbeidernes hus.  
· Tekniske planer for tiltak som berører riksvei 44 skal godkjennes av Statens vegvesen før 

arbeidet igangsettes. 

 

16. Oppsummering og konklusjon 
Etablering av sentrumsnære leiligheter er positivt og vil bidra positivt til byutvikling når dette skjer 
med respekt og forståelse for sine omgivelser. Rådmannen vurderer at dette prosjektet på en god 
måte ivaretar hensynet til omkringliggende trehusbebyggelse. 
 
En vurderer at en i planforslaget har funnet en hensiktsmessig avveining mellom utbygging og hensyn 
til omgivelsene. Det er et stadig større press på å få disse bebygd utover rammene i gjeldende 
reguleringsplan. Fortetting kan ofte være positivt, når dette skjer på en slik måte av omgivelsene blir 
tilfredsstillende ivaretatt. Fortetting og transformasjon innenfor eksisterende bebyggelse 
representerer et boligpotensiale som kommunen ønsker å utnytte. På denne måten vil en kunne få 
etablert boliger i tilknytning til sentrum. Fortetting kan ha både fordeler og ulemper og en må 
gjennom reguleringsplanen søke å bevare det positivt og reduserer de ev. negative. 
 
Fortetting vil si økt bruksareal som kan resultere i flere beboere innenfor et allerede utbygget 
område. Fortetting med kvalitet kan gi positive effekter på flere områder. Dårlig begrunnede 
fortettinger, hvor kvalitetskrav ikke får nok oppmerksomhet, og hvor konsekvensene ikke er 
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nok belyst, vil lett oppfattes som negativt og bidra til dårligere boområder/bomiljø. 
Kommunen sitter med erfaringsmateriale fra begge deler. Målet er fortetting med kvalitet som 
både bevarer bokvaliteter, lokalt særpreg, kulturhistorie og landskap.  
 
Rådmannen vurderer at i dette tilfellet vil en kunne få en flott og innbydende fasade mot veg og der 
dette vil kunne bygge opp om identiteten og byggeskikken til Bøckmansgaten samtidig som det gir 
rom for sentrumsnære leiligheter. Det er positivt aqt en bygger den nye bebyggelsen rundt et felles 
indre tun som er godt skjermet for trafikkstøy.  
 
 Rådmannen vil i den forbindelse vise til at en i fra bevaringsplanen har gode eksempler på hvorledes 
en kan kombinere tradisjonelt fasadeuttrykk med et moderne innhold. En vurderer at en her har et 
potensiale for å få dette til på en god måte, hvor en samtidig kan ivareta andre viktige planhensyn. I 
dette konkrete tilfellet vurderes fortetting å kunne ivareta disse hensynene og der en har søkt å 
tilpasse prosjektet til omgivelsene samt redusere ulempene for de som bor i området. Helheten i 
prosjektet fremstår som god og der en har foretatt fornuftige avveininger mellom utbygging og 
hensyn til strøkets karakter. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt i tråd med fremlegg til vedtak. 
 

17. Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente 
 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 

 
 

Alternative løsninger:  
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  
Forslag til reguleringsendring for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl. - Aabergsgate – Spinnerigata  med kart 
og bestemmelser datert 10.06.14 blir vedtatt med følgende endringer: 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.12 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID Tittel 

403968 Justerte plandokumenter Aabergsgate - Spinnerigaten til 2. gangsbehandling 

403967 2361 bestemmelser_justert 190515.docx 

403969 2361 plankart_justert 190515.pdf 

376472 Notat_vurdering av bevaringsverdi.pdf 
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390396 Uttalelse - detaljregulering Aabergsgaten, Spinnerigaten gnr. 13 bnr. 1641 m.fl. - 
tillegg til tidligere utsendt dokumenter 

386566 Uttalelse - detaljregulering Aabergsgaten, Spinnerigaten gnr. 13 bnr. 1641 m.fl. 

386500 Uttalelse - reguleringsplan for boliger gnr. 13 bnr. 1641 m.fl. i Aabergsgate og 
Spinnerigaten 

382831 Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. vurdering av forhold knyttet til 
bevaring - reguleringsendring for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl - Aabergsgate - 
Spinnerigata 

376032 Ang. detaljregulering for boliger gnr. 13 bnr. 1641 mfl. Aabergsgate - Spinnerigata 
- offentlig ettersyn 

365659 Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering for boliger på gnr. 13 bnr. 1641 
mfl. i Aabergs gate - Spinnerigaten 

365372 Svar til høring og offentlig ettersyn av detalregulering for gnr. 13 bnr. 1641 m.fl. 
Aabergsgata - Spinnerigata 

364501 Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - gnr. 13 bnr. 1641m.fl. - detaljregulering 
for boliger, Aabergsgate - Spinnerigata 

358394 Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl - 
Aabergsgate - Spinnerigata 

358393 Uttalelse - g.nr 13. b. nr. 1641 
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Vedlegg 1a
Bøckmans gate - Egersund

Støysonekart Lden

Uskjermet

Beregningshøyde 1,8 meter

 55 <= ... < 60

 60 <= ... < 65

 65 <= ...  

Dato: 16.04.2013

Målestokk: 1:350

  Road

  Building

  Barrier

  Contour Line

  Calculation Area

Oppdragsgiver: Kristiansen & Selmer-Olsen AS 

v/Ragnhild K. Tamburstuen 

Utarbeidet av: KK Kontrollert av: SAA
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Vedlegg 1b
Bøckmans gate - Egersund

Støysonekart Lden

Uskjermet

Beregningshøyde 4,0 meter

 55 <= ... < 60

 60 <= ... < 65

 65 <= ...  

Dato: 16.04.2013

Målestokk: 1:350

  Road

  Building

  Barrier

  Contour Line

  Calculation Area

Oppdragsgiver: Kristiansen & Selmer-Olsen AS 

v/Ragnhild K. Tamburstuen 

Utarbeidet av: KK Kontrollert av: SAA
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Vedlegg 2
Bøckmans gate - Egersund

Støysonekart Lden

Skjermet

Beregningshøyde 1,8 meter

 55 <= ... < 60

 60 <= ... < 65

 65 <= ...  

Dato: 16.04.2013

Målestokk: 1:350

  Road

  Building

  Barrier

  Contour Line

  Calculation Area

Oppdragsgiver: Kristiansen & Selmer-Olsen AS 

v/Ragnhild K. Tamburstuen 

Utarbeidet av: KK Kontrollert av: SAA
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Fra: Dag Kjetil Tonheim 
Sendt: 5. august 2015 17:14 
Til: Annbjoerg  E.Skofteland; Trond Åsmund Karlsen; Espen Hyggen; Jone Omdal; 

Åshild Bakken; Åshild Slettebø; Bjarne Lind Rosenblad; Eivind Galtvik; Anne 
Grethe Woie; Nina Bolme Steinsholt; Randi Haugstad; Sem  Hadland 

Emne: Kunngjøring - Detaljregulering for massedeponi med konsekvensutredning 
gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3  m.fl. - Søkkemyra, Øygreid (ksak 050/15) 

Vedlegg: Bestemmelser-detaljregulering og KU for massedeponi Søkkemyra, gnr 42 bnr 
2 mfl.pdf; Konsekvensutredning-detaljregulering og KU for massedeponi 
Søkkemyra.pdf; Planbeskrivelse-detaljregulering og KU for massedeponi 
Søkkemyra.pdf; Reguleringsplankart-detaljregulering og KU for massedeponi 
Søkkemyra.pdf; Saksutredning-detaljregulering og KU for massedeponi 
Søkkemyra.pdf 

 
Det gjøres herved kjent med at kommunestyret i møte 15.06.2015 har vedtatt detaljregulering for 
massedeponi med konsekvensutredning gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3  m.fl. - Søkkemyra, Øygreid 
(ksak 050/15) Hensikten med planforslaget er å legge til rette for massdeponi med tilhørende funksjoner.  
 
Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller 
byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller 
erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 
3 år etter denne kunngjøringen. 
 
Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane 
Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI.  
 
Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, 
Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås, de er også lagt ut på biblioteket samt 
kommunens nettsider: www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no> under 
reguleringsplaner/kunngjøringer. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, 
plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund. 
 
Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 
958 84 976. 
 
Med vennlig hilsen 

Dag Kjetil Tonheim, plansjef 
Plankontoret 

Direkte telefon: 51 46 83 21 - mobiltelefon: 95 88 49 76 - sentralbord: 51 46 80 00 

www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> - Facebook.no/eigersund - @EigersundK 

 
Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf. 
personopplysningsloven. All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også 
kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.  
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Eigersund kommune 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

for 
 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VEG OG DEPONI  I 

SØKKEMYRA, EIGERSUND KOMMUNE 

Plan nr. 20130009 

 

Bestemmelsene er datert:   07.01.2015 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:   

Dato for Kommunestyrets vedtak:   
 

 

§ 1. Planens målsetting 

Formålet med planen er å legge til område for massedeponi med tilhørende veg   

§ 2. Formål 

Området reguleres til følgende formål: 
Bebyggelse og anlegg:    Jordbruk 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg    
Hensynssoner:     Fareområde høyspenningsanlegg 

§ 3. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

3.1 Område for massedeponi 
 
3.1.1 Området skal benyttes til deponering av rene masser med et volum på ca 900 000 m3  

innenfor en driftsperiode på inntil 20 år. Med rene masser menes: 
             Naturlige masser fra områder uten forurensende virksomhet betraktes som rene. 
             Rene masser består av jord, stein, sprengt fjell, sand, myr, grus eller leire. 

3.1.2  Drift skal til vanlig kun foregå dagene mandag til fredag i tidsrommet 0600-2000.  
3.1.3 Under driftsperioden skal de deler av området som kan medføre fare for mennesker eller 

husdyr, holdes forsvarlig sikret. 
3.1.4  Driften skal skje på en slik måte at naturen og omgivelsene på stedet ikke blir unødig 

skjemmet.  
3.1.5 Det tillates ikke oppført permanente bygninger eller anlegg i området. 
3.1.6    Det skal utarbeides en driftsplan for deponiet som skal godkjennes av Eigersund Kommune før  
             igangsettelse tillatelse gis. 
3.1.7     Det skal ikke være mer en 30 daa åpnet areal  i driftsfasene, se plankart for etapper og      
             drifts retning av deponiet. 
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3.2  Støy 
 
3.2.1 Årsmidlet støynivå fra nærmeste bolig skal ikke overstige 55 dBA.  
3.2.2   Det kan aksepteres støynivå på opp til 58 dBA i inntil 30 % av driftsdøgnene. 
3.2.3 I inntil 15% av driftsdøgnene aksepteres et støynivå på opp til 63 dBA. 
 
3.3  Støv 
 
3.3.1 Nedfallsstøv fra deponiet målt ved plangrensen skal ikke på noe tidspunkt overstige 5 g/m2 pr. 

30 døgn. 
3.3.2 Døgngrenseverdien for svevestøv målt ved plangrensen er 50 μg/m3 steinstøv med partikkel-

diameter < 10 μm (PM10), og må ikke overskrides mer enn 35 ganger pr. år. 
3.3.3 Årsgrenseverdien for steinstøv med partikkeldiameter < 10 μm (PM10) er 40 μg/m3. 
 
3.4 Vannforurensning 
3.4.1 Det skal anlegges sedimenteringsbasseng og rensepark i tilknytning til masseuttaket. 
3.4.2 Plan for dette anlegget må utarbeides av kvalifisert konsulent og godkjennes av kommunen.  
3.4.3 I takt med uttaket skal det etableres midlertidige sedimenteringsbasseng(er). Plassering av 

disse skal framgå av etappene i driftsplanen. 
3.4.4 Størrelse på sedimentasjonsdammer skal samlet utgjøre minimum 2% av til enhver tid åpent 

areal.  
3.4.5  Det skal etableres rutiner for å kontrollere at avrenning fra området ikke medfører forurensning 

av tilstøtende vassdrag, samt rutiner for håndtering av eventuelle utilsiktede utslipp av olje, 
kjemikalier etc. 

3.4.6 Deponiet skal avsluttes slik at terrenget i hovedsak blir som vist med stiplede linjer på 
plankartet. Dette skal oppnås ved oppfylling med rene, naturlige masser.  

3.4.8 Nytt terreng skal ikke blir brattere enn 1:8. 
3.4.9 Topplaget må være fri for store steiner og bestå av minst 30 cm matjord som tilsås og tas i 

bruk til jordbruksformål etter hvert.  
3.4.10 Området må holdes avstengt slik at uvedkommende ikke kan bruke området som tipp-plass. 
3.4.11 Avslutningsplan skal inngå som en del av driftsplanen for deponiet. 

§ 4. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

4.1  Kjøreveg 
 
4.1.1 Krysset mellom rv. 42 og Øygreisveien skal opparbeides av tiltakshaver før deponiområdet 

kan tas i bruk  
4.1.2 Alle tiltak og tekniske planer som berører riksveinettet skal oversendes til Statens vegvesen 

for gjennomsyn. 
4.1.3 Vegforbindelsen skal være privat og skal holdes stengt med bom for å hindre kjøring utover 

trafikk til/fra-deponi.  
4.1.4 Avkjøringen skal opparbeides med fast dekke i henhold til vegnorm. 
             Adkomst vegen skal pålegges jord i skråninger og fyllinger. 

Adkomst vegen skal etter ferdig deponi gjøres om til jordbruksveg.  
4.1.5  Det skal legges fast dekke minimum 15 meter inn på den private veien fra avkjørsel fra 

kommunal veg. Det må også sikres at vann fra denne veien ikke renner over i den kommunale 
veien. Det skal legges rist på 6 meters lengde på den private veien. 

 

§ 5. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL 

5.1 Landbruksområde 

§ 6. HENSYNSSONER 

6.1  Fareområde høyspenningsanlegg 
 
6.1.2  Det tillattes ikke bruk av anleggsmaskiner etc. innenfor fareområde på 30 meter uten særskilt 

tillatelse fra linje eier.  
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             Sprenging er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra linje eier. 
             Støv program skal følges slik at en unngår problemer med isolatorer. 
             Støv skal ivaretas via støvmålinger, pkt 3,3. 
 
6.2  Frisiktsone 
6.2.1 I områdene regulert til frisiktsoner skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 til 3,0 meter over 

tilstøtende veibaner. 

 
-----«»----- 
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1 FORORD 

Ecofact har på oppdrag fra Ravi Rådgivning as utarbeidet konsekvensutredning for 
massedeponi i Søkkmyra, Eigersund kommune.  
 
Sinus ved Erling Andreassen har vært underleverandør på støy. Ivar Vigre ved Ravi 
Rådgivning as har vært oppdragsgiver og kontaktperson for prosjektet. Ecofact takker 
alle parter for godt samarbeid  
 

Desember 2014 
 

 Toralf Tysse 
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2 SAMMENDRAG 

Beskrivelse av oppdraget 

Denne konsekvensutredningen belyser virkninger for omgivelsene av det planlagte deponiet 
ved Søkkemyra utenfor Egersund by. De fleste utredningstema er ikke prissatte tema, dvs. 
de belyses for verdi, omfang og konsekvenser – i tråd med Statens vegvesen håndbok 140 
om ikke prissatte tema. I tillegg er tiltaksplanene vurdert i forhold til støy, samfunn og risiko. 

 

Datagrunnlag 

Med unntak av fagrapporter på støy (Sinus) og landskap (Ecofact), er teksten skrevet rett 
inn i dokumentet. Datagrunnlaget for utredningen er hentet fra mange ulike kilder, alt etter 
hvilket tema det gjelder. Det er gjennomført befaring i tiltaksområdet for temaene landskap, 
kulturminner og naturmangfold. 

Planområdet består i dag av skog, myr og beiteområder. Området består stort av utmark. 
Sentralt i området ligger det en naturbeitemark, som er en viktig naturtype.  

Landskapet som planområdet er en del av er representativt for distriktet. Et område definert 
som vakkert landskap med nasjonal interesse ligger utenfor området.  

Planområdet benyttes i liten grad til friluftsliv, men i tilgrensende områder ligger det 
regionalt viktige friluftsområdet Øyrelia. 

Ingen viktige kulturminner er registrert i planområdet. I det øvrige utredningsområdet ligger 
det flere automatisk fredete kulturminner. En hustuft ligger like utenfor planområdet, mens 
de øvrige kulturminnene ligger mer perifert. 

Verken planområdet eller øvrig influensområdet fremhever seg med spesielt store verdier 
for noen av utredningstemaene. Forekomstene er stort sett representative for distriktet.  

 

 

Konsekvenser  

Etableringen av massedeponiet vil stort sett gi små – ubetydelige konsekvenser for aktuelle 
utredningstema. 

Konsekvensene for jordbruk vil bli liten positiv, da det er lagt opp til at deponiet vil 
opparbeides til dyrka mark ved avslutning. Konsekvensene for skogbruk vurderes til 
ubetydelig – liten negativ.  

Friluftsliv vil i liten grad bli berørt av massedeponiet, og konsekvensene blir vurdert til liten 
negativ. Det gjelder også kulturminner og landskap.  

En viktige naturtype, en naturbeitemark, vil bli ødelagt ved etableringen av deponiet. For 
denne vil konsekvensene bli stor negativ, men for det øvrige naturmangfoldet vil 
konsekvensene bli små.  

Støyberegningene som er foretatt av Sinus viser ikke overskridelser av gjeldende 
grenseverdier for støy.  
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3 INNLEDNING 

3.1 Formål og bakgrunn 

I forbindelse med stor byggeaktiviteten i Rogaland blir det skapt behov for arealer for 
deponering av reine overskuddsmasser som stein, jord, osv. Planen her er å kombinere 
dette behovet med behovet for å utbedre landbruksarealer. 
 
Formålet med planområdet ved Vassmyra i Eigersund er å legge til rette for 
massedeponi og i tillegg utvide og bedre dyrket areal når prosjektet er gjennomført. 
Dette er kun en midlertidig omdisponering av området i forhold til gjeldende 
kommuneplan.  
 
Kravet til regulering ligger i § 12-1 i plan- og bygningsloven ”for gjennomføring av 

tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det 

reguleringsplan” og i § 4 i bestemmelsene til gjeldene kommuneplanen, fordi deler av 
planområdet ligger i 100 m-sonen langs vernet vassdrag. 
 
Eigersund kommune har stilt krav om at tiltaket skal konsekvensutredes.  
 
 

3.2 Lovgrunnlag og planprosess 

Tiltaket er ikke av et slikt omfang at det utløser konsekvensutredning etter Forskrift 
om konsekvensutredning (Plan- og bygningsloven). Tiltaket samsvarer derimot ikke 
med gjeldende kommuneplan (2011 – 2022), og Eigersund kommune har derfor stilt 
krav om konsekvensutredning.  
 
Det er allerede utarbeidet planprogram (Ravi Rådgivning 2014), og dette gir rammene 
for hva som skal konsekvensutredes. 
 
Formålet med konsekvensutredningen er å sikre at hensyn til miljø og samfunn blir tatt 
i betraktning under planleggingen. Konsekvensutredningen skal gi en beskrivelse av 
miljøet og samfunnsforholdene i tiltaks- og influensområdet slik det fremstår i dag. 
 
Konsekvensutredningen inngår som en integrert del av reguleringsplanen. Prosessen 
med konsekvensutredning og reguleringsplan fremgår av figur 3.1.  
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Figur 3.1. Planprosessen fra innledende arbeid til avslutning av uttaket. 

 

3.3 Utredningsalternativer  

 
Det er 2 hoveddisposisjoner av planområdet som skal utredes. 

 
Alternativ 1  

Anleggelse av massedeponi innen planområdet.  Dette alternativet er beskrevet og 
illustrert i kapittel 5, tiltaksbeskrivelsen.  
 
0-alternativet 

0-alternativet er en videreføring av dagens situasjon uten at massedeponiet blir 
realisert. 
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4 PLANOMRÅDET 

4.1 Beliggenhet  

Planområdet ligger like vest for Øgreidvatnet, ca. 5 km NNØ for Egersund by (figur 
4.1). Planområdet for tiltaket omfatter her i stor grad de arealer som vil bli direkte 
berørt gjennom arealbeslag av det planlagte tiltaket. 

 

Figur 4.1. Beliggenhet av planområdet (rød markering).  

Planområdet, som utgjør ca. 155 dekar, er topografisk variert og med vekslende 
arealtyper. De lavereliggende deler av planområdet består av myr, mens 
naturbeitemark og innmarksbeiter ligger i tilknytning til dette. Den delen av 
planområdet som atkomstveien dekker er preget av ung bjørkeskog.  

Influensområdet er areal utenfor det definerte planområdet, men som likevel blir 
påvirket av tiltaket, for eksempel gjennom visuelle innvirkninger. For de enkelte 
deltemaene i KU-en vil influensområdet være forskjellig.   
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4.2 Planstatus  

Planområdet er i gjeldende kommuneplan (2011 – 2022) avsatt som LNF område, dvs. 
arealer der landbruk-, natur- og friluftsinteresser skal prioriteres. Atkomstveien berører 
ellers arealer der landbruksinteressene skal ha forrang. Dette fremgår av figur 4.2 som 
høyre-skraverte soner på vestsiden av Laureidfjellet. En liten del av planområdet 
inngår ellers i en sikringssone for en skytebane, vist med orange farge sør i figur 4.1. 
 

 
Figur 4.2. Utsnitt fra kommuneplan for Eigersund kommune, 2011 – 2022. Planområdet ligger i 

tilknytning til Laureidfjellet, midt på figuren. 

 
 

5 TILTAKSBESKRIVELSE 

5.1 Tiltaket 

Tiltakshaver har fremmet en plan om fremtidig deponi med tilkomst til Søkkemyra i 
Eigersund Kommune. Tilkomsten er via Rv 42 og avkjørselen til Øygreisveien. Det 
skal etableres en ny vei fra Øygreisveien etter ca. 100m fra Rv 42. Ny vei har en 
lengde på 620 meter. Denne veien etableres gjennom området på en slik måte at den 
gjør minst mulig inngrep i terrenget. Det kan deponeres 927 000 m3 rene gravemasser 
fra bygg- og anleggsvirksomheten i deponiet. Det er og planlagt sortering av tilførte 
deponimasser for gjenbruk. Tidsperioden er beregnet til 20 år. Deponiet vil fylles opp 
fra nord mot sør. Fyllingshastigheten vil stort sett følge aktivitetsnivået innen bygg og 
anlegg for Eigersundsområdet. Når deponiet oppnår en fyllingsflate på henholdsvis 
30/60/96 daa, (figur 5.1) skal det legges på matjord i etappene, og områder overføres 
til grunneier som fylldyrket.  
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Drift 

Massedeponiet vil normalt ha en driftstid mellom 07:00 – 20:00, men med ekstra drift 
mellom 06:00 – 07:00. 
  
Massetilførselen til deponiet vil bli med lastebiler/traktorer med henger innenfor 
oppgitt tidsrom. Snitt inntransport vil bli på ca. 10 stk. pr døgn (tall fra oppdragsgiver), 
men det kan være variasjoner etter aktivitetsnivået. Maskiner som vil være i bruk på 
selve deponiet er en hjullaster/doser som brukes til legge ut massene ved behov, snitt 
tid pr. dag etter snitt innkjøring er 1 time. Det vil også bli brukt sorteringsanlegg til 
behandling av gjenbruks masser. 
 
Selve driftet av deponiet, fylling fra toppen i nord og nedover mot sør. Fremdriften av 
dette vil være veldig variabel alt etter aktivtetsnivået i bygg og anlegg. Derfor er det 
ikke tegnet i faste etapper, men ved oppnådd areal som skal legges igjen etter hvert, 
30,60 og 96 daa (figur 5.1). 
 
Nøkkelinformasjon om tiltaket: 
     

• Benytter samme innkjørsel som tidligere deponi i området  
• Totalt lengde på midlertidige tilkomst vei er 620 meter 
• Totalt deponeringsvolum er beregnet til 927 000 m3 
• Langt fra bebyggelse, lite konfliktnivå 
• 20 år driftstid 
• Ved ferdigstillelse er det 96 da fulldyrket jord, mot nå myr, kratt og snaufjell  
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Figur 5.1. Viser ny tilkomst til deponiet og etapper til deponiet. 

 
 
5.2 Alternativer 

Det er 2 hoveddisposisjoner av planområdet som skal utredes. 
 

• 0-alternativet: Tiltaket vil ikke bli gjennomført og fremtidig utnyttelse av 
arealet anses å forbli som i dag.  

 
• 1 Alternativet: Området tas i bruk som deponi med midlertidig tilkomst til 

deponiet med en tidshorisont på 20 år. Etterbruken av arealet blir fulldyrket 
jord mot eksiterende areal i dag.  

 
For 1 alternativet foreligger det kun et alternativ som tilkomst: 
 

• Adkomstalternativ 1 er via Rv 42 Krossmoveien og videre av på Øygreiveien 
i 100 meter derav ny vei til deponiet på 620 meter. Avkjørselen til 
Øygreisveien er tidligere blitt bruk til et annet deponi i dette området.  

 
                            

 
              
 
                  

Side 994 av 1161



Konsekvensutredning for Vassmyra massedeponi, Eigersund kommune Ecofact rapport 419

 
 

 Side 9

 
Figur 5.2. Figuren viser adkomst alternative til deponiet. 

 
Figur 5.4 og figur 5.5 viser hhv lengdeprofiler og tverrprofiler av deponiet, mens figur 
5.3 illustrerer hvor profilene er tatt ut fra.  
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Figur 5.3. Profiluttak for deponiområdet. 

 

 
Figur 5.3. Lengdeprofil på deponiet. 
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Figur 5.4. Tverrprofiler for deponiet. 
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6 MATERIAL OG METODE 

 
6.1 Faglig omfang og inndeling 

Rammene for det faglige omfanget i konsekvensutredningen er gitt i vedtatt 
planprogram, datert 20.1.2014. 
 
Konsekvensutredningen er delt opp i hovedkapittel for hvert utredningstema, slik det 
fremgår av kapitlene 7 - 12. Denne hovedinndelingen følger i stor grad inndelingen i 
planprogrammet, men avviker ved at biologisk mangfold er gitt et eget hovedkapittel. I 
kapittel 8 - 14 er det sammenstilt konsekvenser for de ulike tema som er 
konsekvensutredet. 
 

6.2 Metoder for fastsetting av verdi, omfang og konsekvenser 

I plan og bygningsloven er det i detalj gjort rede for i hvilke tilfeller staten stiller krav 
om konsekvensutredning. Kravene til metode er gitt i veiledere og forskrifter. Felles 
for de ulike fagutredningene i dette dokumentet er en inndeling i fire faser: 

• Datainnsamling 
• Vurdering av verdi (på objekter/områder mv.) 
• Vurdering av omfang 
• Konsekvensgradering 
 
Alle utredningstema unntatt støy, samfunn og risikoanalyse er utredet i samsvar med 
Statens vegvesens håndbok 140 - Konsekvensanalyser (2006), for såkalt ikke prissatte 
tema. Dette betyr at det vurderes verdi og omfang for å komme frem til konsekvens. 
Dette er nærmere beskrevet nedenfor.  
 
For de prissatte temaene støy og samfunn er denne metodikken ikke benyttet, og her er 
det derfor andre veiledninger for å belyse virkninger av tiltaket. 
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6.2.1 Vurdering av verdi  

Verdien blir fastsatt langs en glidende skala (figur 6.1) som spenner fra liten verdi til 
stor verdi, basert på den relative betydningen av området for gjeldende tema. 
Verdivurderingen i et delområdet kan differensieres i et verdikart, men 
registreringskategoriene må også gis en samlet vurdering. Ulike tema har ulike 
kriterier for verdisetting. 

 

      

Figur 6.1. Skala for verdi. 

6.2.2 Vurdering av omfang 

Dette trinnet består i å beskrive og vurdere omfang av mulige virkninger på de ulike 
temaene som blir verdisatt dersom tiltaket gjennomføres. Omfanget blir blant annet 
vurdert ut fra påvirkning i tid og rom, og sannsynligheten for at virkning skal oppstå. 
Omfanget blir gjengitt langs en trinnløs skala fra stort negativt omfang til stort positivt 

omfang, slik det fremgår av figur 6.2. 

 

Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           �  
                    

Figur 6.2. Skala for omfang. 

6.2.3 Vurdering av konsekvens 

Det siste trinnet i vurderingene består i å sammenholde verdi og omfanget av tiltaket 
for derved å utlede den samlede konsekvens i henhold til konsekvensvifta vist i figur 
6.3. 

Liten                       Middels                      Stor 

------------------------------------------------------------------------------ 

              � 
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Figur 6.3. Konsekvensvifta viser hvordan verdi og omfang kombineres for å 

finne konsekvens (Statens Vegvesen 2006). 

 
Sammenstillingen i tabell 6.1 gir et resultat langs en skala fra meget stor positiv 
konsekvens til meget stor negativ konsekvens (se under). De ulike kategoriene er 
illustrert ved å benytte symbolene ”-” og ”+” (se tabell 6.1). 
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Tabell 6.1. Oppsummering av konsekvensalternativer og korresponderende symboler 

Symbol Beskrivelse 
++++ 

+++ 

++ 

+ 

0 

- 

- - 

- - - 

- - - - 

Meget stor positiv konsekvens 

Stor positiv konsekvens 

Middels positiv konsekvens 

Liten positiv konsekvens 

Ubetydelig/ingen konsekvens 

Liten negativ konsekvens 

Middels negativ konsekvens 

Stor negativ konsekvens 

Meget stor negativ konsekvens 

 

Det er laget oppsummeringstabeller som viser verdi, omfang og konsekvens for alle 
alternativer og ulike tema. Dersom det eksisterer flere alternative utforminger blir også 
alternativene rangert mot hverandre for det aktuelle temaet. 
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7 STØY  

Følgende føringer er gitt for temaet i vedtatt planprogram:  

- Støygenerering 
-  
- Konsekvenser av støy i forbindelse med transport- og anleggsvirksomhet 

 
 

7.1 Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 

Eksterne støyforhold er regulert av Miljøverndepartementets retningslinje, T-
1442/2012: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. T-1442 skal 
legges til grunn av kommuner og berørte statlige etater ved planlegging og behandling 
av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.  

 
Retningslinjen anbefaler at anleggseierne beregner to støysoner rundt viktige 
støykilder, en rød og en gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom 
bebyggelse skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny 
bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold. Nedenfor er disse grensene gjengitt. 

 
 

Tabell 7.1. Grenseverdier for gul og rød sone etter T-1442/2012 

Støykilde 
Utendørs støynivå Utendørs støynivå, lørdager og 

søndager/helligdager 

Utendørs støynivå i 

nattperioden kl. 23 - 07 

Øvrig industri 

Uten impulslyd:  
Lden 55 dB, Levening  50 dB 

Med impulslyd:  
Lden 50 dB, Levening  45 dB 

Uten impulslyd:  
Lørdag: Lden 50 dB  
Søndag: Lden 45 dB 

Med impulslyd:  
Lørdag: Lden 45 dB  
Søndag: Lden 40 dB 

Lnight 45 dB 
LAFmax 60 dB 

 
  

 Alle støygrenser gjelder i såkalt fritt felt, dvs. uten refleksjon fra nærliggende fasade.  

 

Alle støygrenser gjelder i såkalt fritt felt, dvs. uten refleksjon fra nærliggende fasade. 
Det angis en døgnmiddelverdi Lden (den = ”day-evening-night”). Støynivået vektes 
hhv. 5 og 10 dB strengere om kveld og natt enn om dagen. Eksempelvis vil da et 
støynivå på 45 dBA i nattperioden, 50 dBA i kveldsperioden og 55 dBA om dagen gi 
Lden = 55 dB.   

 

For kategorien ”øvrig industri” skal ekvivalentnivåene på grunn av stor variasjon i 
driftsmønster beregnes som døgnmiddelverdier (verste døgn). 

 
Krav til maksimalnivå på natt gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt. 
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Retningslinjen vektlegger at alle boliger bør få minst en stille side og tilgang til egnet 
uteareal med tilfredsstillende støyforhold.  

 
 
7.2 Materiale og metoder 

7.2.1 Forutsetninger 

For støyberegningene er det lagt til grunn 10 lastebil-lass pr. dag til deponiet, samt at 
deponiet vil være åpent for inntransport av masser mellom klokken 06:00 og 20:00. 
Selve utjevningen av masser foregår mellom 07:00 og 16:00. Det er kun lagt opp til 
aktivitet på hverdager. Driften vil vare i 20 år.  

 
Beregningene er foretatt for en typisk situasjon der massene tippes og jevnes ut. 
Vurderingen skal etter T-1442 gjøres for verste dag. Dette blir da de dagene massene 
jevnes ut. Beregningene er foretatt med terreng tilsvarende ferdig utfylt deponi siden 
dette gir minst skjerming av kildene. Dette betyr at skjermingsforhold kan være bedre 
underveis i driften. 

7.2.2 Beregningsmetodikk 

Beregningene er utført etter Nordisk Metode for industristøy med programmet 
Cadna/A versjon 4.4. Det er laget en tredimensjonal terrengmodell basert på digitalt 
kart tilsendt fra oppdragsgiver. Metoden regner med medvindsforhold (3 m/s 
vindhastighet) og absorpsjon fra mark. Videre tar metoden hensyn til luftabsorpsjon og 
skjermingseffekter fra terreng og eventuelle voller. Alle resultater er gitt som nivå i 
frittfelt. 

 
I beregningene er det benyttet en absorbsjonsfaktor for mark på 0,3 i planområdet og 
0,8 utenfor planområdet.  

 
Fra oppdragsgiver har vi fått oppgitt at massene transporteres inn i området, tippes og 
jevnes ut. Som grunnlag for beregningene er det benyttet erfaringstall for støy fra disse 
kildene. Følgende støykilder og driftstider er benyttet: 

 
Tabell 7.2. Lydeffektnivå LW,A  for kilder (alle tall er ekvivalentnivå i dBA) brukt i beregninger for 

deponi på Søkkmyra. 

Kilder Aktivitet 
Type 

kilde 

Kilde-

høyde 

Driftstid 

hverdager 
Lydeffektnivå 

Dumper/Lastebil Tipping av masse Flate 3,0 m 06:00 – 20:00 99 dBA 

Dumper/Lastebil Inntransport av masse Linje 2,0 m 06:00 – 20:00 105 dBA 

Hjullaster/Showel Utjevning av masser Linje 2,0 m 07:00 – 16:00 108 dBA 

Gjenvinning* Gjenvinning av masser Flate 3,0 m 07:00 – 16:00 118 dBA 

*Opplyst fra oppdragsgiver at dette tilsvarer et sikteverk. 
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7.3 Resultater 

Figur 7.1 viser beregnede støysoner i anleggsperioden for deponiet. Det er beregnet 
døgnvektet ekvivalentnivå, Lden, til omgivelsene forutsatt driftstider som i tabell 7.2. 
Basert på informasjon fra oppdragsgiver, vurderes disse tidene å være betydelig mer 
enn varighet på typisk drift. Beregningene viser likevel at ekvivalentnivået er under 
nedre grense for gul støysone og det utløses dermed ikke krav til støyskjermingstiltak. 

 
Beregningner viser at Lnight og Levening med samme driftstider også er godt innenfor 
krav på hverdager.  

 
Overslagsberegninger av maksimalnivå tyder på at dersom masse/stein tippes 
uskjermet nærmere bebyggelsen enn 250 m kan det forekomme overskridelser av 
kravet til maksimalnivå på natt. Dersom tippingen på natt (før klokken 07) skjermes 
med f.eks. 3 – 4 m høye massedeponi, kan tippingen skje inntil 100 – 150 m 
bebyggelse uten at det er sannsynlig med overskridelse av krav til maksimalnivå på 
natt. Det understrekes at kravet til maksimalnivå på natt kun gjelder der det er mer enn 
10 hendelser.  

 
Ved endrede forutsetninger (driftstid, utstyr etc.) bør det gjennomføres nye 
vurderinger. 

 
Trafikken inn til området går via Rv 42 Krossmoveien. Årsdøgntrafikken på denne 
vegen er 4100 kjøretøy per døgn. Deponiet på Søkkmyra vil i gjennomsnitt ha 10 lass i 
døgnet. Trafikken til Søkkmyra er dermed så mye mindre enn totalen på Rv 42 at den 
ikke har innvirkning på trafikkstøynivået.  
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Figur 7.1. Støysonekart for deponiet. 

 

 

7.4 Avbøtende tiltak 

Det anbefales at spesielt området der det tippes steinmasser skjermes mot nabobolig.  
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8 LANDSKAP 

Følgende føringer er gitt for temaet i vedtatt planprogram:  

- Kartlegging av stedlige naturverdier og kulturkvaliteter samt 

landskapselementer 

- Vurdering av inngrepet og avslutning mot sentrale punkt må gjøres for de 

ulike etappene og for ferdig anlegg 

- Visuell virkning fra Stortjørna 

8.1 Materiale og metoder 

8.1.1 Retningslinjer 

Temaet landskap omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse 
endres av et tiltak. Landskap er definert i Statens Vegvesen håndbok 140; 
”Konsekvensanalyser” (2006) som et område som er formet under påvirkningen fra og 
samspillet mellom naturlige og menneskelige faktorer. 
 
Landskapskarakteren uttrykker essensen av det berørte landskapet. Landskapets 
karakter er et konsentrert uttrykk for samspillet mellom et områdes naturgrunnlag, 
arealbruk, historiske og kulturelle innhold, samt romlig og andre sansbare forhold som 
særpreger områder og adskiller det fra omkringliggende landskap. 

8.1.2 Datagrunnlag 

En sammenstilling av landskapsverdiene i området baseres på befaring av tiltaks- o 
influensområdet, topografiske kart, en rekke temakart, flyfoto, offentlig registreringer, 
utredninger og skriftlige kilder.  

 
”Nasjonalt referansesystem for landskap” (Puschmann 2005) er et landsdekkende 
datagrunnlag som beskriver landskap på et regionalt nivå ut fra et sammenlignbart 
kunnskapsgrunnlag for hele landet. Referansesystemets inndeling i landskapsregioner 
med tilhørende beskrivelser er en nyttig kilde til bakgrunnskunnskap ved vurderingen 
av landskap i regional sammenheng.  

8.1.3 Kriterier for vurdering av verdi og omfang  

Utredningen er utført i henhold til et metodesett for ikke-prissatte konsekvenser 
beskrevet i Statens vegvesens håndbok 140 (Statens vegvesen 2006), slik det er 
beskrevet i kapittel 6.2. Nedenfor gis det en oversikt over de faglige kriteriene for 
fastsetting av verdi og omfang for temaet landskap.  Konsekvenser fremgår ved å 
bruke konsekvensvifta i figur 6.3. 
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Verdi 

Landskapsverdi fastsettes på grunnlag av en gjennomgang av landskapskarakteren, ut 
fra kriterier som: mangfold og variasjon, tidsdybde og kontinuitet, helhet og 
sammenheng, brudd og kontrast, tilstand og hevd, lesbarhet, m.m. Verdisetting av 
landskap i denne rapporten er basert på kriterier utarbeidet av Statens vegvesen (2006) 
og beskrevet i Håndbok 140 – Konsekvensanalyser (tabell 8.1).  

 
 

Tabell 8.1. Kriterier for vurderinger av landskapsbildets verdi. Hentet fra Håndbok 140 - 

konsekvensanalyser (Statens vegvesen 2006). 

Landskapstype Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Områder der 
naturlandskapet er 
dominerende 

- Områder med reduserte 
visuelle kvaliteter 

- Områder med visuelle 
kvaliteter som er 
typiske/representative for 
landskapet i et større område 
(region) 
- Områder med vanlig gode 
visuelle kvaliteter 

- Områder med spesielt 
gode visuelle kvaliteter, 
som er uvanlige i et større 
område/region 
- Områder der landskapet 
er unikt i nasjonal 
sammenheng 

Områder i spredt-
bygde strøk 

- Områder med reduserte 
visuelle kvaliteter 
- Områder hvor landskap 
og bebyggelse/anlegg gir 
et mindre godt totalinntrykk 

- Områder med visuelle 
kvaliteter som er 
typiske/representative for 
landskapet i et større 
område/region 
- Landskap og 
bebyggelse/anlegg med vanlig 
gode visuelle kvaliteter 

- Områder med spesielt 
gode visuelle kvaliteter, 
som er uvanlige i et større 
område/region 
- Områder hvor landskap 
og bebyggelse/anlegg til 
sammen gir et spesielt godt 
eller unikt totalinntrykk 

Områder i by og 
tettbygde strøk 

- Områder som bryter med 
byformen og utgjør et 
mindre godt totalinntrykk 
- Områder som har 
reduserte eller dårlige 
visuelle kvaliteter eller 
utgjør et mindre godt 
totalinntrykk 

- Områder med vanlig gode 
visuelle kvaliteter 
- Områder som er tilpasset 
byformen og gir et vanlig godt 
totalinntrykk 

- Områder som forsterker 
byformen og utgjør et 
spesielt godt totalinntrykk 
- Områder som har spesielt 
gode visuelle kvaliteter eller 
utgjør et spesielt godt 
totalinntrykk 

 
 

Omfang 
Kriterier for å vurdere omfang for landskap er vist i tabellene 8.2 – 8.3.  

 
 

Tabell 8.2. Kriterier for vurdering av tiltakets påvirkning på landskapskarakteren. 

Tiltakets påvirkning på 
landskapskarakteren 

Kriterier 

 
Svært stor negativ 
 
Stor negativ 
 

 
Tiltaket vil medføre en omfattende negativ endring i landskapets karakter  
 
Tiltaket vil merkbart endre landskapets karakter i negativ retning 

Middels stor negativ Tiltaket vil endre landskapets karakter i negativ retning 
 

Begrenset negativ Tiltaket vil til en viss grad påvirke landskapets karakter i negativ retning 
 

Ubetydelig negativ 
 

Tiltaket vil i liten grad påvirke landskapets karakter 
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Tabell 8.3. Kriterier for vurdering av tiltakets omfang for landskap (etter Statens vegvesen 2006). 
 
 

 
Ubetydelig eller begrenset 
negativt omfang 

 
Middels negativt omfang 

 
Stort eller svært stort 
negativt omfang 
 

 
Tiltakets 
lokalisering 
og linjeføring 

 
Tiltaket vil stort sett være 
tilpasset/forankret til 
landskapets/stedets form og 
elementer 

 
Tiltaket vil stedvis være 
dårlig tilpasset eller forankret 
til landskapets/stedets form 
og elementer 

 
Tiltaket vil være dårlig 
tilpasset eller forankret til 
landskapets/ stedets form og 
elementer 

 
Tiltakets 
dimensjon/ 
skala 

 
Tiltakets dimensjoner vil stort 
sett stå i et harmonisk forhold 
til landskapets/ omgivelsenes 
skala 

 
Tiltakets dimensjoner vil stå i 
et lite harmonisk forhold til 
landskapets/omgivelsenes 
skala 

 
Tiltakets dimensjoner vil 
sprenge landskapets/ 
omgivelsenes skala 

 
Tiltakets 
utforming 

 
Tiltakets utforming vil stort 
sett være tilpasset 
omgivelsene 

 
Tiltakets utforming vil stedvis 
være dårlig tilpasset 
omgivelsene 

 
Tiltakets utforming vil stedvis 
være dårlig tilpasset 
omgivelsene 

 

8.1.4 Utrednings- og influensområde 

Med influensområde menes de områder som kan bli direkte eller indirekte berørt av 
utbyggingsplanene. Influensområdet regnes som planområdet og omkringliggende 
områder med innsyn til dette, eller nærmere bestemt områdene der tiltaket vil være 
synlig fra.  

 
For å kunne fastslå sammenhengene området inngår i og landskapets verdi, er det 
imidlertid nødvendig å omtale landskapet i en større kontekst. Utredningsområdet er 
derfor større enn influensområdet, men gjerne ikke eksakt avgrenset. I dette tilfellet er 
utredningsområdet definert som primært områdene mellom Fotlandsvatnet i vest og 
Øygreisvatnet i øst, Slettebø i sør og Sleveland i nord. I noen sammenhenger kan det 
likevel være nødvendig å sette utredningsområdet i en enda større lokal og regional 
sammenheng og målestokk. 

8.2 Status og verdi 

8.2.1 Plan- og influensområdet 

 

Landformer og vann 

Det 155 daa store planområdet ligger rett sør for Laureidfjellet, som er en markant 
fjellknaus med største høyde 189,5 moh. Søkkemyra ligger sentralt i planområdet, rett 
sør for Laureidfjellet, og er en markant og tydelig forsenkning med laveste punkt rundt 
120 moh. Fra Søkkemyra stiger terrenget i alle retninger med unntak av mot sør/sørøst 
retning. Terrenget stiger brattest mot nord, retning Laureidfjellet, hvor relieffet er 
forholdsvis markant. Terrenget er noe mer avrundet med moderat stigning retning 
vest, sørvest og øst, mot noe mindre markante høydedrag. 

 
Landformene i plan- og influensområdet er utpreget småknudrete, typisk for 
anortosittlandskap. Det er mye nakent fjell i dagen (se ortofoto, figur 8.1). Det er ikke 
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vann eller større bekker i planområdet, men Søkkemyra drenerer retning sørøst mot 
nevnte tjern.  

 
Løsmasser og vegetasjon 

Det er en liten skogteig aller lengst vest i planområdet. Ellers er det mer 
sammenhengende skog vest og nord for Laureidfjellet, dvs. der adkomstveien er 
planlagt. Bjørk er her dominerende treslag. Vegetasjonen på Søkkemyra domineres av 
gress- og lyngarter. Ellers er det meste av området åpen fastmark (åpne arealer som 
ikke er jordbruk, skog, bebygd eller samferdsel), hvor det vekselvis er nakent fjell, 
tynne løsmasseforekomster og skrinn vegetasjon med gress- og lyngarter. Området er 
tydelig beitepåvirket, men gjengroingspreget er betydelig, da spesielt i randsonene. 
Sør for planområdet er det noe mer sammenhengende furuskog. 

 

 
Figur 8.1. Ortofoto som viser landskap og terrengformer i plan- og influensområdet. 

Inngrep og arealbruk 

Aktuelt deponiområde og omliggende arealer er markert som LNF-område i 
kommuneplanen. Området er i dag utmark. Det er ingen dyrka områder, men det er 7 
daa registrert innmarksbeite innenfor planområdet, primært i øst (se kart, figur 8.2).  

 
Søkkemyra er drenert med gravemaskin, og her er flere tydelige og delvis åpne grøfter 
som fortoner seg som visuelt skjemmende (figur 8.3). Resultatet er at Søkkemyra er 
ødelagt som myr. I østenden av Søkkemyra ligger det rester etter dreneringsrør og 
annet avfall, stedvis også noe sprengstein. Lengst øst i planområdet er det godt synlige 
hauger etter tidligere tipp/deponi. Dette forringer området ganske betydelig, men kan 
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likevel ryddes ved enkle tiltak. En høyspentledning passerer ellers like ved 
plangrensen i vest, og er synlig fra hele planområdet. 

 
Det er ikke bebyggelse i planområdet. Nærmeste bebyggelse er ved krysset mellom 
Øygreisveien og eksisterende vei som leder inn til tippområdet øst i planområdet. Det 
er ellers spredt bebyggelse langs Øygreisveien, men dette er områder uten innsyn til 
planområdet. 

 
Planområdet har ingen registrert verdi som friluftsområde, og det er ikke kjent at det er 
brukt for dette formålet. Planområdet grenser imidlertid til et område som er statlig 
sikret for friluftsliv, Øyrelia (FINK), men de fleste som benytter området tar toppturen 
til Nokkåsen (215 moh.). Nokkåsen ligger ca. 900 meter sør for planområdet. Det 
forekommer ellers stier i utredningsområdet. 
 

 
Figur 8.2. Kart som viser arealkategoriene i planområdet og tilgrensende områder rundt. 
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Figur 8.3. Søkkemyra er preget av drenering.   

Romlig-visuelle forhold 

Topografien i området danner en markant gryte i terrenget rundt Søkkemyra, og 
stenger for både innsyn og utsyn. Synsranden strekker seg ikke lengre enn til nærmeste 
topp og høydedrag som omkranser plan- og deponiområdet i de fleste retninger. Dette 
området utgjør derfor et klar avgrenset landskapsrom. Laureidfjellet har et åpent platå, 
og herfra er det innsyn både til planområdet og utsyn til omgivelsene i 
utredningsområdet ellers. 

 
Furuskog og topografi skjermer delvis for den visuelle kontakten mellom Søkkemyra 
og tjernet det drenerer til i sør. Topografien skjermer mellom Søkkemyra og 
Storatjørna i nordøst, slik at det ikke er visuell kontakt mellom disse. 

 
Landskapskarakter 

Planområdet består i stor grad av en drenert og delvis tørrlagt myr. Denne ligger i 
bunnen av et markant landskapsrom som er lukket inne av småknudrete, men likevel 
avrundede små høydedrag. Laureidfjellet i nord er mest markant. Området består ellers 
av småkupert lynghei, kulturbeiter og spredte små treklynger. Selv om området er mye 
naturpreget, er inngrep forholdsvis visuelt dominerende innslag, som kraftlinjen som 
passerer ved planområdets vestkant, grøftene i Søkkemyra og tippområdet øst i 
planområdet (se figur 8.3). Området er beitepåvirket gjennom århundrene, men også 
betydelig gjengroingspreget. Foruten dette er det lite tidsdybde å spore i landskapet. 
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Det er ikke bebyggelse i planområdet, bebyggelsen ligger langs Øygreisveien i nord 
og øst. 

 

 
Figur 8.4. Oversikt over planområdet fra øst, med Laureidfjellet til høyre i bildet.  

 

8.2.2 Viktige landskapsområder  

I utredningsområdet er det ett område registrert i «Vakre landskap» av «meget høy 
landskapsverdi/ nasjonal interesse» (Hettervik 1996). Området er beskrevet nedenfor 
og kartfestet på figur 8.5. 

 

Bjerkreimelva: Ytre Vinjavatn – Eikjevatnet – Fotlandsvatnet 

Dette er et langstrakt landskapsområde som følger Bjerkreimselvas hovedvassdrag 
med mange innsjøer, fosser, stryk og stilleflytende partier som gir området varierende 
grad av harmoni. Kulturlandskapet i tilknytning til elva er flere steder egenartet med 
god variasjon mellom åpen mark og lauvtrevegetasjon. Masseuttak og lite 
harmonerende bygninger, veier og fulldyrka mark helt til elvekanten trekker stedvis 
inntrykket noe ned. 
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Figur 8.5. Lokaliseringen av «Vakre landskap»-området langs Bjerkreimsleva i forhold til 

planområdet. 

8.2.3 Verdivurdering 

Området framstår som regionalt og lokalt vanlig forekommende. Inngrep som eldre 
tipp/deponi øst for Søkkemyra, kraftlinja på vestsiden og dreneringsgrøftene i 
Søkkemyra, trekker inntrykket ned. Området har derfor reduserte, visuelle kvaliteter, 
er ellers forholdsvis lite inntrykkssterkt og med lite variert utenom variasjonen i selve 
landformene og vekslingen mellom nakent fjell og vegetasjon. Samlet vurderes plan- 
og influensområdet å ha liten – middels verdi. 

 
 

 
 
 
 
 

Liten                       Middels                      Stor 

------------------------------------------------------------------------------ 

                � 
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8.3 Omfang og konsekvenser 

8.3.1 Vurderingsgrunnlag 

Det er utarbeidet en fotomontasje som illustrerer hvordan området vil se ut etter ferdig 
utfylling. Bildet for fotomontasjen er tatt fra et punkt like sør for det planlagte 
deponiet, slik det fremgår av figur 8.6. Fotomontasjen over ferdigstilt deponi og 
dagens situasjon fremgår av vedlegg 1. Visuelt influensområde er også avgrenset på 
kartet i figur 8.6. Tiltaket vil også kunne være synlig fra enkelte mer markante topper i 
utredningsområdet ut over dette, men uten synlighetskart er det vanskelig å si noe 
konkret om dette. 

 

Figur 8.6.  Kart over fotostandpunkt for fotomontasje og avgrensning av visuelt influensområde. 

 

8.3.2 Omfang  

 

Anleggsfasen  

Deponeringen vil foregå i en tyveårsperiode, og området vil framstå som under 
opparbeiding i alle disse årene. Opparbeidingen vil skje etappevis, fra nord til sør. 
Områdets visuelle og estetiske kvaliteter vil generelt bli redusert i anleggsfasen, både 
gjennom deponi og atkomstvei til deponiet. Det vil kunne etableres tippområder og 
jord- og steinhauger mens området er under opparbeiding. Maskiner, støy og støv vil 
ytterligere bidra til å redusere områdets visuelle kvaliteter. Skjermende topografi gjør 
at anleggsarbeidet i deponiområdet vil ha meget begrenset visuelt influensområde, 
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begrenset til det snevre landskapsrommet som defineres av de nærmeste 
høydedragene. 

 
Influensområdets begrensede størrelse gjør at de visuelle virkningene i anleggsfasen 
ikke blir særlig synlige, men desto mer dominerende i det definerte landskapsrommet.  

 
Anleggsperiodens varighet vurderes også å være negativt, og eventuell 
støvproblematikk er skjønnsmessig inkludert i vurderingen. Omfanget i anleggsfasen 
vurderes samlet å være lite – middels negativt. 

 
 

Negativt 
Virkningsomfang 

 
Positivt 

Stort Middels Lite Intet Lite Middels Stort  

                                      ▲ 

 
 

Driftsfasen (etter endt tiltak) 

Det forutsettes at adkomstveien vil ha funksjon som landbruksvei etter at området er 
ferdig deponert og videreført som jordbruksområde. Veien vil i liten eller ingen grad 
være synlig fra Krossmoveien på grunn av skjermende skog.  

 
Deponiområdet vil ferdigstilles som fulldyrket jord. Dersom hele det avmerkede 
området blir opparbeidet, vil det her være en sammenhengende dyrket flate på 109 daa 
beliggende mellom Laureidfjellet og de andre mindre høydedragene som omkranser 
planområdet. 

 
Hva landformene angår, vil deponiet medføre en vesentlig endring i forhold til 
opprinnelig, naturlig terrengform. Da det er en nedsenkning i terrenget som skal fylles 
ut, vil det i utgangspunktet kunne være mulig å tilpasse deponiet i forhold til 
omgivelsene, slik at denne ikke framstår som en alt for kunstig landform (se 
fotomontasje i vedlegg). Imidlertid vil deponiet av hensyn til jordbruksformålet få en 
forholdsvis flat utforming. Det meste av fyllingen vil ligge mellom 130-140 moh. Det 
vil være noe fall fra nord mot sør, og også et svakt fall fra vest mot øst. På det meste 
vil det påføres 15 meter med masser i forhold til dagens nivå sentralt på Søkkemyra. 
Dette vil resultere i en større flate som skiller seg ut fra omgivelsene. 

 
Tiltaket medfører en betydelig endring, og en innføring av større kontraster mellom 
variert naturmark og monoton kulturmark enn det som er tilfellet i influensområdet i 
dag. Tap av varierte småformer og en del blokkstein vil medføre tap av variasjon og 
mangfold. Samlet vurderes derfor tiltaket å være mindre godt tilpasset omgivelser og 
landskapskontekst. 

 
Influensområdet er meget begrenset, og det er ikke naturlig ferdsel i området. En viss 
negativ landskapsendring vil derfor være lite synlig og berøre svært få. Dette vil 
redusere virkningene vesentlig. 
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Deponiområdet vil trolig ikke være synlig fra Storatjørna på nordsiden av 
Øygreisveien, men aktiviteten i anleggsområdet vil kunne merkes noe i form av støy 
og eventuelt synlig støvdannelse. 

 
Tiltaket vurderes samlet å medføre lite negativt omfang i driftsfasen, men i øvre enden 
av skalaen. Tiltaket vil ikke påvirke noen områder i tilknytning til det vakre landskapet 
som er registrert (se over).  

 
 

 
Negativt 

Virkningsomfang 
 

Positivt 

Stort Middels Lite Intet Lite Middels Stort  

                                           ▲ 

 

8.3.3 Konsekvenser   

 
Anleggsfasen 

Liten – middels verdi og lite – middels negativt omfang i anleggsfasen tilsier liten 

negativ konsekvens i anleggsfasen.  
 

Driftsfasen 

Samme verdi og lite negativt omfang i driftsfasen tilsier tilsvarende liten negativ 

konsekvens i driftsfasen. 
 

8.4 Forslag til avbøtende tiltak 

 
Det foreslås at deponiet utformes med større formvariasjon, slik at dette ikke vil 
framstå som tilnærmet flatt. Dette vil gi en betydelig mer variert og tilpasset 
landskapsform, som også medfører at virkningsomfanget kan reduseres noe. Avhengig 
av utforming, kan dette også generere et potensial for å øke mengden masser som kan 
deponeres. Eventuell formvariasjon må tilpasses den stedlige topografi. Tilpasning til 
jordbruksformål legger trolig en del begrensninger. 
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9 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Fra planprogrammet:   
 
Utredes i KU 

- Forhold til kulturminner og kulturmiljø utredes. 

9.1 Materiale og metoder 

9.1.1 Retningslinjer 

Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i de kulturhistoriske verdiene i berørte områder 
og hvorvidt et tiltak vil redusere eller styrke denne verdien. Kulturminner er spor etter 
menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, inkludert historiske hendelser, tro og 
tradisjon. Kulturmiljøer er områder hvor kulturminner inngår som en del av en større 
helhet. Kulturlandskap er landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet. 
(Statens Vegvesen 2006). 

9.1.2 Begreper 

Fornminner og nyere tids kulturminner 

Kulturminner eldre enn reformasjonen (1537), spesifisert i kulturminneloven (kml.) § 
4, er automatisk fredet, jf. § 3. Slike kulturminner kalles automatisk fredete 

kulturminner, eventuelt fornminner. 
 
SEFRAK og bygningsarv 

SEFRAK er en landsomfattende registrering av faste kulturminner – SEFRAK – 
startet i 1974-75. Registeret omfatter i hovedsak bygninger og ruiner etter bygninger 
(med unntak av kirker) oppført før 1900, i noen tilfeller også fram til 1940. En 
betydelig del av SEFRAK-materialet i Rogaland er evaluert i senere tid, og 
klassifiseringen til de tre vernekategoriene (A, B og C) utgjør et viktig grunnlag for 
verdisettingen. 
 

9.1.3 Datagrunnlag 

 

Kildegrunnlag 

Utredningen sammenfatter informasjon om kjente kulturminner i plan- og 
influensområdet som er offentlig tilgjengelig. Den tar også sikte på å skissere potensial 
for funn av ikke-kjente automatisk fredete kulturminner i området. Fagrapporten 
bygger på arkivmateriale, litteratur og muntlige opplysninger for en samlet vurdering 
av planen i forhold til registrerte og andre kjente kulturminner.  
 
Riksantikvarens nettbaserte fornminnedatabase Askeladden er hovedkilden for 
opplysninger om automatisk fredete kulturminner. Referansene til alle omtalte 
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automatisk fredete kulturminner i statusdelen er med henvisning til 
registreringsnummer i Askeladden.  
 
Opplysninger om nyere tids kulturminner er basert på nettbaserte kart og databaser og 
andre nettbaserte kilder, skriftlige kilder samt muntlige kilder. For Rogaland er alle 
originale SEFRAK-registreringsskjema digitalisert og tilgjengeliggjort gjennom 
Temakart Rogaland. Kildene sier likevel lite om dagens tilstand og verneverdi.  
 
Befaring 

Deler av området ble befart av arkeolog Rune Idsøe den 18.12.14. 
 
Kulturminneplan 

Plan for kulturminner er under utarbeiding, ifølge planstrategien for Eigersund 
kommune 2012 – 2015 med tidligere varslet oppstart i 2013. Arbeidet er imidlertid 
utsatt pga. kapasitetshensyn (Dag Kjetil Tonheim, plansjef, pers. medd.). 
 
Kart og kartgrunnlag 

Alle temakart i denne rapporten er laget i ArcGIS. Bakgrunnskartet er basert på WMS-
tjeneste fra Kartverket (toporaster). Det er også benyttet andre WMS-tjenester med 
presentasjon av ulike typer temadata, men de fleste temadata er lastet ned fra databaser 
(shape-format) der dette er mulig. 
 

9.2 Problemstillinger 

 

Direkte virkninger 

Massedeponi vil kunne dekke til kulturminner, slik at disse går tapt, blir skadet eller 
ikke lengre er synlige. Dette vil være i strid med kulturminneloven når det gjelder 
automatisk fredete kulturminner. Massedeponi vil også kunne berøre steingarder, 
tufter/ruiner, rydningsrøyser m.m. fra nyere tid som ikke er vernet, og dermed 
medvirke til at kulturlandskapet mister mye innhold og tidsdybde.  
 
Det er imidlertid visse muligheter for avbøtende tiltak, som hensynsfull 
detaljplanlegging, reetablering av steingarder, osv. 
 
Indirekte virkninger 

Videre vil massedeponi endre landskapskonteksten og kulturlandskapet, noe som vil 
kunne medføre visuelle virkninger i et større influensområde. 
 
Virkningsomfanget avhenger av tiltakets omfang og utforming, landskapskontekst, 
topografi og vegetasjon i området, m.m. Etter ferdig utfylling vil områdene normalt 
benyttes til jordbruk, enten ved tilbakeføring til opprinnelig formål eller ved 
bruksendring. I tilfeller med tilbakeføring vil de indirekte virkningene for 
kulturminner kunne være begrensede. Dersom planene omfatter utfylling og 
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bruksendring til jordbruk i opprinnelige utmarks- og kulturlandskapsområder, kan de 
indirekte virkningene ha forholdsvis stort negativt omfang. 

9.2.1 Kriterier for vurdering av verdi og omfang  

 
Utredningen er utført i henhold til et metodesett for ikke-prissatte konsekvenser 
beskrevet i Statens vegvesens håndbok 140 (Statens vegvesen 2006), slik det er 
beskrevet i kapittel 6.2. Nedenfor gis det en oversikt over de faglige kriteriene for 
fastsetting av verdi og omfang for temaet kulturminner.  Konsekvenser fremgår ved å 
bruke konsekvensvifta i figur 6.3. 
 
Verdi 

Kulturminner og kulturmiljø utgjør en verdi/ressurs på flere måter. Det skilles grovt 
mellom opplevelsesverdi, kunnskapsverdi og bruksverdi. Det er knyttet til dels ulike 
sett med kriterier til disse verdikategoriene, jf. tabell 9.1, men det er likevel ikke mulig 
å skille skarpt mellom disse. Det er viktig å være klar over at det sjelden knytter seg 
kun ett kriterium til et konkret kulturminne eller kulturmiljø, men tyngden vil kunne 
ligge på den ene eller andre siden. Et kulturminne har derfor gjerne både 
opplevelsesverdi, kunnskapsverdi og bruksverdi samtidig. Kulturminner tilfører våre 
omgivelser innhold og karakter og representerer derfor en historisk dimensjon, og 
beriker derigjennom vår opplevelse og oppfatning av omgivelsene. Kulturminner 
representerer en unik kunnskaps- og erfaringsressurs. Vår kulturarv utgjør en unik og 
uerstattelig verdi. 
 

Tabell 9.1. De viktigste kriterier for kulturminners og kulturmiljøers verdigrunnlag. 

Opplevelsesverdi Kunnskapsverdi Bruksverdi 

Identitetsverdi Representativitet Reelle bruksressurser 
Symbolverdi Historisk/vitenskapelig 

kildeverdi 
Økologisk verdi 

Estetisk verdi 
(arkitektonisk/kunstnerisk) 

Alder Næringsverdi 

Autentisitet Variasjon/mangfold Pedagogisk verdi 
Miljøverdi Autentisitet  
 Sjeldenhet  
 Tidsdybde  
Identitetsverdi Representativitet Reelle bruksressurser 
Symbolverdi Historisk/vitenskapelig 

kildeverdi 
Økologisk verdi 

   

 
Kriteriene er en blanding av faglige, antikvariske grunnprinsipper og relative 
verdivalg. Beliggenhet, tilgjengelighet, tilrettelegging og informasjon har betydning i 
forhold til å kunne utnytte kulturminners og kulturmiljøers potensial for opplevelse og 
bruk. Til dette kommer også subjektive oppfatninger og politiske syn på hvilken verdi 
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kulturminner representerer. Dette vil kunne variere i forhold til tid og sted, og tillegges 
ikke vekt i forvaltningen. 
 
Fornminner har generelt høy vitenskapelig verdi. De representerer den eneste direkte 
vitenskapelige kilden man har til kunnskap om menneskets tilværelse i forhistorisk tid, 
og er et viktig supplement til de historiske kilder når det gjelder middelalderen. Også 
nyere tids kulturminner kan være viktige supplement til andre vitenskapelige kilder. 
Kulturminner tilfører landskapet en historisk dimensjon og gir det karakter, og beriker 
derigjennom vår opplevelse og oppfatning av omgivelsene. Kulturminner rommer et 
unikt kunnskaps- og erfaringsinnhold, og utgjør derfor en viktig pedagogisk ressurs. 
 
I denne utredningen er det benyttet kriteriene gitt i Håndbok 140 (Statens vegvesen 
2006) for komme frem til verdien av kulturminnene. Tabellen tar høyde for de fleste 
kriteriene presentert ovenfor, men er ikke nødvendigvis direkte overførbar til andre 
måter å verdivurdere på. Eksempelvis vil nasjonal verdi ut fra andre kriterier ikke 
nødvendigvis tilsi stor verdi i denne sammenheng. 
 

Tabell 9.2. Kriterier for verdisetting av kulturminner og kulturmiljø (etter Statens Vegvesen 2006). 

 

Type kulturmiljø 

 

 

Liten verdi 

 

Middels verdi 

 

Stor verdi 

Fornminner/samiske 

kulturminner 

(automatisk fredet) 

- Vanlig forekommende 

enkeltobjekter ute av 

opprinnelig sammenheng 

- Representative for 

epoken/ funksjonen og 

inngår i en kontekst eller i et 

miljø med noe tidsdybde. 

- Steder det knytter seg 

tro/tradisjon til 

- Sjeldent eller spesielt godt 

eksempel på epoken/ 

funksjonen og inngår i en 

svært viktig kontekst eller i 

et miljø med stor tidsdybde 

- Spesielt viktige steder som 

det knytter seg tro/tradisjon 

til 

Kulturmiljøer knyttet 

til primærnæringene 

(gårdsmiljøer/ 

fiskebruk/ småbruk 

og lignende) 

- Miljøet ligger ikke i 

opprinnelig kontekst 

- Bygningsmiljøet er vanlig 

forekommende eller 

inneholder bygninger som 

bryter med tunformen 

- Inneholder bygninger av 

begrenset kulturhistorisk/ 

arkitektonisk betydning 

- Miljøet ligger delvis i 

opprinnelig kontekst 

- Enhetlig bygningsmiljø 

som er representativt for 

regionen, men ikke lenger 

vanlig og hvor tunformen er 

bevart 

- Inneholder bygninger med 

kulturhistorisk/arkitektonisk 

betydning 

- Miljøet ligger i en 

opprinnelig kontekst 

- Bygningsmiljø som er 

sjeldent eller særlig godt 

eksempel på 

epoken/funksjonen og hvor 

tunformen er bevart 

- Inneholder bygninger med 

stor 

kulturhistorisk/arkitektonisk 

betydning 

Kulturmiljøer i 

tettbygde områder 

(bymiljøer, 

boligområder) 

- Miljøet er vanlig 

forekommende eller er 

fragmentert 

- Inneholder bygninger som 

har begrenset 

kulturhistorisk betydning 

- Enhetlig miljø som er 

representativ for epoken, 

men ikke lenger vanlig 

- Inneholder bygninger med 

arkitektoniske kvaliteter 

og/eller kulturhistorisk 

betydning 

- Enhetlig miljø som er 

sjeldent eller særlig godt 

eksempel på epoken 

- Inneholder bygninger med 

spesielt store arkitektoniske 

kvaliteter og/eller av svært 

stor kulturhistorisk betydning 

Tekniske og 

industrielle 

kulturmiljøer og 

rester etter slike 

(industri, samferdsel) 

- Miljøet er vanlig 

forekommende 

- Inneholder bygninger uten 

spesielle arkitektoniske 

kvaliteter 

- Miljøet er representativt for 

epoken, men ikke lenger 

vanlig 

- Inneholder bygninger med 

arkitektoniske kvaliteter 

- Miljøet er sjeldent og et 

spesielt godt eksempel på 

epoken 

- Inneholder bygninger med 

spesielt store arkitektoniske 

kvaliteter 

Andre kulturmiljøer - Miljøet er vanlig - Miljø som er representativt - Miljø som er sjeldent 
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(miljøer knyttet til 

spesielle 

enkeltbygninger, 

kirker, 

kulturlandskap, 

parker og lignende) 

forekommende og/eller 

fragmentert 

- Bygninger uten spesielle 

kvaliteter 

- Vanlig kulturlandskap 

med endret topografi 

for epoken, men ikke lenger 

vanlig 

- Bygninger/objekter med 

arkitektoniske/kunstneriske 

kvaliteter 

- Vanlig kulturlandskap med 

noe endret topografi 

og/eller et særlig godt 

eksempel på epoken 

- Bygninger/objekter med 

svært høy 

arkitektonisk/kunstnerisk 

kvalitet 

- Sjeldent/gammelt 

kulturlandskap 

 
 

Omfang 

Kriteriene i Håndbok 140 som benyttes for å fastsette omfang for kulturminner og 
kulturmiljø fremgår av tabell 9.3.  
 

Tabell 9.3. Kriterier for vurdering av tiltakets omfang for kulturminner og kulturmiljø. 

 Lite negativt omfang Middels negativt omfang Stort negativt omfang 

Kulturminner 

og –miljøers 

endring og 

lesbarhet 

Tiltaket vil stort sett ikke endre 

kulturminner/-miljøer 

 

Tiltaket vil stort sett ikke endre 

den historiske lesbarheten 

Tiltaket vil medføre at 

kulturminne/-miljøer blir skadet 

 

Tiltaket vil redusere den 

historiske lesbarheten 

Tiltaket vil ødelegg 

kulturminner/-miljøer 

 

Tiltaket vil ødelegge den 

historiske lesbarheten 

Historisk 

sammenheng 

og struktur 

Tiltaket vil stort sett ikke endre 

den historiske sammenhengen 

mellom kulturmiljøer og deres 

omgivelser 

 

Tiltaket vil stort sett ikke endre 

historiske strukturer 

Tiltaket vil svekke den 

historiske sammenhengen 

mellom kulturmiljøer og deres 

omgivelser 

 

Tiltaket vil redusere historiske 

strukturer 

Tiltaket vil bryte den historiske 

sammenhengen mellom 

kulturmiljøer og deres 

omgivelser 

 

Tiltaket vil ødelegge historiske 

strukturer 

9.2.2 Influensområde 

Planområdet er det området som blir direkte berørt av arealbeslag som følge av den 
planlagte utbyggingen. 
 
Influensområdet omfatter også arealer utenfor det definerte planområdet, men som 
likevel blir påvirket av tiltaket som følge av indirekte virkninger, kanskje først og 
fremst visuelle innvirkninger. 
 

9.3 Status og verdi 

9.3.1 Planområdet 

Pr. i dag er det ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet, verken 
legalfredete, SEFRAK eller andre verneverdige kulturminner. 
 
Under befaringen ble det påvist en liten steinansamling på i underkant av 1 x 1 meter 
(ikke oppmålt), muligens rydningsrøys fra nyere tid (se foto, figur 9.1). Røysa synes 
imidlertid å være noe mer nøye oppbygd enn rydningsrøyser pleier å være, noe som 
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tilsier at den likevel kan ha annet opphav og funksjon. Det vurderes som svært lite 
trolig at det dreier seg om en gravrøys. Røysa er markert på kart i figur 9.2 nedenfor. 
 

 
Figur 9.1. Røys i planområdet, trolig nyere tids rydningsrøys. 

Med forbehold om endelig avklaring av alder, opphav og funksjon, vurderes røysa å 
være et enkeltliggende objekt fra nyere tid, noe som tilsier liten verdi. 
 

     

 
Det er ikke kartfestet steingarder i planområdet i Økonomisk kartverk, og det ble 
heller ikke påvist noen under befaring.  
 
Innenfor en avstand av to hundre meter fra grensa er det kun registrert ett kulturminne, 
se kart (figur 9.2): 
 

Liten                       Middels                      Stor 

------------------------------------------------------------------------------ 

             � 
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Figur 9.2. Kart over kulturminner i planområdet og nærmiljøet. 

 
Hustuft (Askeladden ID 71947) 

Beskrivelse i Askeladden:  
 
Hustuft, orientert NA-SV, klart markert, men lite synlig. Det indre og store deler av 

veggene er torv- og graskledd. Golvet heller frå NA mot SV. Veggene ser ut til å bestå 

av ei enkel steinrekkje ytterst, br. 0,75-1 m, h. 0,1-0,5 m. I A veggen ligg ein 3 m l. og 

1 m h. jordfast stein. I NA kant av tufta, 6 x 3 m i utstrekning, ca 0,5 m h. Tufta synes 

urørt. L. 23 m, br. 7,5 m. 

 
Hustufta er ikke befart, men den er godt synlig på ortofoto fra 2007. På ortofoto fra 
2013 er den imidlertid ikke like tydelig, men dette kan skyldes tilgroing av gress og 
mose. Området virker ikke å være ryddet eller bearbeidet. Høyspentlinja passerer like 
ved i øst, mot vest er det grusvei/traktorvei. En lite stykke i nord er fulldyrket, og det 
er spredte forekomster av småteiger med skog, ellers framstår området som steinete 
kulturbeite. 
 
Ut fra tilgjengelig kunnskap er hustufta et regionalt vanlig forekommende 
enkeltliggende objekt i delvis bevart kontekst, noe som tilsier liten – middels verdi. 
 

Liten                       Middels                      Stor 

------------------------------------------------------------------------------ 

                      � 
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9.3.2 Øvrig utredningsområde 

Kulturminner registrert i Askeladden og SEFRAK-registrerte bygninger er vist på kart 
i figur 9.3. 
 

 
Figur 9.3. Kart over registrerte kulturminner i utredningsområdet. Det er avgrenset to kultumiljø. 

Automatisk fredete kulturminner 

Ut over den nevnte hustuften i nærområdet, er det registrert 10 andre kulturminner i 
Askeladden innenfor en avstand mellom ca. 0,4 – 1 km fra planområdet. Seks av disse 
er gravminnelokaliteter med til sammen syv gravrøyser som alle har status automatisk 
fredet (Askeladden ID 14576, 34244, 43813, 43814, 53567 og 53568). Disse ligger 
noe spredt i kulturlandskapet på Øygrei øst for planområdet. Røysene er av noe 
forskjellig størrelse, den største 9 meter i diameter og 1 meter høy. Nær Øygreivatnet 
noe lengre sør er det en enkeltliggende hustuft, også automatisk fredet (ID 34245) 
 
På Svinland nord for planområdet er det registrert et gårdsanlegg bestående av tre 
hustufter (ID 4773). Hustuftene er trolig fra etterreformatorisk tid, og har status 
uavklart. I kulturbeiteområdene ovenfor gårdstunet er det en enkeltliggende, 
automatisk fredet gravrøys (ID 71946). 
 
Fem hundre meter vest for planområdet er det registrert en enkeltliggende gravrøys 
(ID 65406) like ved en større transformator, konteksten her er derfor lite intakt. 
 
Registreringene har også stor betydning for vurdering av potensial for ikke registrerte 
automatisk fredete kulturminner i planområdet (se kapittel 9.4). 
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SEFRAK 

Innenfor en avstand av en kilometer fra planområdet er det registrert seks bygninger i 
SEFRAK:  
 
Svinland 
Et våningshus i verneklasse C (ID 6774), ca. 1 km nord for planområdet 
 
Øygrei 
Et fjøs (ID 6777) og en driftsbygning (ID 6779), begge i klasse B, og to våningshus 
(ID 6775 og 6778) samt et fjøs (ID 6776), alle tre i klasse C. 
 
Bygningene og områdene de befinner seg i er ikke befart, og lite er kjent om tilstand 
og status pr. i dag. To bygninger i klasse B tilsier imidlertid verneverdi (aktuelle for 
spesialregulering), mens C-objektene kun bør underlegges plan- og bygningslovens 
generelle bestemmelser. 
 
De to B-objektene vurderes på generelt grunnlag til middels verdi. 
 

     

 

Kulturmiljø 

Ut fra registreringsstatus i utredningsområdet, er det ikke definert noen 
kulturmiljøsammenhenger der planområdet inngår, eller i nærområdene. De to 
viktigste kulturmiljøene innenfor en avstand av en km er:  
 

• Øygrei: agrart kulturlandskap med stor tidsdybde og et visst kulturhistorisk 
innhold, bestående av syv gravrøyser og fem SEFRAK-objekter, hvorav to B-
objekter 
 

• Svinland: kulturlandskap med gårdsanlegg/tufter, gravrøys og et SEFRAK C-
objekt 

 
Begge kulturmiljøene ligger i utredningsområdets ytre halvdel (500 m – 1 km fra 
planområdet). 
 
De øvrige registrerte kulturminnene i utredningsområdet er enkeltobjekter uten særlig 
miljøsammenheng. 
 
Kulturlandskap 

Det er ikke registrerte kulturlandskap i plan- eller influensområdet.  
 

Liten                       Middels                      Stor 

------------------------------------------------------------------------------ 

                               � 
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Planområdet og tilgrensende arealer, med innmarksbeiter og utmarksareal er imidlertid 
lokalt og regionalt vanlig forekommende kulturlandskap, i den forstand at det 
tradisjonelt har vært utmarksbruk og ressursutnyttelse her (beite, støling, jakt/fangst 
osv.). Dette har medvirket til et åpnere landskap enn det ellers ville vært. Denne 
trenden er i ferd med å snu, med tiltakende gjengroing. 
 

9.4 Vurdering av potensial 

Det meste av deponiområdet er myr, og her har opprinnelig vært fuktigere enn tilfellet 
er i dag, da myra er drenert, og det er i dag flere delvis åpne dreneringsgrøfter. 
Potensialet for faste kulturminner i myrområdet vurderes derfor som svært lavt. 
Tilgrensende arealer er småkuperte og meget skrinne, med tynne løsmasseforekomster 
og mye nakent berg. Vegetasjonen er sterkt preget av beitebruken gjennom århundrer, 
og området benyttes fremdeles til beite. Likevel er det tiltakende gjengroingspreg i 
randsonene. 
 
Den registrerte hustufta like vest for området tilsier at det er et visst potensial for 
automatisk fredete kulturminner, men potensialet er samlet likevel vurdert som meget 
begrenset. Potensialet er størst for utmarksminner tilknyttet jakt/fangst, støling og 
utmarksbeite samt gravminner. Potensialet synes å være større i tilgrensende arealer, 
særlig til høydedragene og områder med mer fast dekke enn i planområdet. 

9.5 Undersøkelsesplikten 

Tiltaket omfattes av undersøkelsesplikten i kulturminneloven (kml.) § 9, og 
tiltakshaver plikter å undersøke om tiltaket vil ha innvirkning på automatisk fredete 
kulturminner. Hensikten er å avklare om tiltaket innebærer inngrep som kan skade, 
skjemme eller ødelegge automatisk fredete kulturminner, eller fremkalle fare for at det 
skjer. Undersøkelsesplikten gjelder uavhengig av om det er registrert kulturminner i 
området fra før eller ikke, da registreringsstatus i de fleste tilfeller er svært 
mangelfulle. 
 
På bakgrunn av gjeldende registreringsstatus, eventuelt også befaring i området, vil 
Rogaland fylkeskommune som sektormyndighet innen kulturminnevern fastslå 
omfanget av eventuelle nødvendige registreringer for at undersøkelsesplikten skal 
være oppfylt. Kostnadene ved disse undersøkelsene skal dekkes av tiltakshaver. 
 
Dersom det blir påvist automatisk fredete kulturminner i planområdet som er i konflikt 
med planene, vil det utløse krav om planendring, og er grunnlag for eventuell 
innsigelse til planen. Alternativt kan det søkes om dispensasjon fra kml. § 3 og 
frigiving av kulturminnet, jf. § 8. 
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9.6 Omfang og konsekvenser 

9.6.1 Omfang 

 
Planområdet 

Tiltaket vil medføre at røysa som ble påvist under befaringen går tapt. Dette tilsier 
stort negativt omfang. 
 

 
Negativt 

Virkningsomfang 
 

Positivt 

Stort Middels Lite Intet Lite Middels Stort  

     ▲ 

 
 
 

Forhistorisk hustuft i nærområdet 

Den registrerte hustuften ligger 130 meter vest for plan- og utfyllingsområdet, og 
lavere i terrenget, rundt 110 moh., mens Søkkemyra ligger på rundt 120 moh. I 
mellom er det et lite høydedrag som er mellom 140 – 170 moh. Topografien vil derfor 
skjerme for innsyn fra hustufta. Tiltaket medfører likevel en vesentlig endring av 
landskapskonteksten i hustuftas omgivelser. Området rundt Søkkemyra har ganske 
sikkert inngått i diverse brukskontekster og arealutnyttelse i forhold til eventuell 
bosetning ved hustufta. Selv om det ikke er direkte visuell kontakt mellom 
utfyllingsområdet og hustufta, medfører dette en endring av områdets historiske 
lesbarhet. Arealinngrep i tuftas nærmiljø betyr likevel mer. Tiltaket vurderes derfor 
samlet å medføre ubetydelig omfang. 
 

 
Negativt 

Virkningsomfang 
 

Positivt 

Stort Middels Lite Intet Lite Middels Stort  

                                                  ▲ 

 

 

Andre kulturminner i utredningsområdet 

Planene vil ikke medføre noen direkte eller indirekte virkninger for verken automatisk 
fredete kulturminner (kapittel 9.3) eller SEFRAK-bygg (kapittel 9.3). Avstanden til 
disse kulturminnene er også såpass stor at landskapssammenhengen er betydelig 
avtakende. Tiltaket er derfor ikke vurdert å medføre noen nevneverdig endring av den 
historiske sammenheng mellom kulturmiljøene på Øygrei og Svinland og 
omgivelsene. Dette tilsier at tiltaket medfører intet - ubetydelig omfang. 
 

 
Negativt 

Virkningsomfang 
 

Positivt 

Stort Middels Lite Intet Lite Middels Stort  

                                                       ▲ 

 

Side 1027 av 1161



Konsekvensutredning for Vassmyra massedeponi, Eigersund kommune Ecofact rapport 419

 
 

 Side 42

9.6.2 Konsekvenser 

Verdi, omfang og konsekvenser for vurderte kulturminner og kulturmiljø er 
sammenfattet i tabell 9.4. 
 

Tabell 9.4. Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens for kulturminner og kulturmiljø. 

Kulturminne/kulturmiljø Verdi Omfang 

(negativt) 

Konsekvens 

(negativ) 

Røys i planområdet Liten Stort Liten 
Forhistorisk hustuft i nærmiljøet Liten – middels Ubetydelig Ubetydelig 
Andre kulturminner og kulturmiljø Middels Intet - ubetydelig Ubetydelig 

 
Samlet vurderes tiltaket å ha liten negativ konsekvens for kulturminner og 
kulturmiljø. 
 

9.7 Forslag til avbøtende tiltak 

På grunn av lavt konfliktnivå i forhold til kulturminner og kulturmiljø, foreslås det 
ingen konkrete avbøtende tiltak. 
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10 LANDBRUK 

Følgende føringer er gitt for temaet i vedtatt planprogram:  

- Vurdering av konsekvensen for jordbruksdrift underveis i de aktuelle 
etappene av uttaket 

10.1 Materiale og metoder 

10.1.1 Retningslinjer 

Landbruk er et undertema under fagtemaet naturressurser i Statens Vegvesen håndbok 
140; ”Konsekvensanalyser” (2006). Med ressursgrunnlaget menes ressurser som er 
grunnlaget for verdiskapning og sysselsetting innen primærproduksjon og 
foredlingsindustri. Med fornybare ressurser menes vann, fiskeressurser og andre 
biologiske ressurser. Med ikke-fornybare ressurser menes jordsmonn og georessurser. 
Den økonomiske utnyttelsen av ressursen omfattes ikke i vurderingene.   

10.1.2 Kartleggingsenheter 

Basert på kartlegging kan de aktuelle områder deles inn i registreringskategorier og 
områdetyper. Statens vegvesen (2006) opererer med følgende registreringskategorier 
for naturressurser i Håndbok-140: 
 

Tabell 10.1. Ulike registreringskategorier (Statens vegvesen 2006). 

Registreringskategorier 

Jordbruk 

Skogbruk 

Utmarksressurser 

Reindrift 

Fiske/havbruk 

Berggrunn 

Løsmasser 

Grunnvann 

Overflatevann (ferskvann) 

Kystvann 

 

Dette kapittelet har fokus på landbruk, som inkluderer jordbruk og skogbruk, men 
eventuelle andre aktuelle naturressurser vil bli omtalt.  
 

10.1.3 Utrednings- og influensområdet 

Metoden forutsetter at planområdet inndeles i mer eller mindre enhetlige områder som 
verdi- og konsekvensvurderes. Registreringskategorier er et utgangspunkt for den 
geografiske avgrensingen.  
 
Naturressursene skal utredes utover selve planområder ved å inkludere 
influensområder. Med influensområder menes de områder som kan bli direkte eller 
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indirekte berørt av utbyggingsplanene. Naturressurser vil primært berøres av 
arealbeslag eller bruksendringer og størrelsen på influensområdet vil følgelig avhenge 
av dette. Plan- og influensområder utgjør det samlede utredningsområdet.  
 

10.1.4 Datagrunnlag 

Mye av områderegistreringene for naturressurser er innhentet fra eksisterende litteratur 
og databaser. Det er ikke foretatt egen befaring for dette temaet. Vurdering av dagens 
status for naturressurser i influensområdet er gjort på bakgrunn av sammenstilt 
eksisterende informasjon. 
 
Relevant informasjon om temaet naturressurser er tilgjengelig i digitale databaser på 
internett. Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) har 
kartleggingsmateriale for jord- og skogarealer i Norge. Norges geologiske 
undersøkelse (NGU) er den viktigste informasjonskilden for georessurser og 
grunnvann. Informasjon om vannressurser er blant annet tilgjengelig hos NGU, 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk institutt for vannforskning 
(NIVA).    
 

10.1.5 Kriterier for vurdering av verdi og omfang  

 

Verdi  

Verdisetting av naturressurser i denne rapporten er basert på kriterier utarbeidet av 
Statens vegvesen (2006) beskrevet i Håndbok 140 – Konsekvensanalyser.  
 

Tabell 10.2. Kriterier for å bedømme verdi for sannsynlig registreringskategorier. Kun relevante 

registreringskategorier er tatt med. Hentet fra Håndbok 140 (Statens Vegvesen 2006). 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Jordbruksområder - Jordbruksarealer i 
kategorien 4-8 poeng. 

- Jordbruksarealer i 
kategorien 9-15 poeng.  

- Jordbruksarealer i 
kategorien 16-20 
poeng. 

Skogbruksområder - Skogsarealer med lav 
bonitet. 

- Skogsarealer med 
middels bonitet og 
vanskelige driftsforhold. 

- Større skogsarealer med 
middels bonitet og gode 
driftsforhold. 

- Skogsarealer med høy 
bonitet og vanlige 
driftsforhold. 

- Større skogsareal med 
høy bonitet og gode 
driftsforhold. 
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Tabell 10.3. Tabell for kategorisering av jordbruksområder. Vekten i parentesene er forslag til verdi 

som kan legges inn ved en samlet beregning. Hentet fra (Statens Vegvesen 2006). 

 Liten verdi (4-8) Middels verdi (9-15) Stor verdi (16-20) 

Arealtilstand Overflatedyrket (1) Fulldyrket (5) 

Driftsforhold Tungbrukt (1) Mindre lettbrukt (3) Lettbrukt (5) 

Jordsmonnkvalitet Uegnet (1) 
Dårlig 

egnet (2) 
Egnet (3) 

Godt 

egnet (4) 

Svært godt 

egnet (5) 

Størrelse Små (1) Middels (3) Store (5) 

 
 
Omfang 

Omfanget vurderes ut ifra kriterier gitt i Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006). 
Naturressurser skal vurderes i forhold til arealbeslag, forurensning av jord og avlinger, 
endrede vekstvilkår, drenering, forurensing av elver, innsjøer, fjorder, grunnvann, 
drenering av grunnvann, endrede strømningsforhold og endrede næringsforhold. 
 

Tabell 10.4. Kriterier for å vurdere omfang for naturressurser. Hentet fra (Statens Vegvesen 2006). 

 
Stort positivt 

omfang 

Middels positivt 

omfang 

Lite/intet 

omfang 

Middels negativt 

omfang 

Stort negativt 

omfang 

Ressurs-

grunnlaget 

og 

utnyttelsen 

av det 

- Tiltaket vil i 

stor grad øke 

ressurs- 

grunnlagets 

omfang og/eller 

kvalitet. 

- Tiltaket vil øke 

ressurs- 

grunnlagets 

omfang og/eller 

kvalitet. 

Tiltaket vil stort 

sett ikke endre 

ressurs- 

grunnlagets 

omfang og/eller 

kvalitet. 

Tiltaket vil 

redusere  

ressurs- 

grunnlagets 

omfang og/eller 

kvalitet. 

Tiltaket vil i stor 

grad redusere eller 

ødelegge ressurs-

grunnlagets 

omfang og/eller 

kvalitet. 

 
 
Konsekvens 
Konsekvensen utledes ved å sammenholde verdi og omfang, jf. kapittel 6.2.3. 
 

10.2 Status og verdi  

10.2.1 Planstatus  

Planområdet er i kommunens arealdel avsatt til LNF-område, men ligger ikke i et 
utpreget landbruksområde. Området består i stor grad av åpen fastmark med og uten 
trær og med mye bart fjell på høydene, mens det i dalbunnene/søkkene (slik også 
Søkkemyra ligger), er tynt morenemateriale (NGU). I planområdet er det bart fjell, 
tynt morenemateriale og myr. I skråningen opp fra myra i vest er det litt ung lauvskog, 
og i nordøstre hjørnet er et lite areal avmerket som innmarksbeite.  
 

Side 1031 av 1161



Konsekvensutredning for Vassmyra massedeponi, Eigersund kommune Ecofact rapport 419

 
 

 Side 46

Det tas sikte på at planområdet etter endt tiltaksperiode skal videreføres som dyrket 
mark og slik gi produksjonsgevinst for påvirket areal i fremtiden. 
 

 
Figur 10.1. Utsnitt av kommuneplan for Eigersund kommune (2011-2022), indre del. Planområdet er 

grovt markert med rød ellipse og adkomstvei med rød linje. LNF-området fortsetter vest for 

avgrensningen av planen. 

10.2.2 Beskrivelse  

De naturgitte vilkårene for landbruk er begrensede for store deler av Eigersund 
kommune. Det er mye bart fjell og områder med tynt og skrint jordsmonn med dårlige 
forhold for jord- og skogbruksbruksdrift. Vekstsesongen er likevel lang, med nok sol, 
varme og nedbør til å gi gode vekstforhold.  
 
Planområdet ligger vel 5 km fra Egersund sentrum og ligger således godt utenfor by- 
og tettbebyggelse. Langs Rv 42 vest for planområdet er det en del innmarksbeite, det 
samme gjelder nordøst for planområdet. Vest for planområdet er det litt lauvskog og 
sørøst for planområdet er det noe barskog (Skog og landskap.no). Det finnes også litt 
lauvskog innen planområdet (Norge i bilder.no). 
 
Planområdet for deponiet ligger i sin helhet på eiendom Gnr/Bnr 42/2, mens trasé for 
planlagt adkomstvei ligger i tillegg på Gnr/Bnr 44/3, 44/8 og 45/13.  

 
Øvrige naturressurser 

Området har lavt grunnvannspotensial og ingen løsmasseforekomster. Det er ingen 
registrerte viltområder i planområdet eller i områdene omkring. Den eneste øvrige 
naturressursen er eventuelt utmarksressurs. 
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10.2.3 Verdi 

Jordbruk 

I planområdet for deponi og adkomstvei er det totalt 7 daa som er avmerket som 
innmarksbeite, ellers er det per i dag ikke jordbruksdrift og arealene er ikke klassifisert 
som jordbruksareal (figur 10.2). Området er å betrakte som utmark og kan brukes som 
beiteareal. Det er på et tidligere tidspunkt gjort forsøk på å drenere Søkkemyra ved å 
grave store grøfter rundt denne. Det har foreløpig ikke ført til landbruksutnyttelse av 
arealet.  
 
Området vurderes i sin helhet til ikke å ha verdi som dyrkingsareal i dag, og som 
beiteareal vurderes det å ha begrenset verdi. Samlet sett gis planområdet derfor liten 

verdi for jordbruk.  
 

    

 
Figur 10.2. Oversikt over kvaliteten av jord- og skogbruk i planområdet og i omkringliggende områder. 

Planområdet består i hovedsak av ikke jordbruksareal, men har skogbonitet med middels produktivitet. 

Langs adkomstveien er det også arealer med høy produktivitet (kilde: Skog og landskap).  

Skogbruk 

Det er i Skog og landskap sitt kart over arealtype ikke registrert skog innenfor 
planavgrensningen for deponi (Kilde: Skog og landskap). Det er likevel et parti med 
ung lauvskog i vestlige del av planområdet. Skogen står i hellende terreng ned mot 

Liten                       Middels                      Stor 

------------------------------------------------------------------------------ 

      � 
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Søkkemyra. Skogboniteten i den delen av planområdet som utgjør deponiet er likevel 
vurdert til middels produktivitet på det meste av arealet, med unntak fra selve 
myrarealet (figur 10.2). Langs traseen for adkomstvei er det lauvskog, og på denne 
strekningen varierer skogboniteten mellom impediment, middels og høy produktivitet. 
Skogen regnes som eldre skog og har en alder på anslagsvis 41-50 år 
(Skogoglandskap.no). Skogen anses å være best egnet til ved. Stedvis står skogen i 
bratt lende som vanskeliggjør utnyttelsen.  
 
Skogsarealene er begrenset i omfang og har middels bonitet og stedvis vanskelige 
driftsforhold. Den eksisterende tremassen er av lav kvalitet da det ikke er snakk om 
tremasse som kan brukes som tømmer. Skogbruksverdiene vurderes i henhold til tabell 
10.2, samlet sett til liten verdi for planområdet og langs adkomstveien. 
 

10.3 Omfang og konsekvens 

10.3.1 Jordbruk 

Planen er å foreta en midlertidig omdisponering av planområdet fra utmark til 
massedeponi. Etter endt driftstid for deponiet vil det legges på jordbruksjord slik at 
området kan dyrkes. Det vil etter endt tiltak derfor bli gode jordbuksforhold i hele 
deponiområdet.  
 
I en tid med stort press på landbruksjorda vil en tilførsel av 96 daa fulldyrket jord 
bidra positivt for jordbruk. Adkomstveien vil også bidra positivt, dersom denne kan 
nyttes etter endt deponiperiode. De ulike etappene vil ikke ha uheldige virkninger for 
jordbruket, og vil kun ha eventuelt tidsmessig aspekt i forhold til når jordbruket kan 
starte opp.  
 
Tiltaket vurderes til å ha et middels positivt omfang for jordbruk da arealet som blir 
omgjort til godt jordbruksareal bare er et lite areal i dyrkningssammenheng.  
 

 
Negativt 

Virkningsomfang 
 

Positivt 

Stort Middels Lite Intet Lite Middels Stort  

                                                                                                    ▲ 

 
 
Planområdet går fra å være uegnet til jordbruk i dag med liten verdi for jordbruk, til å 
bli et mindre areal med godt jordbrukspotensial som også bare vil kunne oppnå liten 
verdi etter endt tiltak på grunn av størrelse (jf. tabell 10.3). Sammen med middels 
positivt omfang gjør dette at tiltaket vurderes å gi en liten positiv konsekvens for 
jordbruk (+). 

Liten                       Middels                      Stor 

------------------------------------------------------------------------------ 

           � 
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10.3.2 Skogbruk 

Det er ikke andre ressurser enn ved som kan tas ut fra de eksisterende skogarealene. 
Ressursene i skogbruket kan bli tatt ut som ved allerede nå, og kan således bli realisert 
av grunneier før tiltaket igangsettes. Det vil dermed kun være en hogstflate som blir 
beslaglagt. Ved ferdigstillelse av tiltaket vil planområdet gå tapt som skogareal siden 
det planlegges omgjort til jordbruksjord. Adkomstveien planlegges som midlertidig og 
skal dermed tilbakeføres til opprinnelig tilstand etter endt driftstid og vil på ny være 
tilgjengelig for skog. Arealbeslaget langs adkomstveien er derfor begrenset, både hva 
angår areal og i tid. I deponiområdet vil arealbeslaget være endelig, men også her er 
omfanget begrenset.  
 
Omfanget av tiltaket vurderes samlet sett som lite negativt for skogbruk.  
 

 
Negativt 

Virkningsomfang 
 

Positivt 

Stort Middels Lite Intet Lite Middels Stort  

                                              ▲ 

 
 
 
Liten verdi sammenholdt med lite omfang gir ubetydelig - liten konsekvens for 
skogbruk. 

 

10.4 Forslag til avbøtende tiltak  

Ved etablering av nytt jordbruksareal er det noen moment som er viktige for at 
prosessen skal lykkes.  

 
Det bør ikke lagres god matjord over lengre tid i et mellomlager, da dette forringer 
matjorda betydelig. Matjord bør derfor ikke hentes og deponeres i tiltaksområdet før 
det er gjort klar arealer som er ferdig utfylt med masse. Ved mellomlagring av 
jordbruksmasser vil massene falle sammen og strukturendringene i massene blir mer 
omfattende enn ved en direkte flytteprosess. 

 
Ved flytting av masser må det påses at A-sjikt (matjordlag, ca. 30 cm) og B-sjikt 
(forvitret jord med strukturutvikling, ca. 70 cm) tas av og flyttes hver for seg. B-sjiktet 
er svært viktig for kvaliteten på matjorda og flytting av denne er således en viktig 
suksessfaktor i flytteprosessen. Det er også viktig at de to lagene ikke blandes, da dette 
vil føre til et vesentlig lavere moldinnhold i A-sjiktet og dermed en forringelse av 
kvaliteten til matjorda.  

 
Det er også viktig å unngå komprimeringskader på jorda under flytteprosessen. Ved 
bruk av større maskiner til dumping og planering kan det forekomme 
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komprimeringsskader så dypt ned i jordlaget som 1 meter. Porene i jorda tettes, 
dreneringsegenskapene blir verre og meitemark-kanaler faller sammen. Dette medfører 
sterk forringelse av matjordas kvalitet. 

  
En viktig utfordring ved flytting av masser er logistikken. Det er snakk om betydelige 
masser som skal flyttes. Transportavstand og effektiv logistikk er derfor en vesentlig 
faktor som må vurderes når matjord skal flyttes.   
 
Biologisk forurensning 

Det er viktig å forsikre seg om at massene som skal flyttes ikke inneholder uønskede 
biologiske elementer slik som fremmede/uønskede plantearter og sykdomsorganismer. 
Det er derfor viktig å tenke ugressproblematikk når en skal flytte jord. Mellomlagring 
kan føre til stor frøsetting av ugras i massene. Massene som skal brukes som matjord 
på toppen må testes for potetcystenematoder og eventuelt andre smittsomme parasitter. 
Det er forbud mot å flytte jord infisert av potetcystenematode i Norge. Massene må 
friskmeldes før de flyttes. 
 
Etter flytting trenger jordsmonnet en periode på minst 3 år til å utvikle seg før full 
jordbruksdrift er mulig (Haraldsen 2012). Deretter trengs det flere år før jordsmonnet 
har nådd sitt optimale produksjonspotensial. Det er ulik oppfatning av hvor lang tid det 
tar, men noe tid må likevel regnes før området kan ha full jordbruksdrift. 
 
Det må følges nøye med på om det følger forurensende utslipp fra deponert materiale. 
Slike utslipp kan skade jordbruksdriften etterpå. Renseparker og sedimenteringsanlegg 
kan være avbøtende tiltak som må etableres dersom det er nødvendig. 
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11 FRILUFTSLIV OG NATUROMRÅDER 

Følgende føringer er gitt for temaet i vedtatt planprogram:  

- Konsekvensen for omkringliggende turområder 

- Konsekvensen for planområdet som fremtidig turdrag 

- Vilt og fiskeinteresser 

 

11.1 Materiale og metode 

11.1.1 Retningslinjer 

Fagtemaet nærmiljø og friluftsliv er definert i Statens Vegvesen håndbok 140; 
”Konsekvensanalyser” (2006). Temaene omhandler opphold og fysisk aktivitet i friluft 
knyttet til bolig- og tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder. I 
denne rapporten omhandler temaet kun friluftsliv. 

11.1.2 Kartleggingsenheter 

Sentrale nærmiljø og friluftslivsområder står som regel registrert i kommune- eller 
fylkesplaner og disse er derfor et godt utgangspunkt i kartleggingsarbeidet. Tabell 11.1 
oppsummerer de aktuelle formålene for nærmiljø og friluftsliv.  
 

Tabell 11.1. Formål av særlig betydning for nærmiljø og friluftsliv i kommune- og fylkesplaner. 

Kategori Beskrivelse Hvor 

   

LNF-områder 
En bunden kombinasjon av landbruks-, natur- og 
friluftsområder. Forholdet mellom formålene styres av 
annet lovverk. 

Kommuneplanens 
arealdel 

Offentlige bygninger Barnehager, skoler, aldershjem etc. 
Kommuneplanens 
arealdel 

Friluftsområder 
Større sammenhengende turområder for 
allmennheten utenfor tettsted og byer. Lite 
opparbeiding. Ikke krav til kommunalt eierskap 

Reguleringsplaner, 
Kommuneplanens 
arealdel 

Friområder 
Avgrensede og gjerne mindre offentlige områder for 
allmennhetens rekreasjon og opphold. Ofte 
opparbeidet. Krav til kommunalt eierskap 

Reguleringsplaner, 
Kommuneplanens 
arealdel 

Fellesområder 
Private områder til eksklusiv bruk for bestemte 
eiendommer, for eksempel lekeområder eller uteareal 

Reguleringsplaner 

Grønnstruktur 
Summen av mange ulike typer grønne områder. Et 
nett av store og små naturpregede områder i byen 
eller tettstedet. Overordnet struktur. 

Fylkesplaner eller 
byplaner  

Grøntområder til 
undervisningsbruk 

Viktige naturområder i undervisningssammenheng 
Kommuneplan eller 
miljøplan  
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Kategori Beskrivelse Hvor 

   

Markaområde 

Viktige områder for friluftsliv i kommune eller region. 
For eksempel kjerneområder, nærsoner, 
innfallsporter, hovedstrukturer av løypenett, 
sammenheng mellom delområder og områder med 
særlige opplevelseskvaliteter eller spesielle aktiviteter. 

Kommuneplanens 
arealdel, miljøplan 
eller lignende 

 

Statlig sikra 
friluftslivsområder 

Områder som staten har kjøpt til friluftslivsformål eller 
hvor staten har inngått langtids leiekontrakt med slikt 
formål. 

Naturbase, 
kommuneplan, 
reguleringsplan 

Planlagt sikra 
friluftslivsområder 

Områder som staten har planer om å kjøpe til 
friluftslivsformål eller hvor staten ønsker å inngå 
langtids leiekontrakt med slikt formål. 

Kommuneplan eller 
fylkesplan 

 
 
Basert på kartleggingen kan de aktuelle områdene deles inn i registreringskategorier 
og områdetyper. Statens vegvesen (2006) opererer med følgende registrerings-
kategorier for nærmiljø og friluftsliv i Håndbok-140: 
 

Tabell 11.2. Ulike registreringskategorier (Statens vegvesen 2006) 

Registreringskategorier 

Boliger og heldøgnsinstitusjoner 

Skoler, barnehager, kulturinstitusjoner, arbeidsplasser, butikker og servicetilbud 

Møtesteder i byer og tettsteder 

Felles uteområder i byer og tettsteder 

Veg- og stinett for gående og syklende 

Identitetsskapende områder/elementer 

Friluftsområder 

 
 
Direktoratet for Naturforvaltning (2004) deler registreringskategorien friluftsområder 
inn i følgende områdetyper i sin Håndbok-25: 
 

Tabell 11.3. Ulike områdetyper av friluftsområder (DN 2004) 

Områdetyper friluftsliv 

Nærturterreng 

Leke- og rekreasjonsområde 

Grønnkorridor 

Marka 

Strandsonen 

Kulturlandskapet 

Utfartsområde 

Store turområder med tilrettelegging 

Store turområder uten tilrettelegging 

Særlig kvalitetsområder 

Andre friluftslivsområder 

 
Metoden forutsetter at planområdet inndeles i mer eller mindre enhetlige områder som 
verdi- og konsekvensvurderes. Registreringskategorier er et utgangspunkt for den 
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geografiske avgrensingen, men innenfor hvert område kan det inngå flere 
registreringskategorier og områdetyper.  
 
Det er viktig å ha en grunnleggende ramme for en konsekvensutredning som er 
geografisk avgrenset. Den geografiske avgrensingen tar utgangspunkt i de ulike 
hovedalternativene og definerer et influensområde rundt. Med influensområde menes 
de områder som kan bli direkte eller indirekte berørt av utbyggingsplanene. 
 
For friluftsliv vil forhold som arealbeslag, bruksendringer og trafikkforstyrrelse berøre 
større eller mindre områder. Siden aldersgrupper har stor forskjell i aksjonsradius, vil 
inngrepets omfang oppfattes ulikt i de ulike aldersgruppene. Samtidig kan ulike 
brukergruppers toleranse ovenfor inngrep og forstyrrelse være forskjellig, alt etter 
hvor ømfintlige de er for endringer i det omkringliggende miljøet. Plan- og 
influensområder utgjør det samlede utredningsområdet.  
 

11.1.3 Datagrunnlag 

Mye av områderegistreringene for nærmiljø og friluftsliv er innhentet fra eksisterende 
litteratur og databaser. Det er ikke gjennomført feltarbeid i forbindelse med 
utredningen. Vurdering av dagens status for friluftsliv i influensområdet er gjort på 
bakgrunn av sammenstilling av eksisterende informasjon. 
 

11.1.4 Kriterier for vurdering av verdi og omfang 

 Verdi  

Verdisetting av friluftsliv i denne rapporten er basert på kriterier utarbeidet av Statens 
vegvesen (2006) beskrevet i Håndbok 140 – Konsekvensanalyser. Verdikriteriene er 
primært knyttet til bruksfrekvens, områdene kan imidlertid også verdsettes på 
grunnlag av betydning for stedsidentitet. 
 

Tabell 11.4. Kriterier for å bedømme verdi for friluftsliv. Hentet fra Håndbok 140 - Konsekvensanalyser 

(Statens Vegvesen 2006). 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Friluftsområder - Områder som er 
mindre brukt til friluftsliv 

- Områder som brukes av 
mange til friluftsliv 
- Områder som er særlig 
godt egnet til friluftsliv3) 

- Områder som brukes svært 
ofte/av svært mange 
- Områder som er en del av 
sammenhengende områder for 
langturer over flere dager 
- Områder som er attraktive 
nasjonalt og internasjonalt, og 
som i stor grad tilbyr stillhet og 
naturopplevelse 

3) Områder som er spesielt godt egnet for fiske, jakt, padling, skøyter eller andre friluftsaktiviteter med spesielle krav til området 
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Det aktuelle området (planområde) er ikke verdisatt i kildedokumenter. Kriteriene i 
Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006) er derfor det viktigste bedømmingsgrunnlaget. 
Som et supplerende verdisettingsgrunnlag for friluftslivsområder benyttes DN-
håndbok 25 - Kartlegging og verdisetting av friluftsområder (2004). Områder med høy 
tallverdi i en kategori vurderes til å ha stor verdi. Omkringliggende områder er 
verdisatt i kildedokumenter. 
 

 
Tabell 11.5. Verdisettingsskjema for friluftsliv (DN 2004). 

Tema  1 2 3 4 5 

Bruk Hvor stor er dagens brukerfrekvens? Liten    Stor 

Regionale/ 

nasjonale brukere 

Brukes området av personer som ikke 

er lokale? 
Aldri    Ofte 

Opplevelses-

kvaliteter 

Har området spesielle natur- eller 

kulturhistoriske opplevelseskvaliteter 

og/eller spesielt landskap? 

Ingen    Mange 

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi Ingen    Stor 

Funksjon 

Har området en spesiell funksjon 

(adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass e.l.)? 

Ikke 

spesiell 

funksjon 

   
Spesiell 

funksjon 

Egnethet 

Er området spesielt godt egnet for en 

eller flere enkeltaktiviteter som det ikke 

finnes like gode alternative områder 

til? 

Dårlig    Godt 

Tilrettelegging 
Er området tilrettelagt for spesielle 

aktiviteter eller grupper? 

Ikke 

tilrettelagt 
   

Høy grad av 

tilrettelegging 

Kunnskapsverdier 

Er området egnet i 

undervisningssammenheng eller har 

området spesielle natur- eller 

kulturvitenskapelige kvaliteter? 

Få    Mange 

Inngrep Er området inngrepsfritt? Utbygd    Inngrepsfritt 

Utstrekning 
Er området stort nok til å utøve de 

ønskede aktivitetene? 
For lite    Stort nok 

Potensiell bruk 
Har området potensial utover dagens 

bruk? 
Liten    Stor 

Tilgjengelighet 
Er tilgjengeligheten god, eller kan den 

bli god? 
Dårlig    God 
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Omfang 

Omfanget vurderes ut i fra kriterier gitt i Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006). 
Friluftsliv vil primært påvirkes av arealbeslag, barrierer, støy- og luftforurensing. 
 

Tabell 11.6. Kriterier for å vurdere omfang i forhold til friluftsliv. Hentet fra Håndbok 140 - 

Konsekvensanalyser (Statens Vegvesen 2006). 

 Stort 

positivt 

omfang 

Middels 

positivt 

omfang 

Lite/intet omfang Middels 

negativt 

omfang 

Stort 

negativt 

omfang 

Bruks-muligheter Tiltaket vil i 

stor grad 

bedre bruks-

mulighetene 

for området 

Tiltaket vil 

bedre bruks-

mulighetene 

for området 

Tiltaket vil ikke 

endre bruks-

mulighetene for 

området 

Tiltaket vil 

redusere 

bruks-

mulighetene 

for området 

Tiltaket vil 

ødelegge 

bruks-

mulighetene 

for området 

Barriere for ferdsel 

og opplevelse
1 

Tiltaket vil 

fjerne 

betydelige 

barrierer 

mellom 

viktige 

målpunkter 

Tiltaket vil i 

noen grad 

redusere 

barrierer 

mellom 

viktige 

målpunkter 

Tiltaket vil i liten 

grad endre 

barrierer 

Tiltaket vil i 

noen grad 

medføre 

barrierer 

mellom 

viktige 

målpunkter 

Tiltaket vil 

medføre 

betydelige 

barrierer 

mellom 

viktige 

målpunkter 

Attraktivitet Tiltaket vil i 

stor grad 

gjøre 

området 

mer 

attraktivt 

Tiltaket vil 

gjøre 

området 

mer 

attraktivt 

Tiltaket vil stort 

sett ikke endre 

områdets 

attraktivitet 

Tiltaket vil 

gjøre 

området 

mindre 

attraktivt 

Tiltaket vil i 

stor grad 

redusere 

områdets 

attraktivitet 

Identitetsskapende 

betydning 

Tiltaket vil i 

stor grad 

øke 

områdets 

identitets-

skapende 

betydning 

Tiltaket vil 

øke 

områdets 

identitets-

skapende 

betydning 

Tiltaket vil stort 

sett ikke endre 

områdets 

identitetsskapende 

betydning 

Tiltaket vil 

forringe 

områdets 

identitets-

skapende 

betydning 

Tiltaket vil 

ødelegge 

områdets 

identitets-

skapende 

betydning 

1) Virkninger for gang- og sykkeltrafikk legges under temaet nærmiljø og friluftsliv dersom utreder ikke har framskaffet data for 

omfang i før- og etter-situasjonen. 

 

 Konsekvens 

Metode for fremstilling av konsekvens for friluftsliv følger beskrivelse i kapittel 6. 

 Usikkerhet 

Det finnes usikkerhet knyttet til vurdering av verdi, omfang og konsekvens for 
friluftsliv. Usikkerheten vil være særlig knyttet til den endelige utformingen av tiltaket 
og hvordan dette oppleves. Små endringer kan medføre store konsekvenser. Jo mer 
detaljert tiltaket er planlagt jo mindre vil denne usikkerheten være (Statens vegvesen 
2006). Usikkerheten knyttet til selve utformingen av tiltaket vurderes som liten.  
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11.2 Status og verdi 

11.2.1 Beskrivelse  

Planområdet består av småkupert lynghei/kulturbeite med fjell og en stor myr som er 
forsøkt oppdyrket sentralt i planområdet. Området er i gjeldende kommuneplan (2011 
– 2022) avsatt som LNF område, dvs. arealer der landbruk-, natur- og friluftsinteresser 
skal prioriteres. Selve planområdet vurderes ikke å ha noen større verdi for friluftsliv, 
men områdene rundt er variert, og ligger lett tilgjengelig fra Egersund by. Det er 
tilrettelagt med stinett innenfor influensområdet. 
 
Det ligger et friluftsområde i umiddelbar nærhet til tiltaket (Øyreilia, figur 11.1). Dette 
området er statlig sikret og avsatt som friluftsområde i fylkesdelplan for friluftsliv, 
idrett, naturvern og kulturvern (FINK).  
 

 
Figur 11.1. Beliggenhet av Øyrelia friluftsområde i forhold til planområdet. 

De fleste som benytter Øyrelia friluftsområde tar toppturen opp på Nokkåsen. Denne 
turen er merket og beskrevet av Dalane Friluftsråd (se figur 11.2): Turen går på god 

rødmerket sti gjennom furuskogen. Ingen bratte stigninger, total stigning på ca. 100 

meter. Fra parkering til toppen er det 1,5 km. På toppen er det en flott varde og du 
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har en fantastisk utsikt mot Eigersund. På tilbaketuren kan du ta av ved stidele merket 

«Fossen», du kommer da ned på grusveien og vil se restene etter det gamle 

kraftanlegget, fine steinmurer. Følg grusveien tilbake til parkering. Tilbaketuren blir 

da 2,7 km. Privat og statlige eindommer. Barnevennlig tur gjennom skog og mark. 

Turen til Nokkåsen er også beskrevet på andre tursider på nettet. Det er også en sti 
som går til Nokkåsen fra Sletteidveien i sørenden av Hornnesvatnet (se figur 11.2). 
Stien går på ryggen av fjellet og er noe brattere enn stien fra andre siden, men går 
gjennom flott, til dels gammal eikeskog. I følge grunneier Egil Omdal er 
brukerfrekvensen lav med anslagsvis 4-5 besøkene i uka. 
 

 
Figur 11.2. Turløyper i influensområdet. Planområdet er markert med svart stiplet linje, mens 

turløypene er markert med rød og blå stiplet linje. 

 
Det er ingen fritidsbebyggelse innenfor planområdet, men det er noe spredte 
fritidsbebyggelse ved Hornnesvatnet. Disse vurderes å ligge utenfor influensområdet.  
 
Det er ingen fiskevann som vurderes å ligge innen influensområdet. Øygreisvatnet blir 
i svært liten grad brukt som fiskevatn på grunn av at fisken er svært liten og «full av 
makk» ifølge Egil Omdal. Planområdet er en del av et større jaktvald der det jaktes 
rådyr og noe hare. Store deler av planområdet vurderes som en mindre god del av det 
totale jaktområdet. 
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Figur 11.3. Utsikt frå Nokkåsen retning Egersund. Foto: Magnus Seglem. 

11.2.2 Verdi    

 Friluftsliv 

Planområdet er ikke spesielt tilrettelagd som turområde. Mye av terrenget består av 
myr (forsøkt oppdyrket) og ung skog som er lite egnet til å bevege seg i. Det er også et 
mindre massedeponi i den østre enden. Det er imidlertid et statlig sikret friluftsområde 
avsatt i fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK) som 
grenser til planområdet. Dette området har regional/middels verdi. Nokkåsen (figur 
11.3) er det delområdet som er det mest sentralt i dette friluftsområdet. Det er 
tilrettelagt med parkeringsplass og merka turløyper opp til toppen som er et fint 
utkikkspunkt. 
 
Friluftsområdet i influensområdet vurderes til middels verdi. 
 

 

                                           � 

  
Jakt og fiske 

Det finnes ikke fiskevann i plan- og influensområdet. Det blir jaktet rådyr og hare 
innen plan- og influensområdet.  

  
Plan- og influensområdet vurderes til å ha liten verdi for jakt og fiske. 
 

                               � 

Liten                       Middels                      Stor 

------------------------------------------------------------------------------ 

    Liten                       Middels                      Stor 

------------------------------------------------------------------------------ 
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11.3 Omfang og konsekvens  

 

Friluftsliv 

Nokkåsen har en forholdsvis liten brukerfrekvens. Utsikten fra toppen er dominert av 
heier, kulturlandskap og tettbygd strøk/byområde (Egersund). Tiltaket medfører noe 
forstyrrelse i kulturlandskapet og vil være synlig fra Nokkåsen. Imidlertid vil 
inngrepet være lite dominerende og tiltaket vil stort sett ikke endre områdets 
attraktivitet. Etter driftsfasen er avsluttet vil massedeponiet bli omgjort til dyrket mark, 
noe som er det samme som 0-alternativet. Tiltaket vil ikke endre bruksmulighetene for 
området. Tiltaket vil kun være midlertidig og eventuelle forstyrrelser for 
friluftsområdene vil være forbigående. Siden planområdets hoveddel vil bli omgjort til 
dyrket mark vil ikke selve planområdet få noen fremtidig verdi for friluftsliv.  

 
Omfang på friluftsliv vurderes til lite negativt.  

    
 

Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
               

     � 
 

Middels verdi og lite negativt omfang gir liten negativ konsekvens.    
 

 

Jakt og fiske 

Det finnes ingen fiskeressurser innen plan- og influensområdet. Plan- og 
influensområdet inngår i et jaktvald. For rådyr vil omfanget av massedeponiet være 
lite da dette området i liten grad brukes av rådyr. Etter sluttføringen av massedeponiet 
vil dyrkamarken som ligger så pass skjermet for menneskelig aktivitet bli et godt 
beiteområde for rådyrene. Den planlagte tilkomstveien til massedeponiet vil imidlertid 
krysse en vandringskorridor for rådyr. Dette vil i anleggsperioden kunne virke noe 
negativt inn, men rådyr har vist seg å være svært tilpasningsdyktige i forhold til 
menneskelige inngrep at vandringskorridoren etter all sannsynlighet vil fungere også 
etter at adkomstveien er etablert.  

 
Omfang for jakt og fiske vurderes til å være intet.  

    
 

Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
               

         � 

 

 

Liten verdi og intet omfang gir ubetydelig konsekvens.    
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12 NATURMANGFOLD 

Følgende føringer er gitt for temaet i vedtatt planprogram:  

- Biologisk mangfold 

 

12.1 Materiale og metode 

12.1.1 Retningslinjer 

Fagtemaet naturmangfold omhandler i denne utredningen naturtyper og 
artsforekomster. I videste betydning omfatter naturmiljø alle terrestriske (landjorda), 
limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), og 
artsmangfold som er knyttet til disse. 

12.1.2 Kartleggingsenheter 

Tabell 12.1 gir en oversikt over de kartleggingsenheter som er benyttet for 
naturmangfold i denne utredningen.  
 
Tabell 12.1. Kartleggingsenheter for naturmangfold. 

Kartleggingsenheter  

Naturtyper 

Vegetasjon og flora 

Vilt 

Akvatisk miljø 

Rødlistearter 

 

 

 

12.1.3 Datagrunnlag 

Vurdering av dagens status for det biologiske mangfoldet i området er gjort på 
bakgrunn av tilgjengelige databaser (Naturbasen, Artsdatabanken og NGU), kontakt 
med grunneier Egil Omdal, hobbyornitolog Ivar Sleveland og Fylkesmannen i 
Rogaland, miljøavdelingen ved Vegard Ankerstrand, samt en befaring av planområdet 
25. oktober 2014, gjennomført av Bjarne Oddane, Ecofact. Konsekvensvurderingen 
knyttet til biologisk mangfold er utført på grunnlag av dokumenter og muntlig 
informasjon fra Ravi Rådgivning AS ved Ivar Vigre om prosjektets utforming.  
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12.1.4 Kriterier for vurdering av verdi og omfang 

 

Verdi 

For å komme frem til riktig verdisetting brukes spesielt Norsk Rødliste 2010 og DN-
håndbok 13 (biologisk mangfold). 

Tabell 12.1. Verdivurderinger med metodikk iht. vegvesenets håndbok 140 (Etter Korbøl m fl. 2009). 

Kilde Stor verdi Middels verdi Liten verdi 

Naturtyper  

www.naturbasen.no  

DN-Håndbok 13 og 19: 

Kartlegging av naturtyper  

DN-Håndbok 11:  

Viltkartlegging 

Naturtyper som er  

vurdert til svært viktige 

(verdi A)  

 

Svært viktige viltområder 

(vekttall 4-5)  

 

Naturtyper som er  

vurdert til viktige (verdi 

B)  

 

Viktige viltområder 

(vekttall 2-3)  

Andre områder  

Rødlistede arter  

Norsk Rødliste 2010 

(www.artsdatabanken.no)  

www.naturbasen.no  

Viktige områder for:  

 

Arter i kategoriene ”kritisk 

truet” og ”sterkt truet” 

 

Arter på Bern-liste II Arter 

på Bonn-liste I  

Viktige områder for:  

 

Arter i kategoriene 

”sårbar”, ”nær truet” eller 

”datamangel”  

 

Arter som står på den 

regionale rødlisten 

Andre områder  

Truete  

vegetasjonstyper  

Fremstad & Moen 2001  

Områder med  

vegetasjonstyper i 

kategoriene ”akutt truet” 

og ”sterkt truet” 

Områder med  

vegetasjonstyper i 

kategoriene ”noe truet” 

og ”hensynskrevende”  

Andre områder  

Lovstatus 

Ulike verneplanarbeider, 

spesielt vassdragsvern. 

Områder vernet eller 

foreslått vernet 

  

Områder som er 

vurdert, men ikke vernet 

etter naturvernloven, og 

som kan ha regional 

verdi. 

 

Lokale verneområder 

(pbl.) 

Områder som er vurdert, 

men ikke vernet etter 

naturvernloven, og som er 

funnet å ha kun lokal 

verdi. 

 

 

 

Omfang 

Omfanget vurderes ut ifra kriterier gitt i Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006). 
Naturmiljøet blir først og fremst berørt av tiltaket gjennom arealforbruk, 
arealforringelse eller oppsplitting av sammenhengende naturområder ved at naturtyper 
som er leveområder for sårbare arter går tapt eller blir stykket opp. 
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 Stort positivt 

omfang 

Middels 

positivt 

omfang 

Lite/intet 

omfang 

Middels 

negativt 

omfang 

Stort negativt 

omfang 

Viktige 

sammenhen-

ger mellom 

naturområder 

Tiltaket vil i stor 

grad styrke 

viktige biologiske 

eller 

landskapsøkol-

ogiske 

sammenhenger 

Tiltaket vil styrke 

viktige biologiske 

eller 

landskapsøkol-

ogiske 

sammenhenger 

Tiltaket vil stort 

sett ikke endre 

viktige biologiske 

eller 

landskapsøkol-

ogiske 

sammenhenger 

Tiltaket vil 

svekke viktige 

biologiske eller 

landskapsøkol-

ogiske 

sammenhenger 

Tiltaket vil bryte 

viktige biologiske 

eller 

landskapsøkol-

ogiske 

sammenhenger 

Arter (dyr og 

planter) 

Tiltaket vil i stor 

grad øke 

artsmangfoldet 

eller forekomst 

av arter eller 

bedre deres 

vekst- og 

levevilkår 

Tiltaket vil øke 

artsmangfoldet 

eller forekomst 

av arter eller 

bedre deres 

vekst- og 

levevilkår 

Tiltaket vil stort 

sett ikke endre 

artsmangfoldet 

eller forekomst 

av arter eller 

bedre deres 

vekst- og 

levevilkår 

Tiltaket vil i noen 

grad redusere 

artsmangfoldet 

eller forekomst 

av arter eller 

bedre deres 

vekst- og 

levevilkår  

Tiltaket vil i stor 

grad redusere 

artsmangfoldet 

eller forekomst av 

arter eller bedre 

deres vekst- og 

levevilkår 

Naturhistori-

ske 

forekomster  

Ikke relevant Ikke relevant Tiltaket vil stort 

sett ikke endre 

geologiske 

forekomster og 

elementer 

Tiltaket vil 

forringe 

geologiske 

forekomster og 

elementer 

Tiltaket vil 

ødelegge 

geologiske 

forekomster og 

elementer 

 
 

12.1.5 Influensområde 

Med influensområdet menes de forekomster og områder som kan bli direkte eller 
indirekte berørt av utbyggingsplanene. Planter, vegetasjon og naturtyper vil stort sett 
bare bli påvirket nær inntil de planlagte inngrepene, mens influensområdet for vilt vil 
for enkelte arter være større. Effekter på grunn av direkte arealbeslag og avrenning er 
mest aktuelle. I forbindelse med driftsfasen vil også partikkelforurensning kunne gjøre 
seg gjeldende. Influensområdet vil være adskillig mindre i et åpent kulturlandskap enn 
i for eksempel skog. Gjeldende planområde består i stor grad av åpent landskap, men 
med noe ung skog i veitraseen. De overnevnte faktorene i og nær inntil det planlagte 
tiltaket gjør at influensområdet for planter, vegetasjon og naturtyper vurderes til å 
være 20 meter fra direkte inngrep. Disse vurderingene er skjønnsmessige og er vurdert 
ut fra de arter av planter og dyr som kan tenkes å bli direkte eller indirekte berørt av 
tiltaket. 
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Figur 12.1. Planområdet er i stor grad åpent og består av myr og kystlynghei, men med ung skog i den 

planlagte veitraséen. Foto: Bjarne Oddane. 

12.2 Status og verdi 

12.2.1 Kunnskapsstatus og generelle trekk  

Kunnskapsstatus 

I Artskart (pr. 27. oktober 2014) ligger det inne noen fugleobservasjoner like i 
utkanten av planområdet, men ingen av disse fugleartene er spesielt knyttet til 
planområdet. Planområdet er en del av et stort viltområde som ligger registrert i 
Naturbase. Det er ingen registreringer av naturtyper i Naturbase.  
 
Berggrunn og sedimentforhold 

Bergarten i området, anortositt, forvitrer dårlig og gir opphav til en fattig vegetasjon. 
Berggrunnen er delvis dekket av et tynt lag med morenemasser, men ligger også 
fremme i dagen flere plasser (www.ngu.no). Søkkamyra er dekket med torv.  
 
Bioklimatologi og menneskelig påvirkning 

Planområdet ligger innenfor boreonemoral sone i sterkt oseanisk seksjon (Moen, 
1998). Årlig gjennomsnittlig nedbørsmengde ligger mellom 1500 og 2000 mm i 
perioden 1971-2000 i følge http://www.senorge.no. Planområdets landdel er sterkt 
preget av menneskelig aktivitet i form av et mindre massedeponi, forsøk på drenering 
av Søkkamyra, samt beite (se figur 12.2). 
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Figur 12.2. Planområdet er preget av menneskelig påvirkning. Foto: Bjarne Oddane.   

12.2.2 Verdivurdering 

Vegetasjon og flora 

Vegetasjonen er sterkt preget av beitebruken gjennom århundrer, men nyere tids 
påvirkninger har ført til endringer. Sentralt i området ligger Søkkemyra, som er en 
fattig fastmattemyr dominert av blåtopp, bjønnskjegg, klokkelyng og rome. Hele myra 
er grøftet, og dermed ødelagt som myr. Områdene rundt består i hovedsak av kortbeita 
kystlynghei med fuktutforming med arter som røsslyng, klokkelyng, bjønnskjegg, 
tepperot, blåtopp, rome og einer. Det har nok vært perioder med mindre beitepress enn 
det er i dag, for stedvis (øst i planområdet) er det godt oppslag av ung bjørkeskog. 
Feltsjiktet her domineres av blåtopp.  
 

 
Figur 12.3. Vegetasjonen er sterkt preget av beitebruken gjennom århundrer, men nyere tids 

påvirkninger har ført til endringer. Foto: Bjarne Oddane. 
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I nordre del av det planlagte deponiområdet er det et parti bestående av naturbeitemark 
(se under avsnittet som omhandler verdifulle naturtyper for beskrivelse). 
Avgrensingen av dette området østover er noe usikker og går etter hvert over i svakt 
gjødslet kulturmark. Den planlagte veitraséen går i all hovedsak gjennom ung 
forholdsvis tett bjørkeskog. Blåbær, einstape, blåtopp og bjønnkam var vanlige arter i 
feltsjiktet. I en bratt vestvendt skråning var det et ospeholt. Ingen av trærne var her 
gamle. Bakkevegetasjonen var litt rikere her med innslag av blant annet ormetelg, 
tveskjeggveronika og brunrot.  
 

 
Figur 12.4. Den planlagte veitraseen vil i hovedsak gå gjennom ung fattig bjørkeskog. Bildet viser et 

område med innslag av osp. Foto: Bjarne Oddane. 

Verdifulle naturtyper, etter DN´s håndbok nr. 13 
Det er ingen registreringer av verdifulle naturtyper i Naturbase. Denne undersøkelsen 
ga imidlertid grunnlag til å avgrense et område som naturtype «Naturbeitemark» etter 
DN-håndbok 13. Det finnes områder med kystlynghei, men området er for lite til å 
avgrenses som naturtype, særlig i et område der det finnes så mange store områder. 
 
Beskrivelsen nedenfor følger standard oppsett beskrevet i DN-håndbok 13. 
 
Laureidfjellet : Naturbeitemark 

Naturbasenummer:  

Kommune: Eigersund 
Dato: 25.10.2014 
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Hovednaturtype: Kulturlandskap 

Naturtype: Naturbeitemark (D04)  
Utforming: Frisk fattigeng (G4) 
Verdi: B 

Undersøkt/kjelder: 25. oktober 2014 av Bjarne Oddane  
 

Områdebeskrivelse 

Innledning: Området ble undersøkt ved feltarbeid i forbindelse planarbeid 
(massedeponi) av Bjarne Oddane. Feltarbeidet er gjort i seineste laget, da vegetasjonen 
var godt nedbeitet.   
 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Avgrensinga er lokalisert på en «hylle» under en bratt 
fjellvegg på sørsiden av Laureidfjellet og nord for Søkkemyra ved Øygrei i Eigersund 
kommune. Områdets avgrensing østover er uklar mot svakt gjødslet kulturbeite. Ifølge 
berggrunnskartet består berggrunnen av anortositt, som er en hard og sur bergart som 
normalt ikke gir jordforhold for basekrevende arter av planter. Berggrunnen er dekket 
med et tynt lag morene. Området ligger i boreonemoral vegetasjonssone i sterkt 
oseanisk seksjon (Bn-O3).  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av ugjødslet beitemark 
og naturtypen settes til D04 Naturbeitemark. Vegetasjonen er utpreget fattig, men 
tidspunkt for befaring samt hardt nedbeitet vegetasjon gjorde artsbestemmelsen 
vanskelig. Av arter ble engkvein, tepperot, kornstarr, finnskjegg og blåtopp registrert, 
men flere av disse var ikke mengdearter. 
 

Artsmangfold: Det ble registrert kjeglevokssopp, engvoksopp, honningvokssopp og 
seigvokssopp på beitemarken. Det er ikke registrert rødlista arter innen avgrensingen, 
men fire ulike arter vokssopp indikerer et visst potensial. 
 
Bruk, tilstand og påverknad: Området er i god hevd og blir beitet av storfe og sau. Det 
blir gjødslet noe innenfor samme innhegning.   
 
Fremmende arter: Ingen registrerte. 
 
Skjøtsel og hensyn: For at området skal bevares og opprettholde sine kvaliteter, må 
området beites og ikke gjødsles. Det bør utøves varsomhet med gjødsling i grensene 
mot den avgrensa lokaliteten.  
 
Del av helhetlig landskap: 

 

Verdibegrunnelse: Området får verdi B (viktig) fordi det er en naturbeitemark som er i 
god hevd, lite eller ikke gjødsla, og lokalisert i et område der slike areal er svært 
sjeldne. Områdets verdi vil kunne øke dersom nye undersøkelser viser at det finnes 
flere (sjeldne) arter beitemarksopp. 

Side 1052 av 1161



Konsekvensutredning for Vassmyra massedeponi, Eigersund kommune Ecofact rapport 419

 
 

 Side 67

 
Figur 12.5. Naturbeitemark på en «hylle» mellom fjellveggen og Søkkemyra. 

 
Figur 12.6. Planområdet er markert med svart stiplet linje, mens den registrerte naturbeitemarka er 

markert med grønt. 

Vilt 

I Naturbase er det markert et stort (3,74 km2) beiteområde (leveområde) for rådyr der 
planområdet inngår. Dette området er grovt avgrenset, og selve deponiområdet er ikke 
spesielt viktig for arten. Det vurderes at område har viltvekt 2. Rådyrene bruker 
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skogen som trekkvei mellom de ulike delområdene innen dette leveområdet. Det går et 
rådyrtråkk i området med høyspentmasten der den planlagte tilkomstveien er tenkt 
(Egil Omdal pers. medd.). Det er ikke registrert noen funn i Artskart (pr. 27.10.2014) 
som indikerer viktige viltforekomster innen planområdet. Registrerte habitat tilsier 
heller ikke at området er spesielt viktig for vilt.  
 

 
Figur 12.7. Leveområde for rådyr (kilde Naturbase). Planområdet er markert med svartstiplet linje.  

Akvatisk miljø 

Fra planområdet renner en liten bekk sørøstover ut til et mindre vann. Vannet er ikke 
undersøkt i felt, men er, ut fra berggrunn og gjødselsregime i området rundt, fattig.  
 
Ifølge Egil Omdal (pers. medd.) er det ikke en reproduserende bestand med fisk der, 
men det er tidligere blitt sett ut ørret der. Det er uvisst om det finnes ørret i dag. 
Lokaliteten har ut fra kjent kunnskap ikke noen spesiell verdi utover det som er vanlig 
i slike småvann. 
 

Rødlistearter 

Det er ikke registret noen rødlistearter innen planområdet. Det er et visst potensial for 
rødlistede sopp på arealet som er registrert som naturbeitemark. Utover det vurderes 
potensialet lite. 
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Oppsummering verdi  

Det er registrert et leveområde for rådyr som overlapper med planområdet. Dette 
området har viltvekt 2. Det meste av planområdet blir i liten grad brukt av rådyr, men 
området der den planlagte veien går, brukes som trekkvei mellom de ulike 
delområdene innen dette leveområdet. I planområdet er det også registrert en naturtype 
etter DN-Håndbok 13, i form av en naturbeitemark. Ingen rødlistearter er registrert, 
men det er et visst potensial for at slike finnes i naturbeitemarken. Vannet sørøst for 
planområdet (ligger innen influensområdet) vurderes til å ha liten verdi. Verdien for de 
ulike verdisatte objektene/temaene vises i tabell 12.2. 
 

Tabell 12.2. Verdien av de ulike verdisatte temaene. 

Objekt Tema Verdi 

Leveområde for rådyr Vilt Middels 

Naturbeitemark Naturtype Middels 

 

12.3 Omfang og konsekvens 

Naturmiljøet blir først og fremst berørt av planen gjennom arealbeslag, 
arealforringelse og oppsplitting av arealer. Det meste av plan- og influensområdet har 
lav verdi, og består av gjødsla beitemark, oppgrøfta myr og ung førstegenerasjon skog. 
Konsekvensen for disse verdiene blir liten.  
 
Den registrerte naturbeitemarka vil bli direkte ødelagt gjennom arealbeslag. Det er 
også potensial for at det finnes rødlistede beitemarksopp knyttet til denne. Omfanget 
av for naturbeitemarken settes til stort negativt, noe som med middels verdi gir stor 
negativ konsekvens. 
 
For det registrerte leveområdet for rådyr vil omfanget av massedeponiet være lite da 
dette området i liten grad brukes av rådyr. Etter sluttføringen av massedeponiet vil 
dyrkamarken som ligger så pass skjermet for menneskelig aktivitet bli et godt 
beiteområde for rådyrene. Den planlagte tilkomstveien til massedeponiet vil imidlertid 
krysse en vandringskorridor for rådyr. Dette vil i anleggsperioden kunne virke noe 
negativt inn, men rådyr har vist seg å være svært tilpasningsdyktige i forhold til 
menneskelige inngrep at vandringskorridoren etter all sannsynlighet vil fungere også 
etter at adkomstveien er etablert. Totalt vurderes omfanget for rådyr til å være intet og 
konsekvensen blir med middels verdi ubetydelig.  
 
Fra planområdet renner en liten bekk sørøstover ut til et mindre vann. Det forutsettes 
at det bygges riktig dimensjonerte sedimentasjonsbasseng i bekken for å redusere 
avrenningen. I praksis vil det likevel kunne bli, i større eller mindre grad, 
partikkelavrenning og næringstilsig til vannet. Dette vil kunne føre til eutrofiering og 
nedslamming som vil påvirke flora og fauna knyttet til vannet og bekken. 
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Omfang og konsekvenser for de registrerte verdiene innen plan- og influensområdet er 
listet opp i tabell 12.3. 
 

Tabell 12.3. Verdi, omfang og konsekvens for de ulike registrerte verdiene i plan- og influensområdet. 

Objekt Verdi Omfang Konsekvens 

Leveområde for rådyr Middels Intet ubetydelig  

Naturbeitemark Middels Stort negativt Stor negativ  

 
 

12.4 Avbøtende tiltak 

Generelt må det ved anleggsarbeid og i driftsfase gjennomføres tiltak og 
beredskapsplaner for å unngå forurensning til luft, vann og jord. Under 
anleggsarbeidet bør det være fokus på å unngå inngrep utover de arealene der 
inngrepene er uunngåelige. 
 
For å unngå direkte konflikt med naturbeitemarka, kan omfanget av massedeponiet 
reduseres. Naturbeitemarka ligger forholdsvis høyt i terrenget og kan bevares om det 
ikke fylles masser helt opp. Naturbeitemark tåler ikke gjødsel og det vil være viktig at 
området ikke blir tilført gjødsel direkte eller indirekte ved at beitedyr går fra dyrka 
mark og direkte over til naturbeitemarka. De oppdyrkede områdene må derfor gjerdes 
inn og dyra må ikke få vandre fritt mellom. Figur 12.8 viser forslag til ny plangrense. 
Det er viktig at massedeponiet er ligger lavere i terrenget enn naturbeitemarka for å 
redusere støvpåvirkningen.  
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Figur 12.8. En redusering av omfanget vil kunne redusere konsekvensene av planene. 

Det er svært viktig at sedimentasjonsbasseng blir kontinuerlig vedlikeholdt og tømt før 
det mister sin virkning. Oppsyn og kontroll av sedimentasjonsbasseng bør gjøres av en 
uavhengig part. 
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13 SAMFUNNSFORHOLD 

Følgende føringer er gitt for temaet i vedtatt planprogram:  

- Kartlegging av behovet for deponi i et 15 – 20 års perspektiv 

- Det skal avklares hvilken samfunnsmessig betydning det har at tiltaket 
gjennomføres og konsekvensen av at det ikke gjennomføres 

- Behovet for deponier for rene gravemasser fra byggeindustrien i distriktet 

-  

13.1 Materiale og metode 

13.1.1 Retningslinjer 

Fagtemaet samfunn inngår ikke som et ikke prissatt tema i Statens Vegvesen håndbok 
140; ”Konsekvensanalyser” (2006). Dette betyr at det ikke skal behandles etter samme 
metodikk som er beskrevet under kapittel 6.2. 
 
I forbindelse med det planlagte massedeponiet på Søkkemyra i Eigersund kommune 
må det belyses hvilken samfunnsmessig betydning tiltaket vil ha. Massedeponiet skal 
ta imot rene gravemasser fra byggevirksomhet i regionen og skal, etter endt 
deponiperiode avsluttes som jordbruksareal.  
 
Det er ingen tettbebyggelse i nærheten av planområdet, men noen gårdsbruk langs 
Øgreisveien nord for planområdet. Lokaliseringen av planområdet er vist i figur 4.1 og 
utformingen er vist i figur 5.1. 
 

13.2 Dagens og framtidig behov  

I en region med stort utbyggingstempo er det det behov for mottaksområder som kan 
ta imot overskuddsmasser. Dagens behov for massedeponering er grovt anslått til 3 
millioner kubikkmeter pr. år i Sør-Rogaland (Rogaland Fylkeskommune, 
www.rogfk.no). I tillegg kommer behov for mellomlagring av en betydelig andel 
masse som kan bearbeides og brukes på ny. Behovet vil likevel fort kunne endre seg i 
en region som har stort utbyggingspress både når det gjelder boliger, næring og 
infrastruktur. I Sør-Rogaland er det planlagt stor byggeaktivitet i forbindelse med 
infrastruktur, der bant annet plan for ny og utvidet trasé for E39 og plan for 
dobbeltspor på Jærbanen til Egersund inngår. I tillegg er det i Dalane-regionen flere 
planer om tiltak på stamveinettet og fylkesveinettet samt gang- og 
sykkelveiutbygginger (Rogaland Fylkeskommune 2004). 
 
Befolkningsveksten i Eigersund kommune har siden 2006 vært betydelig større enn i 
perioden 1980-2005 (Eigersund kommune.no). Prognosen for befolkningsvekst viser 
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fortsatt vekst i årene fremover. Kommunen legger til grunn en gjennomsnittlig årlig 
befolkningsvekst i perioden 2007 til 2019 på mellom 0,5-1 % (Kommuneplan 2007-
2019, Eigersund kommune.no). Den sterke befolkningsveksten i Stavanger og Sandnes 
og deres nabokommuner synes å gi ringvirkninger også så langt sør som i Eigersund 
kommune. Stor boligetterspørsel og høye boligpriser presser folk til å vurdere mindre 
sentrale strøk og heller lengre reisevei til jobb. Eigersund kommune vil aktivt satse på 
boligutbygging både i sentrale og mindre sentrale deler av kommunen for å sikre 
befolkningsvekst. I tillegg vil kommunen aktivt satse på etablering av næringsarealer 
og arbeidsplasser. Spesielt havne- og fiskerivirksomhet er prioritert i kommuneplanen.  

13.3 Vurdering av samfunnsmessig betydning 

13.3.1 Deponering 

Det er beregnet en total deponeringsmasse på ca. 930 000 m3, men det er foreløpig 
ikke bestemt hvor mye som kan deponeres pr. år eller hvor lenge deponiet er tenkt å 
være i drift. Av det totale årlige behovet for deponering i hele regionen utgjør dette 
ikke spesielt mye. I lokal sammenheng kan det likevel være en betydelig aktør og 
bidra positivt på flere områder.  
 
Et massedeponi på Søkkemyra er lokalisert i LNF-områder på åpen fastmark og med 
jordbruksområder i 2-300 meters avstand. Massedeponiet kommer i liten konflikt med 
byggefelt og annen bystruktur, og vil derfor ikke være til sjenanse for 
lokalbefolkningen. Videre deponiet etter endt driftstid ferdigstilles som dyrkbar jord, 
noe som vil være positivt både for grunneier og bonde, gjennom økt 
produksjonspotensial.  
 
I lengre tid har det vært vanlig at entreprenører eller grunneiere selv har sett behovet 
for et deponi, og etablert dette i områder som synes egnet uten noen form for ekstern 
konsekvensvurdering. I Forslag til planprogram for massehåndtering på Jæren 
(Rogaland Fylkeskommune 2014) er det utformet kriterier for å finne gode lokaliteter 
som er egnet for mottak av overskuddsmasse. Under punkt 1 Kriterier for fysisk og 

teknisk egnethet er områdets beliggenhet sentralt, og herunder er "avstand fra store 
utbyggingsområder" samt "adkomst til høy-standard veinett", to viktige punkt.   
 
Det aktuelle massedeponiet på Søkkemyra ligger like øst for Rv. 42 og vil ha lett 
tilgjengelighet til denne veien via Øgreisveien og en ca. 650 meter ny adkomstvei. 
Jernbanen ligger 5-600 meter vest for planområdet, mens Egersund jernbanestasjon 
ligger vel 4 km mot SV. Videre er avstanden til E39 ca. 5 km mot nord. På denne 
måten ligger deponiet svært godt plassert med hensyn på utvidelser av E39 og 
jernbane, samtidig som det har lett tilgjengelighet til et veinett med høy standard. 
 
I en samfunnsmessig kontekst, som tar hensyn til bebyggelse, infrastruktur og nærhet 
til utbyggingsprosjekter, vurderes massedeponiet på Søkkemyra å fylle noen behov 
regionen har for deponering av overskuddsmasse. Samtidig tilfredsstilles krav fylket 
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har til slike anlegg ved det har en geografisk plassering i nærheten til byggeaktiviteter 
og høy-standard veinett. Det at området ferdigstilles som jordbruksareal er også i et 
samfunnsperspektiv positivt, da det er en sterk tendens til at jordbruksarealer 
forsvinner i utbyggingsområder.  
 
Skjønnsmessig vurderes den samfunnsmessige konsekvensen av tiltaket å være 

middels - stor positiv. 
 

13.3.2 Sysselsetting 

Ofte vurderes sysselsetting under temaet samfunnsmessig betydning. Dette er likevel 
ikke forespurt i planprogrammet og kommenteres derfor bare svært kort.  
 
Noen få årsverk vil være knyttet til driften av anlegget, og slik sett, vil det være et 
positivt bidrag. I forhold til hele kommunen eller regionen, blir vurderingen likevel at 
sysselsetting i forbindelse med massedeponiet på Søkkemyra er svært begrenset.  
 
Skjønnsmessig vurderes konsekvensene for sysselsettingen til ubetydelige både på 
lokalt nivå (Eigersund kommune) og på regionalt nivå (Sør-Rogaland). 
 

13.3.3 Konsekvens av ikke gjennomført tiltak 

Dersom tiltaket ikke gjennomføres vil tiltakshaver og andre entreprenører måtte se seg 
om etter andre steder å levere overskuddsmasser fra utbyggingsprosjekter. Dette kan 
føre til forsinkelser av framdriften på prosjekter. Det kan også føre til mer bruk av små 
og tilfeldige deponier, eventuelt bruk av ulovlige områder. Videre kan det føre til økt 
transport av overskuddsmasser over et større regionalt område, og dermed større 
trafikk på et ellers belastet veinett i Rogaland. Hvor stor denne konsekvensen blir, er 
svært usikkert og vil avhenge av flere faktorer som ikke er identifisert her. 
 

13.3.4 Avbøtende tiltak 

Det kan være noen avbøtende tiltak som ytterligere hever den positive konsekvensen i 
forhold til samfunn. 
 
I Regionalplan for Jæren 2013-2040 er det gitt retningslinjer for massefyllinger i LNF-
områder (Rogaland Fylkeskommune 2014). En av disse retningslinjene gjelder at det 
bør etableres færre og større massedeponier som kan være åpne for flere entreprenører, 
utbyggere og privatpersoner. I Forslag til planprogram for massehåndtering på Jæren 
(Rogaland Fylkeskommune 2014), pekes det også på at det er viktig at det etableres 
godkjente massedeponier av en viss størrelse for å unngå etablering av mange små og 
tilfeldige deponier i regionen. Deponiet på Søkkemyra har potensial til å bli et slikt 
stort deponi, og ved å være åpen opp for leveranse fra flere aktører, vil samfunnsnytten 
øke på flere plan. 
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En av problemstillingene planprogrammet peker på er at det deponeres unødig mye 
masse i dag, at mye av massene kunne vært gjenbrukt på stedet der de tas ut, eller de 
kunne mellomlagres for å brukes et annet sted. Et massedeponi som ligger nær mange 
utbyggingsområder vil kunne fungere som et slikt mellomlagringssted for masser det 
er mulig å bruke om igjen. Dette forutsetter at deponiområdet er stort nok, og utformes 
slik at det er mulig både å levere masse og sortere massen slik at spesifikk masse kan 
hentes til områder/prosjekter som trenger det. På denne måten vil en også kunne 
effektivisere transporten slik at bilene kan gå fylle inn og fylle ut igjen. Samtidig vil 
dette kunne forlenge levetiden til deponiet og begrense deponibehovet i regionen. 
Dette vil kunne effektiviseres ytterligere dersom man også kan foreta sortering, 
vasking og knusing i deponiet. 
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14 RISIKOVURDERING 

14.1 Innledning 

14.1.1 Hensikt 

Hensikten med ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko 
for mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. 
Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: 

”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 

sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. 

Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet 

er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av 

planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som 

hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike 

bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å 

avverge skade og tap”. 

 

14.1.2 Metode 

En risikovurdering kan generelt beskrives som en systematisk framgangsmåte som 
benyttes for å beskrive og/eller beregne risiko knyttet til en aktivitet eller et anlegg. 
Hovedformålet med en slik analyse eller gjennomgang er å danne et grunnlag for 
beslutninger med hensyn til valg av løsninger og tiltak slik at en oppnår og 
opprettholder et sikkerhetsnivå som er i samsvar med de målene virksomheten og 
myndighetene på forhånd har satt. Risikovurderingen er gjennomført etter ROS-
metoden, og prinsippene i standarden NS 5814 ”Krav til risikoanalyser” (NSF 1991) 
er lagt til grunn. Analysen konsentrerer seg om risiko for uforutsette hendelser som 
kan skje under anleggsperioden og normal drift. Risikoen på anlegget er vurdert 
kvalitativt. 
 
 

14.2 Kategorier for sannsynligheten av uønskede hendelser 

Kategoriene for sannsynlighet og konsekvens som er definert for denne analysen er 
beskrevet i tabellene 14.1 og 14.2 nedenfor. 
 
Tabell 14.1. Kategorier for sannsynlighet. 

Kategori  Forklaring 

Sannsynlig 4 Flere hendelser i løpet av ett år 

Mindre sannsynlig 3 En hendelse i løpet av ett år 

Lite sannsynlig 2 En hendelse i løpet av 10 år 

Usannsynlig 1 Hendelsen skjer sjeldnere enn én gang i løpet av 10 år 
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Tabell 14.2. Kategorier for konsekvens. 

  Beskrivelse av konsekvens for: 

Kategori  A. Mennesker B. Ytre miljø C. 3. person 

Svært alvorlig / 
Katastrofalt 

4 Ett eller flere dødsfall. 
Alvorlig og langvarig 
skade på miljøet. 

Evakuering av naboer 
og/eller driftsstans i 
nabobedrifter i lengre 
periode. 

Alvorlig 3 

En person alvorlig skadd 
(langvarig sykefravær) 
eller skade som fører til 
sykefravær for flere 
personer (ikke dødelig 
skade). 

Omfattende skade på 
miljøet. 

Lengre påvirkning som er til 
større sjenanse og/eller 
kortere driftsstans i 
nabobedrifter. 

Betydelig 2 
Skade som kan føre til 
kortere sykefravær for 
en eller flere personer. 

Mindre kortvarige 
miljøskader. 

Kortvarig påvirkning som er 
til mindre sjenanse. 

Mindre alvorlig 
/ Ubetydelig 

1 Ingen skader. Ikke registrerbar skade. Ingen påvirkning. 

 
 

14.3 Risikomatrise 

Risiko kan generelt beskrives som produktet av sannsynlighet for at en hendelse skal 
inntreffe og konsekvensen av at hendelsen inntreffer, uttrykt ved formelen 

 
Risiko = sannsynlighet x konsekvens 

 
Risikobidraget fra en samling uavhengige uønskede hendelser formuleres vha. en 
matrise, der den vertikale aksen uttrykker sannsynlighet eller hyppighet for at en 
uønsket hendelse skal inntreffe. Den horisontale aksen uttrykker konsekvensen av at 
den uønskede hendelsen inntreffer. Diagonalen gjennom matrisen representerer 
kriteriet for hva som kan aksepteres av risiko (sannsynlighet x konsekvens), jf. jamfør 
tabell 14.3. 
 
Området som omfattes av diagonalen kalles for ALARP-området ("as low as 
reasonable possible"), og utgjør eller uttrykker grenseområdet mellom akseptabel og 
ikke-akseptabel risiko i matrisen. Som følge av dette avhenger akseptkriteriene av 
nivået en velger på kategoriene for sannsynlighet og konsekvens og av hvilke 
felter/områder man ønsker skal inngå i ALARP-området i risikomatrisen. 
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     II 

 

Tabell 14.3. Risikomatrise (akseptkriterier for risiko). 

  Konsekvens 

  Mindre alvorlig 

/ Ubetydelig 
Betydelig Alvorlig 

Svært alvorlig 

/ Katastrofalt 

S
a

n
n

sy
n

li
g

h
et

 

Sannsynlig 
    

Mindre sannsynlig 
        I      II      III  

Lite sannsynlig 
         

Usannsynlig 
    

 
 
  = Akseptabel risiko 
 

   
= ALARP - område 

 
 
  = Uakseptabel risiko 

 
 
 

14.4 Akseptkriterier 

Kombinasjonen av sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe og konsekvensen av 
at denne inntreffer, danner grunnlag for å vurdere hvor alvorlig en uønsket hendelse 
er. Konsekvensen av dette forholdet er at risikoen for en uønsket hendelse kan 
reduseres på to måter: 
 
1. Redusere sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe, det vil si 

fjerne årsaken til hendelsen (forebyggende tiltak). Dette skal, så langt det er 
mulig, gjennomføres for uønskede hendelser over ALARP-området (dvs. røde 
felter) og der dette er praktisk og økonomisk mulig for hendelser som ligger i 
ALARP-feltet (gule felter). 
 

2. Redusere konsekvensene av at en uønsket hendelse inntreffer, for eksempel ved å 
etablere og opprettholde en god beredskap (skadereduserende tiltak). 

 
Ulykkeshendelser som plasserer seg under ALARP-området (grønne felter) har en 
risiko som kan aksepteres, og her er det strengt tatt ikke nødvendig å iverksette 
risikoreduserende tiltak. Likevel anbefales det at tiltak som relativt enkelt kan 
gjennomføres uten at store kostnader påløper vurderes. 
 
 

     I 

     

Side 1064 av 1161



Konsekvensutredning for Vassmyra massedeponi, Eigersund kommune Ecofact rapport 419

 
 

 Side 79

14.5 Problemstillinger 

For å avdekke potensielle uønskede hendelige knyttet til det planlagte deponiet ved 
Søkkemyra, er det benyttet en sjekkliste (ikke inkludert i KU). Med grunnlag i denne 
sjekklisten, er det vurdert at følgende uønskede hendelser teoretisk kan skje for det 
planlagte aktuelle deponiområdet i Søkkemyra:  
 
1. Støy fra trafikk/anleggstrafikk 
2. Støv fra trafikk/anleggstrafikk 
3. Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter 
4. Trafikkulykke, anleggstrafikk  
5. Forurensing av grunnen 

 
 
14.6 Risikovurderinger 

1. Støy fra trafikk/anleggsarbeid 

Beregningsresultatene fra Sinus (se kapittel 8) viser at anleggsaktiviteten i og ved 
deponiet ikke vil medføre at støynivået ved nærmeste boliger overstiger gjeldende 
grenseverdier for gul sone. Det kreves dermed ikke støyskjermingstiltak.  
 
Med grunnlag i disse støyberegningene, vurderes risikoen for belastende støy ved 
nærmeste boliger å være lav.  
 
 
2. Støv fra trafikk/anleggsarbeid 

Det vil være noe støvdrift både under transport, tømming og arbeid med massene i 
deponiet. Støvproblematikk kan teoretisk sett føre til helseplager, spesielt for utsatte 
grupper. Et massedeponi vil generere støv, men stort sett ikke mer enn vanlig 
jordbruksdrift. Erfaringsmessig så er det ikke tipping av massene og utjevning av disse 
som skaper støvproblemer på et massedeponi, men tungtrafikken som går inn og ut av 
området på grusbelagte veier. Videre vil det være noe støv som driver fra lasteplanet 
under transporten, spesielt i perioder med lite nedbør.  
 
I tørre perioder vil det være aktuelt med vanning av grusveien og/eller massene som 
transporteres. Disse tiltakene vil redusere problematikken betraktelig. 
    

3. Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter 

Det er estimert at massetransporten til anlegget vil ligge i størrelsesorden 10 biler/dag. 
Dette medfører ca. 10 inn- og utkjøringer fra/til riksvei 42 hver dag på dager med drift. 
Tiltaket vil dermed øke belastningen av tungtrafikk på veistrekkene inn mot 
tiltaksområdet, spesielt på strekningen mellom Krossmoen og Egersund by.   
 

Side 1065 av 1161



Konsekvensutredning for Vassmyra massedeponi, Eigersund kommune Ecofact rapport 419

 
 

 Side 80

Den daglige trafikkmengden inn og ut av området vurderes som relativt beskjeden, og 
risikoen for trafikkulykker og påkjørsler av myke trafikanter anses som usannsynlig.   
 

4. Trafikkulykke, anleggstrafikk 

Et massedeponi kan i enkelte faser være uoversiktlig. Det vil være biler inn og ut av 
området i den daglige driften i tillegg til anleggsmaskiner på stedet. Erfaringsmessig 
så er det kun en anleggsmaskin på et massedeponi av denne størrelsen for utenom i 
sluttfasen. Hastigheten inne på anleggsområdet skal være så liten at den kompenserer 
for at området kan være relativt uoversiktlig.  
 
Risikoen for personskade er svært liten da sjåførene sjeldent har behov for å forlate 
maskinen eller bilen for å utføre arbeidet. Hastighetene inne på anleggsområdet er 
såpass liten at det anses som mest sannsynlig med materielle skader ved en kollisjon. 
 
Sannsynligheten for personskade anses som usannsynlig og sannsynligheten for 
materiell skade anses som lite sannsynlig. 
 

5. Forurenset grunn 

Det skal kun deponeres rene masser inn på området, men risikoen for at det deponeres 
masser som ikke er rene er til stede. Det er viktig å informere alle som får tillatelse til 
å deponere at det kun er rene masser som tillates. Selv om de som drifter anlegget er i 
god tro så skjer det at urene masser blir deponert. Det er derfor svært viktig med 
hydrotekniske tiltak som fanger opp eventuell uheldig avrenning (er innarbeidet i 
planen). Det er også viktig med et miljøoppfølgingsprogram som sier noe om 
vannkvaliteten på avrenningen fra området. Dette vil kunne bidra til å fange opp 
eventuelle uheldige deponeringer slik at disse kan bli fjernet fra området. Risikoen for 
deponering av urene masser anses mindre sannsynlig, og med de rette hydrotekniske 
tiltakene så vil konsekvensene bli mindre.    
 
Forurenset grunn som følge av ulykker eller feil med maskiner og kjøretøy anses som 
lite sannsynlig. Lekkasjer som følge av slike hendelser er ofte begrenset i omfang og 
lar seg lett fjerne hvis de blir oppdaget.  
 
 

14.7 Resultat 

Resultatet av vurderingen er sammenfattet i risikomatrisen i tabell 14.4. Nummerering 
etter uønskede hendelser som omtalt i kapittel 14.2 
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Tabell 14.4. Risikomatrise (akseptkriterier for risiko). 

  Konsekvens 

  Mindre alvorlig 

/ Ubetydelig 
Betydelig Alvorlig 

Svært alvorlig 

/ Katastrofalt 

S
a

n
n

sy
n

li
g

h
et

 

Sannsynlig 
    

Mindre sannsynlig 
1,2    

Lite sannsynlig 
1,4  3  

Usannsynlig 
  4  

 
Noen uønskede hendelser er plassert i flere felt i tilfeller der de kan medføre 
forskjellig alvorlighetsgrad. Sannsynligheten avtar da som regel med økende 
konsekvens. F. eks. er sannsynligheten for alvorlig personskade og død mindre enn for 
småskader, selv om konsekvensene blir større. 
 
Gjennomgangen viser at det er fire hendelser som plasseres i ALARP-området: støv, 
støy, trafikkulykker og forurenset grunn. Risikoen vurderes etter en gjennomgang som 
akseptabel, men det anbefales likevel at noen forslag til tiltak som reduserer 
sannsynlighet og konsekvens blir vurdert. Det er tatt høyde for rensepark og 
miljøoppfølgingsprogram som er innarbeidet i planen, derfor er konsekvensen anset 
som mindre for nærliggende miljø ved deponering av uheldige masser. 
 
 

14.8 Forslag til avbøtende tiltak 

Tilstrekkelige arbeidsprosedyrer og HMS-tiltak for alt arbeid ved massedeponiet. 
 

Støyskjerming (se kapittel 8) og et miljøoppfølgingsprogram for å overvåke 
støvproblematikk. 
 
Skilting, lav fartsgrense, m.m. er aktuelle tiltak. Inngjerding av anleggsområdet i 
anleggsperioden. 
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15 SAMMENSTILLING 

 
Tabell 15.1 sammenstiller verdi, omfang og konsekvenser for aktuelle utredningstema, 
slik det fremgår av kapittel 7 – 14. Det bemerkes at støy, samfunn og risikoanalysen er 
prissatte tema som ikke utredes etter den metodikk som er beskrevet i kapittel 6. Dette 
betyr at konsekvensverdien som er oppført i tabellen kun er satt skjønnsmessig. 

 
Som det fremgår av denne oversikten, har tiltaket overveiende små negative 
konsekvenser for de aktuelle utredningstema. De største konsekvensene er det knyttet 
til naturmiljø, der en viktig naturbeitemark vil bli ødelagt med deponiet.  

 
Tabell 15.1. Sammenstilling av konsekvenser for aktuelle utredningstema. 

 
Tema  Verdi Omfang  Konsekvenser 

Støy 

 

Landskap 

 

Kulturminner  og 

kulturmiljø 

 

Jordbruk 

 

Skogbruk 

 

Friluftsliv og 

naturområder 

 

Naturmangfold 

 

Samfunn 

 

 

Liten – middels 

 

Liten – middels 

 

 

Liten 

 

Liten 

 

Liten – middels 

 

 

Middels 

 

 

Lite – middels negativt 

 

Lite – stort negativt 

 

 

Middels positivt 

 

Lite negativt 

 

Lite negativt 

 

 

Intet - stort negativt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liten negativ 

 

Liten negativ 

 

 

Liten positiv 

 

Ubetydelig – liten negativ 

 

Ubetydelig 

 

 

Stor negativ* 

 

 
 

* Her har konsekvensene for naturbeitemarka veid tyngst, men for andre forekomster 
er det små negative konsekvenser 
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16 0-ALTERNATIVET  

0-alternativet er forventet utvikling i området dersom ikke tiltaket blir gjennomført. 
Nedenfor er det gitt vurderinger av konsekvensene av 0-alternativet i et relativt kort 
tidsperspektiv, dvs. det neste tiåret. Det vil være umulig å vurdere den fremtidige 
utviklingen av området i mange tiår fremover. Perspektivet er derfor innenfor en 
tidshorisont som kommuneplaner har. 

 

Landskap 

0-alternativet settes mye likt dagens situasjon, dvs. ingen vesentlige endringer i 
forhold til landskapsbildet. Gjengroingstendensen i hele området vil imidlertid trolig 
tilta. Det knytter seg også noe usikkerhet til arealutnyttelsen, først og fremst rundt 
området hvor det er deponert noen masser tidligere, øst for Søkkemyra.  

 
0-alternativet vurderes å medføre intet negativt omfang og ubetydelig konsekvens.  

 
Kulturminner og kulturmiljø 

Det er forventet at planområdet i det store og hele vil forbli uendret, men med noe 
tiltakende gjengroing. Ubetydelig negativ konsekvens. 

 
Landbruk 

Det forventes ikke at planområdet vil bli dyrket opp på kortere sikt. Trolig vil 
arealbruken være tilsvarende som i dag i mange år fremover. Med noe usikkerhet; 
ubetydelig konsekvens. 
 

Friluftsliv 

Det er ingen kjente planer som vil påvirke friluftslivet negativt annet enn deponiet. 0-
alternativet vurderes derfor til ubetydelig for friluftslivet. 

 
Naturmiljø 

Det er å forvente at naturbeitemarka vil bli redusert eller ødelagt gjennom intensivert 
jordbruksaktivitet i området. Det må derfor forventes at konsekvensene for denne kan 
bli negative, og kanskje tilsvarende alternativ 1, i løpet av få tiår. 
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17 KILDER 

17.1 Nettbaserte kilder 

 
Artskart: http://artskart.artsdatabanken.no/Default.aspx 
 
Askeladden – Riksantikvarens nettbaserte kulturminnedatabase: www.riksantikvaren.no/ 

 
 
Direktoratet for naturforvaltning, Naturbase: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/   
 
Eigersund kommune: Kommuneplanens arealdel, Indre del 2011-2022:  

http://www.eigersund.kommune.no/kommuneplan.163163.no.html  
Befolkningsutvikling og boligbygging: 
http://www.eigersund.kommune.no/befolkningsutvikling-og-
boligbygging.4882838.html  

 
Kartverket: Bakgrunnskart, WMS-tjeneste (toporaster) 
 
Miljødirektoratet, Naturbase med temaet kulturlandskap: 
http://www.miljødirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/ 
 
Miljøstatus i Norge: www.miljostatus.no 
 
NGU, Norges Geologiske undersøkelser: www.ngu.no  
 
Norge i bilder: http://www.norgeibilder.no/ 
 
Rogaland Fylkeskommune: www.rogfk.no 
 
Skog og landskap: http://www.skogoglandskap.no/ samt kart fra skog og landskap: 
http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp?theme=LANDSKAP  
 
Temakart Rogaland: http://www.temakart-rogaland.no/default.aspx?gui=1&lang=3 
 
 

17.2 Skriftlige kilder 

 
Direktoratet for naturforvaltning 2000. Viltkartlegging. DN-håndbok 11. 

Direktoratet for naturforvaltning 2006. Kartlegging og verdisetting av biologisk 

mangfold. DN-håndbok 13, 2. Utgave 2007. (Nettversjon) 

Eigersund kommune. Kommuneplan for Eigersund kommune 2007-2018.  

Fremstad, E. 1997. Vegetasjonstyper i Norge. NINA Temahefte 12: 1–279. 

Side 1070 av 1161



Konsekvensutredning for Vassmyra massedeponi, Eigersund kommune Ecofact rapport 419

 
 

 Side 85

Fremstad, E. og Moen, A. 2001. Truete vegetasjonstyper i Norge. Rapport botanisk 

serie 2001-4. NTNU. 

Fylkeskommunen 2001. Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren 

Gederaas, L., Salvesen, I. og Viken, Å. (red.) 2007. Norsk svarteliste 2007 – 

Økologiske risikovurderinger av fremmede arter. Artsdatabanken, Norway. ISBN 
978-82-92838-02-0 

Haraldsen, T.K. 2012. Flytting av oppdyrket jordsmonn for reetablering av 

jordbruksarealer. En oversikt over erfaringsgrunnlag og vurderinger av risiko for 

spredning av skadelige organismer. Bioforsk rapport Vol. 7 Nr. 181 2012  

Hettervik, G. 1996. Vakre landskap i Rogaland: registrering, evaluering og 

prioritering av verdifulle landskap i Rogaland: et landskapsprosjekt fra Rogaland 
fylkeskommune, regionalplanavdelingen. 
 

Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. og Skjelseth, S. (red.). 2010. Norsk rødliste for 

arter 2010. Artsdatabanken, Norge. 

Moen, A. 1998. Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon. Statens kartverk. Hønefoss. 

Puschmann, O. 2005. Nasjonalt referansesystem for landskap. NIJOS rapport 10/2005 
 

Rogaland Fylkeskommune 2004. Fylkesdelplan for areal og transport i Dalane 2005-

2015. 

Rogaland Fylkeskommune 2014. Regionalplan for massehåndtering på Jæren. 

Forslag til planprogram.  

Statens Vegvesen 2006. Håndbok-140, konsekvensanalyser. 

 

17.3 Muntlige kilder 

 Dag Kjetil Tonheim, plansjef i Eigersund kommune 
Vegard Ankerstrand (Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen) 

 Egil Omdal (Grunneier) 
Ivar Sleveland (Hobbyornitolog) 
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VEDLEGG: FOTOMONTASJE 
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Vedlegg 1. Fotomontasje, massedeponi Søkkemyra. Dagens situasjon øverst, og avsluttet deponi opparbeidet til jordbruk nedst. 
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Planbeskrivelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Detaljplan for massedeponi og tilkomst vei til Søkkemyra, 
Eigersund Kommune 
 
 
 

Plan. Nr. 20130009 – Eigersund kommune 

08. Januar 2015 
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SAKEN GJELDER 
 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for massedeponi og tilkomst veg. 
 
 
GJELDENDE PLANER 
 
Kommuneplan for Eigersund kommune, 2011 - 2022 
Området er vist i kommuneplanen som LNF område.  
 
Bestemmelsene til kommuneplanen sier at området må konsekvens utredes (KU) og 
omreguleres før tiltak kan settes i verk. Det skal etableres sedimentasjonsbasseng 
for å håndtere avrenning fra uttaksområdet. Etter ferdig deponi skal arealene 
tilbakeføres til LNFR-område på en måte som hensyn tar både landskapsbildet og 
fremtidig landbruksdrift.  
 
 

 
Figur 1: Utsnitt fra kommuneplan. Svart stiplet linje er varslet plangrense for igangsatte 
reguleringsplaner. 
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BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
 
Beliggenhet og avgrensning 
Planområdet ligger like vest for Øgreidvatnet, ca. 5 km NNØ for Egersund by. 
Planområdet for tiltaket omfatter her i stor grad de arealer som vil bli direkte berørt 
gjennom arealbeslag av det planlagte tiltaket. 
 
Topografi/landskap 
Planområdet, som utgjør ca. 155 dekar, er topografisk variert og med vekslende 
arealtyper. De lavereliggende deler av planområdet består av myr, mens 
naturbeitemark og innmarksbeiter ligger i tilknytning til dette. Den delen av 
planområdet som adkomstveien dekker er preget av ung bjørkeskog. 
Influensområdet er areal utenfor det definerte planområdet, men som likevel blir 
påvirket av tiltaket, for eksempel gjennom visuelle innvirkninger 
 
Vegetasjon 
Det er en liten skogteig aller lengst vest i planområdet. Ellers er det mer 
sammenhengende skog vest og nord for Laureidfjellet, dvs. der adkomstveien er 
planlagt. Bjørk er her dominerende treslag. Vegetasjonen på Søkkemyra domineres 
av gress- og lyngarter. Ellers er det meste av området åpen fastmark (åpne arealer 
som ikke er jordbruk, skog, bebygd eller samferdsel), hvor det vekselvis er nakent 
fjell, tynne løsmasse forekomster og skrinn vegetasjon med gress- og lyngarter. 
Området er tydelig beitepåvirket, men gjengroingspreget er betydelig, da spesielt i 
randsonene. Sør for planområdet er det noe mer sammenhengende furuskog. 
 
Kulturminner 
Pr. i dag er det ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet, verken 
legalfredete, SEFRAK eller andre verneverdige kulturminner. 
 
Friluftsliv 
Planområdet består av småkupert lynghei/kulturbeite med fjell og en stor myr som er 
forsøkt oppdyrket sentralt i planområdet. Området er i gjeldende kommuneplan (2011 
– 2022) avsatt som LNF område, dvs. arealer der landbruk-, natur- og 
friluftsinteresser skal prioriteres. Selve planområdet vurderes ikke å ha noen større 
verdi for friluftsliv, men områdene rundt er variert, og ligger lett tilgjengelig fra 
Egersund by. Det er tilrettelagt med stier innenfor influensområdet. 
Det ligger et friluftsområde i umiddelbar nærhet til tiltaket. Dette området er statlig 
sikret og avsatt som friluftsområde. 
 
 
Trafikkforhold 
Planområdet har i dag ingen adkomst for tyngre kjøretøy, kun en kommunal veg som 
er en blindvei med lite trafikk.  
 
Spesielle miljøforhold 
Planområdet består i stor grad av en drenert og delvis tørrlagt myr i bunnen av et 
markant landskapsrom som er lukket inne av småknudrete, men likevel avrundede 
små høydedrag. Laureidfjellet i nord er mest markant. Området består ellers av 
småkupert lynghei, kulturbeiter og spredte små treklynger. Selv om området er 
naturpreget, er inngrep forholdsvis visuelt dominerende innslag. Dette gjelder 
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kraftlinjen som passerer ved planområdets vestkant, grøftene i Søkkemyra og deponi 
området øst i planområdet. Området er beitepåvirket gjennom århundrer, men også 
betydelig gjengroingspreget. Foruten dette er det lite tids dybde å spore i landskapet. 
Det er ikke bebyggelse i planområdet, bebyggelsen ligger langs Øygreisveien i nord 
og øst. 
 
 
FORHOLD TIL KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 
I henhold til vedlegg II i forskriften utløser større masseuttak krav om 
konsekvensutredning. Formålet med konsekvensutredningen er å sikre at hensynet 
til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planen, og når det 
tas stilling til på hvilke vilkår, planen skal gjennomføres (§ 1 i forskrift om 
konsekvensutredning). Konsekvensutredningen skal gi en beskrivelse av miljøet og 
samfunnsforholdene i tiltaks- og influensområdet slik det fremstår i dag. 
 
 
BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 
Formål med planen 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for deponi av rene masser for å dekke 
en vesentlig del av regionens deponi behov i årene fremover. Det legges opp til at 
påvirket areal skal tilbakeføres til landbruk i en slik stand at arealenes kvalitet heves 
når prosjektet er ferdigstilt.  
 
Arealbruk 
Planområdet har en utstrekning på ca. 95 daa, og arealet er disponert til ulike formål 
listet under.  
 
 Størrelse: Hensynssone: 
Deponi  91 392 m2  
Anlegg- og riggområde   
Kjøreveg 3 655 m2  
Totalt: 95 047 m2  
 
 
Deponi 
Hovedformålet i planen er område for deponi Det kan fylles samlet ca 930 000 
kubikkmeter masser.  
 

 
Figur 2  oppfyltområde 
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Trafikk/adkomst 
Det er i samsvar med planprogrammet utredet adkomstmuligheter til deponiet. 
Trafikken inn til området går via Rv 42 Krossmoveien. Års døgntrafikken på denne 
vegen er 4100 kjøretøy pr døgn. Deponiet på Søkkemyra vil i gjennomsnitt ha 10 lass 
i døgnet. Trafikken til Søkkemyra er dermed så mye mindre enn totalen på Rv 42 at 
den ikke har innvirkning på trafikken. 
 
 
Kraftledning 
Like vest for deponiet går det en eksisterende høyspentlinje. Planområdet er 
innskrenket i forhold til oppstartvarselet slik at hensynssonene rundt høyspentlinjen 
ikke blir berørt. 
 
Overflatevann og avrenning  
Planområdet har avrenning til Øgreisvantet via Varåstjernet. Det vil være vesentlig å 
unngå at vassdraget blir forurenset som følge av virksomheten.  
 
Så lenge driften av deponiet pågår, vil overflatevann bli ledet til rense og 
sedimentering bassenget. Det kan imidlertid være fare for utslipp av forurensing i 
form av f.eks. diesel- og oljesøl. Det vil bli innført rutiner for å forhindre slike 
uønskede hendelser. 
 
 
Støy 
Se egen rapport fra Sinus 
 
Landskap 
Det 155 daa store planområdet ligger rett sør for Laureidfjellet, som er en markant 
fjellknaus med største høyde 189,5 moh. Søkkemyra ligger sentralt i planområdet, 
rett sør for Laureidfjellet, og er en markant og tydelig forsenkning med laveste punkt 
rundt 120 moh. Fra Søkkemyra stiger terrenget i alle retninger med unntak av mot 
sør/sørøst retning, retning et mindre tjern (ikke navngitt på kart). Terrenget stiger 
brattest mot nord, retning Laureidfjellet, hvor relieffet er forholdsvis markant. 
Terrenget er noe mer avrundet med moderat stigning retning vest, sørvest og øst, 
mot noe mindre markante høydedrag. 
 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Ingen kjente registrerte automatisk freda kulturminner vil bli berørt av tiltaket.  
 
 
Landbruk 
Tiltaket vil medføre at et område på ca. 92 daa blir omdisponert fra utmark/beite/fjell 
til fulldyrka areal. Dette vil gi en vesentlig økt matproduksjon i forhold til dagens 
situasjon.  
 
 
Naturmangfold og revegetering 
Det som finnes av naturmangfold innenfor planområdet i dag som vil forsvinne, da 
myr beitemark og utmark erstattes av fulldyrka mark. I følge konsekvensutredning har 
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området slik det er i dag liten verdi for naturmangfold. Det planlegges ikke forsøkt 
revegetering med stedegne arter.  
 

 
Figur 3: Eksempel på vegetasjon innenfor planområdet 

Barn og unges oppvekstsvilkår 
Det foreligger ikke barnetråkkregistreringer i området som planlegges brukt til deponi 
og veg. 
  
Friluftsliv 
Planområdet er ikke spesielt tilrettelagd som turområde. Mye av terrenget består av 
myr (forsøkt oppdyrket) og ung skog som er lite egnet til å bevege seg i. Det er også 
et mindre massedeponi i den østre enden. Det er imidlertid et statlig sikret 
friluftsområde avsatt i fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK) 
som grenser til planområdet. Dette området har regional/middels verdi. Nokkåsen er 
det delområdet som er det mest sentralt i dette friluftsområdet. Det er tilrettelagt med 
parkeringsplass og merka turløyper opp til toppen som er et fint utkikkspunkt. 
 
Samfunnsmessig vurdering 
Det er beregnet en total deponeringsmasse på ca. 930 000 m3, men det er foreløpig 
ikke bestemt hvor mye som kan deponeres pr. år, Av det totale årlige behovet for 
deponering i hele regionen utgjør dette ikke spesielt mye. I lokal sammenheng kan 
det likevel være en betydelig aktør og bidra positivt på flere områder. 
Et massedeponi på Søkkemyra er lokalisert i LNF-områder på åpen fastmark og med 
jordbruksområder i 2-300 meters avstand. Massedeponiet kommer ikke i konflikt med 
byggefelt eller annen bystruktur, og vil derfor ikke være til sjenanse for 
lokalbefolkningen. Videre deponiet etter endt driftstid ferdigstilles som dyrkbar jord, 
noe som vil være positivt både for grunneier og bonde, gjennom økt 
produksjonspotensial. 
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I lengre tid har det vært vanlig at entreprenører eller grunneiere selv har sett behovet 
for et deponi, og etablert dette i områder som synes egnet uten noen form for ekstern 
konsekvensvurdering. I Forslag til planprogram for massehåndtering på Jæren 
(Rogaland Fylkeskommune 2014) er det utformet kriterier for å finne gode lokaliteter 
som er egnet for mottak av overskuddsmasse.  
Under punkt 1 Kriterier for fysisk og teknisk egnethet er områdets beliggenhet 
sentralt, og herunder er "avstand fra store utbyggingsområder" samt "adkomst til 
høy-standard veinett", to viktige punkt. Det aktuelle massedeponiet på Søkkemyra 
ligger like øst for Rv. 42 og vil ha lett tilgjengelighet til denne veien via Øgreisveien og 
en ca. 650 meter ny adkomstvei. 
Jernbanen ligger 5-600 meter vest for planområdet, mens Egersund jernbanestasjon 
ligger vel 4 km mot SV. Videre er avstanden til E39 ca. 5 km mot nord. På denne 
måten ligger deponiet svært godt plassert med hensyn på utvidelser av E39 og 
jernbane, samtidig som det har lett tilgjengelighet til et veinett med høy standard på 
grus og sandforekomster av god kvalitet. Massedeponiet vil derfor være et positivt 
bidrag til regionen når det gjelder tilgang på byggeråstoffer. 
 
 
KUNNGJØRING AV PLANOPPSTART 
 
Det kom inn følgende uttalelser til varsel om planoppstart: 
 
1. Oppsummering og kommentarer til innkomne merknader for detaljregulering 
av Massedeponi og veg – Søkkemyra 
 
1.1 Fylkesmannen I Rogaland, datert 27.02. 2014 
 
FMR kommentarer at planprogrammet fanger opp de relevante tema, men vil 
framheve at det må gjøres en grundig kartlegging av de naturverdien som blir berørt 
av veg og deponi, sammen med gode tilpassinger / dimensjoneringer til landskapet, 
her bør det fremlegges flere alternativ.  
  
Kommentarer: Temaene og utredningene som angår planprogrammet og 
konsekvensutredningen er lagt i i planprogrammet 
 
1.2 Statens Vegvesen , datert 30.01.2014 
 
Statens vegvesen bemerker at det ikke var tatt med at reg. plan var startet, men 
kommentere som at det skal gjøres. Konsekvens utredningen bør omfatte tema støy 
og trafikk sikkerhet i tillegg til forhold beskrevet i planprogrammet. Kryss ved rv 42 
skal reg i henhold til gjelden vegnormer, etter utforminger og frisikter og tekniske 
planer. Statens vegvesen skal og godkjenne krysset før det tas i bruk og at 
tiltakshaver står for det. 
 
Kommentarer: Temaene og utredningene som angår planprogrammet og 
konsekvensutredningen er lagt i i planprogrammet. 
 
 
1.3 Statnett , datert 14.03.2014  pr  epost 
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Lyse har følgende merknader, Linje Åna Sira en del av sentralnett og vil i fremtiden 
bli oppgradert fra 300 kV til 420 kV.  Det bemerkes og at det ikke er tillatt og endre 
terreng i det eksproprierte belte som er tilknytt kraftlinjen. Alle arbeider med maskin, 
kraner, lastebiler/ dumper, fjellsprengning nærere en 30 meter fra faselinjen skal 
varsle linje eier for å få vurdert arbeid og gitt nødvendig sikkerhetsopplæring av 
personellet. I pkt 5,9 i planprogrammet må det vurderes i ROS analysen hvordan 
leveringssikkerheten på virkes for energien som førers inn til Stavanger området. 
 
Kommentarer: Temaene og utredningene som angår planprogrammet og 
konsekvensutredningen er lagt i planprogrammet 
 
 
1.4 Eigersund Kommune  Teknisk avd , datert 05.03.2014 
 
Det aktuelle området er i dag utmarksområde som kan fungere som utmarksbeite for 
storfe og sau. Arealet er begrenset til om lag 96 da og vil således ikke ha noen 
avgjørende betydning for situasjonen til det husdyr holdet som i dag forvaltes på 
området. 
 
Kommentarer: 
Tas til etterretning 
 
 
1.5 Eigersund Kommune, datert 12.03.2014 
 
Ingen merknader 
Kommentarer: 
 
 
1.6 Bjørn Arild Omdal , datert 26.02.2014   pr epost. 
 
Avløpsanleggs til privatbustad ligger inne på definert område lengst nede ved 
eksiterende deponi, det bemerkes at det ikke kan bli noe konflikt med det, Det 
bemerkes og at den gamle vei inn til deponi ikke er dimensjonert og kan følgelig ikke 
brukes til innfarts vei, noe den ikke vil. 
 
Kommentarer: 
Tas til etterretning 
 
 
1.7 Egil Omdal   grunneier, datert 21.01.2014  pr epost 
 
Bemerker at avrenning ikke vil skje via Stortjern, men øst for Søkkemyra via 
Varåstjernet. 
 
Kommentarer: Rettes i planprogrammet. 
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2 stk rekommandert sending ikke hentet, en av disse er ettersendt pr epost, se 
vedlegg. 
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Saksnummer Utvalg Møtedato 

116/15 Planteknisk utvalg 09.06.2015 

050/15 Kommunestyret 15.06.2015 

 
 

Detaljregulering for massedeponi gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3  m.fl. - 
Søkkemyra, Øygreid - 2. gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
Forslag til detaljregulering for massedeponi med konsekvensutredning gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3  
m.fl. - Søkkemyra, Øygreid har vært til offentlig ettersyn. Det er kommet inn merknader som har 
medført at planforslaget har blitt justert i forhold til bl.a. avkjørselen til riksvegen samt forhol som er 
påpekt fra Fylkesmannen. Varslet innsigelse fra Fylkesmannen er trukket. Etter ferdig deponi skal 
arealene tilbakeføres til LNFR-område på en måte som hensyn tar både landskapsbildet og fremtidig 
landbruksdrift. Det er utarbeidet og fastsatt planprogram for plan og KU. Konsekvensutredningen 
(KU) er basert på innholdet i godkjent planprogram. Massedeponiet vil derfor være et positivt bidrag 
til regionen når det gjelder tilgang på byggeråstoffer. Som det fremgår av konsekvensutredningen av 
tiltaket  har tiltaket overveiende små negative konsekvenser for de aktuelle utredningstema. De 
største konsekvensene er det knyttet til naturmiljø, der en viktig naturbeitemark vil bli ødelagt med 
deponiet. Dette blir uansett tilbakeført som fulldyrka mark etter at deponeringsperioden er over.  

Rådmannen anbefaler at reguleringsplan og konsekvensutredning blir vedtatt i tråd med fremlegg til 
vedtak. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
PTU innstiller til kommunestyret: 
Forslag til detaljregulering for massedeponi med konsekvensutredning gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3  
m.fl. - Søkkemyra, Øygreid med tilhørende kart datert 08.05.2015 og bestemmelse datert 05.05.2015  
vedtas med følgende endring i bestemmelsene: 

1. Ny 4.1.5; «Det skal legges fast dekke minimum 15 meter inn på den private veien fra 
avkjørsel fra kommunal veg. Det må også sikres at vann fra denne veien ikke renner over i 
den kommunale veien.» 
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Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningslovens §12.12 
 
 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 09.06.2015 
 
PTU - behandling: 

TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 
"Tillegg til rådmannens innstilling 4.1.5: 
Det skal legges rist på 6 meters lengde på den private veien." 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Gyas tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 
 
 
PTU-116/15 vedtak: 
 
Planteknisk utvatl innstiller til kommunestyret: 
Forslag til detaljregulering for massedeponi med konsekvensutredning gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3  
m.fl. - Søkkemyra, Øygreid med tilhørende kart datert 08.05.2015 og bestemmelse datert 05.05.2015  
vedtas med følgende endring i bestemmelsene: 
1. Ny 4.1.5; «Det skal legges fast dekke minimum 15 meter inn på den private veien fra avkjørsel 

fra kommunal veg. Det må også sikres at vann fra denne veien ikke renner over i den 
kommunale veien.» 

2. Tillegg til rådmannens innstilling 4.1.5: 
Det skal legges rist på 6 meters lengde på den private veien. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 
Vedtaket er ensemmig. 
 
 
 
Møtebehandling fra Kommunestyret 15.06.2015 
 
KS - behandling: 

 
Inhabilitet. 
Omdal, Bjørn Arild (KrF) fratrådte idet han er part i saken jf fvl § 6, 1 a. Det fremkom ikke merknader 
til dette og Liv Aaresad Stapnes (KrF) tok sete. 

Votering: 
Innstilling fra planteknisk utvalg enstemmig vedtatt. 
 
 
 
KS-050/15 vedtak: 
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Forslag til detaljregulering for massedeponi med konsekvensutredning gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3  
m.fl. - Søkkemyra, Øygreid med tilhørende kart datert 08.05.2015 og bestemmelse datert 05.05.2015  
vedtas med følgende endring i bestemmelsene: 

1. Ny 4.1.5; «Det skal legges fast dekke minimum 15 meter inn på den private veien fra 
avkjørsel fra kommunal veg. Det må også sikres at vann fra denne veien ikke renner 
over i den kommunale veien.» 

2. Tillegg til rådmannens innstilling 4.1.5: 
Det skal legges rist på 6 meters lengde påden private veien. 
 

          Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningslovens §12.12 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
PTU innstiller til kommunestyret som fatter vedtak i saken. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
 
1. Innledning og bakgrunn 
Forslag til detaljregulering for massedeponi med konsekvensutredning gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3  
m.fl. - Søkkemyra, Øygreid  og det aktuelle området ligger innenfor kartutsnittet:.  
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2. Planstatus for området 
 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Det aktuelle området er i gjeldene kommuneplan for Eigersund kommune angitt som LNF og LNF-L-
område. Normalt skal et tiltak først avklares på kommuneplannivå før det tas opp til regulering. 
Dersom tiltaket ikke er i tråd med kommuneplanen og ligger i LNF-området skal tiltaket som 
hovedregel konsekvensutredes i forhold til dets virkninger på samfunn og miljø.   
 
2.2 Krav om konsekvensutredning 
I henhold til vedlegg II i forskriften utløser større masseuttak krav om konsekvensutredning. Formålet 
med konsekvensutredningen er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 
forberedelsen av planen, og når det tas stilling til på hvilke vilkår, planen skal gjennomføres (§ 1 i 
forskrift om konsekvensutredning). 
 
Konsekvensutredningen inngår som en integrert del av reguleringsplanen. 
 
 
 
 
3. høring og offentlig ettersyn 
Planen har vært til offentlig ettersyn og høring til grunneiere, naboer, statlige og regionale 
myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende.  
 

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

Offentlige merknader 

1.  Fylkesmannen i Rogaland · Merknad J 

2.  Statens Vegvesen · Merknad J 

3.  Direktorat for mineralforvaltning · Ingen merknad O 

4.  Eigersund kommune, Vegseksjonen · Merknad J 

5.  Felles brukerutvalg · Ingen merknad O 

Private merknader 

1.  Eigersund Idrettsråd · Merknad E 

INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1.  Fylkesmannen i 
Rogaland 

· Fremmer innsigelse til planen 
pga. av at den ikke i tilstrekkelig 

J En viser til at det har vært dialog 
med FM og en har funnet en 
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grad sikrer landskapstilpasning 
og god etterbruk av området som 
jordbruksareal. 

løsning som gjør at FM trekker 
innsigelsen jfr. fremlagte kart og 
bestemmelser. 

2.  Statens Vegvesen · Kryss ved rv. 42 må reguleres 
med tilhørende bestemmelser. 
Fremmer innsigelse til planen. 

J En viser til at det har vært dialog 
med SVV og en har funnet en 
løsning som gjør at SVV trekker 
innsigelsen jfr. fremlagte kart og 
bestemmelser. Krysset er 
innarbeidet i planen med 
tilhørende frisiktsoner og 
bestemmelser i tråd med det SVV 
har krevd. 

3.  Direktorat for 
mineralforvaltning 

· Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

4.  Eigersund 
kommune, 
vegseksjonen 

· Seksjon vei og utemiljø er 
skeptiske til at det skal kjøres et 
stykke over den kommunale 
veien. Veien er ikke bygd for å 
takle slik trafikk. En klar 
forutsetning vil være at 
tiltakshaver erstatter alle skader 
som påføres veien i forbindelse 
med kjøring til fylling.  

For å sikre at veien blir minst 
mulig tilgriset og ødelagt i 
overgangen til den private 
veien, må det legges fast 
dekke minimum 15m inn på 
den private veien. Det må 
også sikres at vann fra denne 
veien ikke renner over i den 
kommunale veien. 

J Ny 4.1.5; «Det skal legges fast 
dekke minimum 15 meter inn på 
den private veien fra avkjørsel fra 
kommunal veg. Det må også 
sikres at vann fra denne veien 
ikke renner over i den 
kommunale veien.» Dette vil 
ivareta dette i tråd med uttalen. 

5.  Felles brukerutvalg · Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

Private uttaler 

1.  Eigersund Idrettsråd · Viktig at nærliggende idretts og 
skytteranlegg ikke blir 
skadelidende. 

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. Massedeponiet ligger 
i god avstand fra dette anlegget. 

 
Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknaden 
innstille på at planen blir vedtatt med følgende ednringer: 

1. Ny 4.1.5; «Det skal legges fast dekke minimum 15 meter inn på den private veien fra 
avkjørsel fra kommunal veg. Det må også sikres at vann fra denne veien ikke renner over i 
den kommunale veien.» 
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4. Presentasjon av planområdet 
Planområdet omfatter to delområder som er tidligere masseuttak og ligger langs Fv. 42. Disse er i dag 
i bruk som dyrka mark og skal tilbakeføres til dette når bruk som deponi og riggområde opphører. 
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for deponi av rene masser for å dekke en vesentlig del 
av regionens deponi behov i årene fremover. Det legges opp til at påvirket areal skal tilbakeføres til 
landbruk i en slik stand at arealenes kvalitet heves når prosjektet er ferdigstilt. 

 
 
5.1 Plankart 
Planområdet har en utstrekning på ca. 95 daa, og arealet er disponert til ulike formål listet under.  
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Størrelse:                              Hensynssone: 
Deponi                               91 392 m2           
Anlegg- og riggområde                     
Kjøreveg                                3 655 m2           
Totalt:                                        95 047 m2           
 
 
 
5.2 Deopni 
Hovedformålet i planen er område for deponi Det kan fylles samlet ca 930 000 kubikkmeter masser. 
Det er beregnet 20 års driftstid. 

Før oppstart 

 
Ferdig oppfylt område 

 
 
5.3 Kjøreveg/adkomst 
Tilkomsten er via Rv 42 og avkjørselen til Øygreisveien. Det skal etableres en ny vei fra Øygreisveien 
etter ca. 100m fra Rv 42. Ny vei har en lengde på 620 meter. Denne veien etableres gjennom 
området på en slik måte at den gjør minst mulig inngrep i terrenget. 
 
Trafikken inn til området går via Rv 42 Krossmoveien. Års døgntrafikken på denne vegen er 4100 
kjøretøy pr døgn. Deponiet på Søkkemyra vil i gjennomsnitt ha 10 lass i døgnet. Trafikken til 
Søkkemyra er dermed så mye mindre enn totalen på Rv 42 at den ikke har innvirkning på trafikken. 
 
5.4 Hensynssone høyspent 
Like vest for deponiet går det en eksisterende høyspentlinje. Planområdet er innskrenket i forhold til 
oppstartvarselet slik at hensynssonene rundt høyspentlinjen ikke blir berørt. Dette er innarbeidet i 
kart og bestemmelser. 
 
5.4 Hensynssone støy 
Hensynssone støy er innarbeidet i tråd med støyrapport og er også innarbeidet i bestemmelsene.  
 
6. Tematisk konsekvensvurdering og risiko og sårbarhetsvurdering 
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger knyttet 
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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.  
 
Vurderinger av grad av sannsynlighet og mulige konsekvenser er angitt i tallverdier: 
· Grønn: Risiko er lav og akseptabel uten ytterligere tiltak utifra kjente kilder (åpenbare tiltak bør 

vurderes) 
· Gul: Risiko er moderat og akseptabel, men det bør vurderes nye risikoreduserende tiltak i 

forbindelse med detaljplanlegging 
· Rød: Risiko er høy, det må iverksettes risikoreduserende tiltak ev. konflikten er så høy at det ikke 

kan legges inn.  

 
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.  

 
 
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.  
 
7. Teknisk infrastruktur 
 
7.1 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Ulykke i av-/påkjørsler  x  1 3 Grønn  
Ulykke med gående/syklende  X  1 3 Grønn  
Andre ulykkespunkter X  1 1 Grønn  

Dette vil være en del av et anleggsområde i flere år og må sikres etter gjeldende retningslinjer. Krav i 
forhold til avkjrøsel, frisikt o.l. er innarbeidet i planen. 
 
7.2 Vann og avløp 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Vann  X 1 1 Grønn  
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Avløp  x 1 1 Grønn  
Overvannshåndtering  x 1 1   

Planområdet har avrenning til Øgreisvantet via Varåstjernet. Det vil være vesentlig å unngå at 
vassdraget blir forurenset som følge av virksomheten.  
 
Så lenge driften av deponiet pågår, vil overflatevann bli ledet til rense og sedimentering bassenget. 
Det kan imidlertid være fare for utslipp av forurensing i form av f.eks. diesel- og oljesøl. Det vil bli 
innført rutiner for å forhindre slike uønskede hendelser. 
 
 
7.3 Fremføring av strøm m.m. 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Fremføring av strøm m.m  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
7.4 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Avfallsbehandling  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
8. Universell utforming: 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Kan hensyn til  tilgjengelig/ 
universell utforming ivaretas 

 x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9. Barn og unge 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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. 
 
10. Sikkerhet og beredskap 
 
10.1 Flom og erosjon  

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 
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 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag 

 x 1 1 Gul  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.2 Støy 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Støv og støy x  3 1 Grønn  

Dette er ivaretatt gjennom støyvurdering og bestemmelser samt kart med hensynssone støy i 
planen. 
 
10.3 Ras og valg av løsninger 

 

Hendelse/Situasjon 

Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Masseras/-skred  x 1 1 Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.4 Vær og vind 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Vindutsatte områder  X 1 1 Grønn  
Nedbørutsatte områder  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er ikke oppgitt spesielle lokale værfenomen. 
 
10.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Radongass  x   Grønn Ikke kjent.  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.6 Høyspent og magnetfelt 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Side 1093 av 1161



Høyspent/magnetfelt x  1 1 Grønn  

Krav fra linje-eier er innarbeidet i bestemmelsene, samt at hensynssone-høyspent er vist i plankartet. 
Like vest for deponiet går det en eksisterende høyspentlinje. Planområdet er innskrenket i forhold til 
oppstartvarselet slik at hensynssonene rundt høyspentlinjen ikke blir berørt. 
 
10.7 Brann og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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 Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Vei, bru, knutepunkt x  1 3 Gul Ivaretatt jfr. 

uttale fra 
SVV. 

Havn, kaianlegg  x 1 1 Grønn  
Sykehus/-hjem, kirke 
/Brann/politi/SF 

 X 1 1 Grønn  

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

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11. Forurensning 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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 1 1 Grønn  
Forurenset grunn   X 1 1 Grønn  
Høyspentlinje/EMS/Stråling  X 1 1 Grønn  

Ikke gjort 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/Tiltak 
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 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Sårbar flora/inngrepsfrie 
områder 

 X 1 1 Grønn  

Sårbar fauna/fisk/leveområde 
for rødlistart 

 X 1 1 Grønn  

Ikke gjort kjent med spesielle forhold. 
 
12.2 Viltområde 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Viltområde  X 2 1 Grønn  

Ikke gjort kjent med spesielle forhold. 
 
12.3 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Kulturminne/-miljø/ SEFRAK  x 1 1 Grønn  

Det er ikke kjente, automatisk fredede kulturminner i tilknytning til områdene, og det har vært 
undersøkt av arkeolog uten at det er påvist kulturminner. 
 
12.4 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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. 
 
12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon I konflikt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 
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med? 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk 

 X 1 1 Grønn  

Tiltaket vil medføre at et område på ca. 92 daa blir omdisponert fra utmark/beite/fjell til fulldyrka 
areal. Dette vil gi en vesentlig økt matproduksjon i forhold til dagens situasjon. 
 
12.6 Landskapsvern og estetikk 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Landskapsvern/estetikk  X 1 1 Grønn  
Vakre landskap  X 1 1 Grønn  

Se KU. Planen er justert i tråd med dialog med Fylkesmannen og innsigelse er trukket. 
 
12.7 Terreng 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Terreng  X 2 3 Gul  

Se KU. Planen er justert i tråd med dialog med Fylkesmannen og innsigelse er trukket. 
 
12.8 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Vegetasjon og markslag  X 1 1 Grønn  

Det som finnes av naturmangfold innenfor planområdet i dag som vil forsvinne, da myr beitemark og 
utmark erstattes av fulldyrka mark. I følge konsekvensutredning har området slik det er i dag liten 
verdi for naturmangfold. Det planlegges ikke forsøkt revegetering med stedegne arter. 
 
12.9 Lokalklima 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 
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 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Miljøkonsekvenser  X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser. 

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/Tiltak 

 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.   
 
Det er utarbeidet KU for planen basert på fastsatt planprogram. En vurderer at planen er utformet i 
tråd med dette og at de temaene som er satt opp i planprogrammet er fulgt opp gjennom 
planprosessen og KU. 
 
En vurderer at utbyggingsavtale i dette tilfellet ikke er aktuelt, da den ikke berører tiltak som 
kommunen skal overta.  
 
14. Naturmangfold 
Viser til saksutredningen, planbeskrivelse og konsekvensutredning og rådmannen 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 viser til at en har hatt et godt samarbeid og der en opplever at de viktigste 
problemstillingene har blitt avklart i forbindelse med planprosessen.  
 
Det er beregnet en total deponeringsmasse på ca. 930 000 m3, men det er foreløpig ikke bestemt 
hvor mye som kan deponeres pr. år, Av det totale årlige behovet for deponering i hele regionen 
utgjør dette ikke spesielt mye. I lokal sammenheng kan det likevel være en betydelig aktør og bidra 
positivt på flere områder. 
 
Et massedeponi på Søkkemyra er lokalisert i LNF-områder på åpen fastmark og med 
jordbruksområder i 2-300 meters avstand. Massedeponiet kommer ikke i konflikt med 
byggefelt eller annen bystruktur, og vil derfor ikke være til sjenanse for lokalbefolkningen. Videre 
deponiet etter endt driftstid ferdigstilles som dyrkbar jord, noe som vil være positivt både for 
grunneier og bonde, gjennom økt produksjonspotensial. 
 
I lengre tid har det vært vanlig at entreprenører eller grunneiere selv har sett behovet 
for et deponi, og etablert dette i områder som synes egnet uten noen form for ekstern 
konsekvensvurdering.  I forhold til kriterier for fysisk og teknisk egnethet er områdets beliggenhet 
sentralt, og herunder er "avstand fra store utbyggingsområder" samt "adkomst til høy-standard 
veinett", to viktige punkt. Det aktuelle massedeponiet på Søkkemyra ligger like øst for Rv. 42 og vil ha 
lett tilgjengelighet til denne veien via Øgreisveien og en ca. 650 meter ny adkomstvei. 
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Som det fremgår av oversikten over konsekvenser av tiltaket har tiltaket overveiende små negative 
konsekvenser for de aktuelle utredningstema. De største konsekvensene er knyttet til naturmiljø, der 
en viktig naturbeitemark vil bli ødelagt med deponiet. Dette blir uansett tilbakeført som fulldyrka 
mark etter at deponeringsperioden er over. Statens Vegvesen og Fylkesmannen har fremmet 
innsigelse til planen, og planen er i dialog med disse endret slik at innsigelsen kan trekkes. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt i tråd med fremlegg til vedtak.  

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 

 
 

Alternative løsninger:  
PTU innstiller til kommunestyret: 
Forslag til detaljregulering for massedeponi med konsekvensutredning gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3  
m.fl. - Søkkemyra, Øygreid med tilhørende kart datert 20.01.2015 og bestemmelse datert 07.01.2015  
vedtas med følgende endring i: 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningslovens §12.12 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID Tittel 

402252 Bestemmelser 050515 

402229 Uttalelse fra seksjon vei og utemiljø - justert planforslag Søkkemyra massedeponi 

402119 Regplan Søkkemyra01-Plan 2013009 A1 1_1500.pdf 

401256 Innspill fra Eigersund Idrettsråd - deponi på Øgreid 

400742 Detaljregulering for massedeponi gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3  m.fl. - 
Søkkemyra, Øygreid 

400536 Uttalelse ved offentlig ettersyn for reguleringsplan for massedeponi ved 
Søkkemyra, Øygreid - plan 20140110 

400161 Uttalelse til reguleringsplan for massedeponi ved Søkkemyra, plan 20140110 

398704 Uttalelse til detaljregulering og konsekvensutredning for massedeponi på 
Søkkemyra gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3 m.fl. 

395642 Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering  og 
konsekvensutredning for massedeponi gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3  m.fl. - 
Søkkemyra, Øygreid 

388837 Konsekvensutredning - detaljregulering med KU massedeponi Søkkemyra.pdf 
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Fra: Dag Kjetil Tonheim 
Sendt: 5. august 2015 18:11 
Til: Annbjoerg  E.Skofteland; Trond Åsmund Karlsen; Espen Hyggen; Jone Omdal; 

Åshild Bakken; Åshild Slettebø; Bjarne Lind Rosenblad; Eivind Galtvik; Anne 
Grethe Woie; Nina Bolme Steinsholt; Randi Haugstad; Sem  Hadland 

Emne: Kunngjøring - reguleringsendring for boliger gnr. 45 bnr. 271 Heimen på 
Slettebø (ksak 047/15) 

Vedlegg: Bestemmelser- detaljreguleringsplan for boliger gnr 45 bnr 271 - Del av 
Slettebø - Bakkebø området.pdf; Planbeskrivelse - detaljreguleringsplan for 
boliger gnr 45 bnr 271 - Del av Slettebø - Bakkebø området.pdf; Plankart - 
detaljreguleringsplan for boliger gnr 45 bnr 271 - Del av Slettebø - Bakkebø 
området.pdf; Saksutredning - detaljreguleringsplan for boliger gnr 45 bnr 271 
- Del av Slettebø - Bakkebø området.pdf 

 
Det gjøres herved kjent med at kommunestyret i møte 15.06.2015 har vedtatt detaljregulering for 
boliger gnr. 45 bnr. 271 Heimen på Slettebø (ksak 047/15). Eksisterende bygning skal ombygges til 13 
leiligheter med tilhørende parkering og uteareal. 
 
Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller 
byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller 
erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 
3 år etter denne kunngjøringen. 
 
Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane 
Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI.  
 
Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, 
Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås, de er også lagt ut på biblioteket samt 
kommunens nettsider: www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no> under 
reguleringsplaner/kunngjøringer. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, 
plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund. 
 
Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 
958 84 976. 
 
Med vennlig hilsen 

Dag Kjetil Tonheim, plansjef 
Plankontoret 

Direkte telefon: 51 46 83 21 - mobiltelefon: 95 88 49 76 - sentralbord: 51 46 80 00 

www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> - Facebook.no/eigersund - @EigersundK 

 
Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf. 
personopplysningsloven. All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også 
kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.  
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Eigersund kommune 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

 

for 

 

DETALJREGULERING FOR BOLIGER – GNR 45 BNR 271 

DEL AV SLETTEBØ – BAKKEBØ-OMRÅDET 

 

 

Bestemmelsene er datert:   19.01.2015 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:  05.08.2015 

Dato for Kommunestyrets vedtak:   15.06.2015 

 

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner: 

§ 1  Avgrensning 

Det regulerte området er vist på PLAN (planid) og datert 19.01.15.  

§ 2  Reguleringsformål 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1): 

 Blokkbebyggelse (BB1) 

 Energianlegg (E1) 

 Uteoppholdsareal (UA1-UA3) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2): 

 Veg (V1) 

 Fortau (F1-F3) 

 Parkeringsplasser (P1-P3) 

 Kombinert formål – parkering/energianlegg (PE1) 
Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3) 

 Grønnstruktur (GR1-GR5) 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

 a.1) Sikringssoner Frisiktsone H140 

 a.3) Faresone Høyspenningsanlegg H370 
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§ 3  Felles bestemmelser 
Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 

3.1 Krav til byggesøknad 

 Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge: 

- Situasjonsplan i M=1:200. Situasjonsplanen skal vise bygninger, eksisterende og fremtidig 

terreng, murer, trapper, skjæring, fylling, materialbruk, biloppstilling, sykkeloppstilling, 

beplantning, avfall m.m. 

- Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente miljøulemper skal 

redegjøres for.  

- Fasader, snitt og planer i M=1:100.  

- Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA). 

- Dokumentasjon av radonmengde. 

- Rammesøknaden skal redegjøre for sykkelparkering, energiforbruk og materialbruk. 

3.2 Støy  

Innendørs lydnivå og lydnivå innenfor arealer som skal godkjennes som uteoppholdsarealer 

skal tilfredsstille gjeldende retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-

1442/2012) og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK10). 

3.3 Kulturminner 

Dersom en under gravearbeider/anleggsvirksomhet eller lignende støter på mulige 

kulturminner i planområdet skal arbeidet umiddelbart stanses, og regionale 

kulturvernmyndigheter skal varsles, i samsvar med § 8 i kulturminneloven av 9. juni 1978. 

ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet.  

3.4 Landskapstilpasning 

For alle tiltak i området skal det legges vekt på å få en god landskapstilpasning.  

3.5 Tekniske anlegg 

a.) Tekniske installasjoner for energiforsyning og vann- og avløpshåndtering kan etableres 

innenfor planområdet.  

b.) Alle kabler som føres inn i området skal føres frem som jordkabler.  

c.) Offentlige lysmaster, skilt, gjerder, forstøtningsmurer, ledninger og lignende kan plasseres på 

privat grunn. Større fysiske tiltak og enkeltelementer skal byggemeldes. Tekniske anlegg og 

mindre tekniske bygg inkl. varmesentral kan plasseres i alle formålsområder med unntak av 

bevaringsområder.  

3.6 Parkering 

a.) Det skal avsettes 1,5 parkeringsplass for bil pr. boenhet.  

b.) Det skal avsettes min. 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. 

c.) Det skal avsettes 2 parkeringsplasser for HC. 

§ 4  Bebyggelse og anlegg 

4.1 Blokkbebyggelse, BB1 

a.) Innenfor området BB1 inngår eksisterende bebyggelse i planen men ombygges til boligformål. 

Det tillates etablert inntil 13 leiligheter i BB1.  

b.) Det kan bygges balkong innenfor angitte byggegrenser. 

c.) Maks møne- og gesimshøyde er kote 61,5. Unntak er heishus og tekniske installasjoner på 

tak.  

d.) Maksimal tillatt bebygd areal innenfor området er %-BYA =100 %. Samlet bruksareal bolig 

skal ikke overstige 2 700 kvm BRA. Parkeringsplasser/garasjer i bygget inngår i BRA/BYA. 
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e.) Den delen av bygget som ligger nærmere enn 24 meter fra høyspenningsanleggets senterlinje 

skal ikke inneholde rom for varig opphold eller uteoppholdsarealer. Det er kun tillatt med 

tekniske rom, rom for lagring eller parkeringsplass. Ved nybygg og nye anlegg hvor 

magnetfeltet vil bli over 0,4 µT, skal det vurderes å sette inn tiltak for å redusere nivået. Dette 

skal utføres av fagkyndige.  

4.2 Uteoppholdareal, UA1-UA3 

a.) Områdene er felles for alle boligene i BB1. 

b.) Områdene skal tilrettelegges for uteopphold, og kan møbleres med benker, bord, sandkasse, 

mindre lekeapparater, beplantning m.m.  

4.3 Energianlegg, EA1 

Området omfatter eksisterende energianlegg. Ledninger for strøm skal føres frem i jordkabel. 

§ 5  Samferdselsanlegg  

5.1 Veg, V1 

o_V1 er regulert til område for offentlig kjøreveg.  

5.2 Fortau, F1-F3 

F1, F2 og F3 omfatter offentlig fortau.  

5.3 Parkeringsplasser, P1-P3 

a) Parkering P1, P2 og P3 er felles for boligene i BB1. 

b) Innenfor P3 tillates etablert mur i grensen mot GR2 og P2. 

5.4 Kombinert formål, parkering/energianlegg, PE1 

a.) Omfatter parkering og energianlegg. 

b.) Eksisterende energianlegg videreføres i underetasje. Parkering etableres på taket. 

c.) Det kan etableres inntil 4 parkeringsplasser innenfor området. 

§ 6  Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3) 

6.1 Grønnstruktur, GR1-GR5 

Områdene er felles for BB1. Ved ny beplantning skal det fortrinnsvis benyttes ikke 

allergifremkallende vegetasjon.  

§ 7 Hensynssoner  

7.1 Frisiktsone, H140 

Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon i en høyde av 0,5 – 2,5 

meter over tilstøtende vegers nivå.  

7.2 Høyspenningsanlegg, H370 

a) Eksisterende høyspenningslinje går gjennom området som vist på plankartet med 

hensynssone H370.  

b) Byggegrense er 16 meter fra senterlinjen på anlegget.  

c) Ved vesentlig økning av strømstyrke skal nettleier utrede om dette er forsvarlig i forhold til 

omgivelsene.  

d) Dersom det skal utføres arbeid under eller i nærhet til høyspentlinjen, skal netteier kontaktes 

før arbeidene påbegynnes. 

e) Det tillates ikke bruk av anleggsmaskiner etc. innenfor fareområde høyspenning uten særskilt 

tillatelse fra linje eier. Sprengning er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra linje eier.  

§ 8  Rekkefølgebestemmelser 
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8.1 Ved søknad om byggetillatelse innenfor planområdet kan det ikke gis ferdigattest eller 

midlertidig brukstillatelse før plasseringslommen ved krysset mellom Rv 42 og Museumsveien 

og snuplass for buss, bussholdeplass er ferdig opparbeidet. 

8.2 Før det gis brukstillatelse til nye boliger i området, skal vann og avløp være ferdig opparbeidet 

etter planer godkjent av Eigersund kommune. 

8.3 Veg o_V1 og fortau F1-F3 skal være ferdig opparbeidet i tråd med planen før det kan gis 

ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 

8.4 Alle tekniske planer som berører rv 42 skal oversendes Statens Vegvesen for gjennomsyn. 
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Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. 
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1 Planens formål 

1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å endre reguleringsformål for eiendom 45/271 fra 
undervisning til boligformål. Endringen kommer som følge av at skolen (Dalene Kristne 
skole) ble lagt ned sommeren 2013, og eiendommen siden ble solgt på det åpne markedet. 
Eiendommen egner seg dårlig til videre skoledrift og ny eier ønsker derfor å utvikle 
eiendommen i en ny retning - eksisterende bygning ombygges til leiligheter med tilhørende 
parkering og uteareal. I prosjekteringen vil det bli blant annet bli lagt stor vekt på estetikk og 
trafikksikkerhet.  

1.2 Forslagsstiller og plankonsulent 
Forslagsstiller for planarbeidet er Heimen Boligpark AS. 

Planarbeidet utføres av Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter. 

1.3 Tidligere vedtak i saken 
Vi er ikke kjent med tidligere vedtak i saken, foruten gjeldende reguleringsplan for Slettebø – 
Bakkebø området, vedtatt i 2011. 

1.4 Utbyggingsavtaler 
Det er i møte med Eigersund kommune ikke avdekket krav/behov for utbyggingsavtale 
vedrørende de tiltak detaljreguleringen åpner for.  

1.5 Krav om konsekvensutredning 
Planområdet er regulert i områdeplanen for Slettebø – Bakkebø området til 
undervisningsformål. Planstatus i gjeldende kommunedelplan for Egersund sentrum er 
offentlig eller privat tjenesteyting. Planforslaget regulerer til flere-mannsbolig med inntil 13 
leiligheter på tomta, og er derfor ikke i samsvar med overordnet plan.  

Planforslaget som er en detaljregulering vurderes ikke å komme inn under § 2 i forskriften, 
men blir fanget opp av § 3d som omfatter detaljreguleringer som innebærer endringer av 
kommuneplanen eller områdereguleringer. Tiltaket må derfor vurderes i forhold til kriterier i § 
4 a-k. Det mest relevante kriteriet er pkt. a) særlig verdifulle landskap, kulturminner, 
verneområder eller områder hvor det finnes eller er stor sannsynlighet for å finne automatisk 
fredet kulturminner som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde. Tiltaket ligger på Bakkebø-
området som inneholder en rekke eiendommer/bygninger som gjenspeiler bl.a. krigshistorie 
og institusjonshistorie. Det aktuelle undervisningsbygget på 45/271 er ikke en av disse 
eiendommene/bygningene, og tiltaket vurderes dermed ikke å falle inn under § 4a.  

Endring av arealformål på 45/271 vil derfor ikke utløse krav om konsekvensutredning i 
henhold til Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven.  

   

  

Side 1107 av 1161



 

   Side 4 av 31 

 

2 Planprosess og medvirkning 

2.1 Forhåndsvarsling  
Oppstartsmøte for planarbeidet ble avholdt i Eigersund kommune den 11.12.2013 med 
representanter fra utbygger, plankonsulent og Eigersund kommune.  

Oppstart av planarbeid ble varslet offentlige instanser, berørte og tilstøtende eiendommer i 
brev av 07.01.14, samt annonsert i Dalane Tidende. Høringsfrist ble satt til den 10.02.14. 
Naboer, grunneiere og offentlige instanser ble varselet i henhold til lister fra kommunen.  

 
Figur 1: Varslet plangrense 

2.2 Varsel om utvidet planområde 
I løpet av planprosessen kom det frem behov for avklaringer i forhold til plangrense mot øst. 
Utfordringen lå i plassering av vei og fortau øst for bygningsmassen. Fortau og vei ligger i 
områdeplanen tett på bygningskroppen. Dette er en uheldig løsning med hensyn på 
trafikksikkerhet og innsyn for leiligheter i 1. etasje. Det legges opp til garasjeplasser i 
kjelleretasjen med utkjørsel direkte ut i veien. Med fortau så tett på blir siktlinjene dårlige og 
trafikksituasjonen uoversiktlig. Planlagte leiligheter i 1. etasje vil også få balkonger/uteplasser 
ut mot vei/fortau. Med plassering av fortau som vist i områdeplanen blir balkongene liggende 
i fortauskant, noe som gir mye innsyn og dårlig kvalitet på uteplassen. Ved å flytte 
Bakkebøveien lenger mot øst, skapes mer «luft» rundt bygningskroppen. Med bakgrunn i 
dette ble det opprettet dialog med kommunen, som er grunneier av veien og 
naboeiendommen (energianlegget) om kjøp av nødvendig areal. Det ble inngått avtale om 
erverv av eiendom. Utvidelsen av planområdet medførte behov for utvidet varsling av 
planarbeidet.  

Naboer og offentlige instanser ble varslet på nytt den 26.09.14 med frist for innspill den 
30.10.14. Utvidet varsel ble også kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens 
hjemmeside.  
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Figur 2: Utvidet plangrense. Utvidelsesområdet er merket med blått. 

2.3 Avklaring med offentlige myndigheter 
Fylkeskommunen/fylkesmannen og vegvesenet har stilt krav om utredninger/registreringer i 
sine merknader til varsel om oppstart, som er fulgt opp i planen. Det er ikke vært ansett som 
behov for avklaringer utover dette med øvrige regionale myndigheter.  
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3  Planstatus og rammebetingelser 

3.1 Kommuneplanens arealdel 
Planområdet er i gjeldende kommunedelplan for Egersund sentrum 2007-2019 avsatt til 
offentlig eller privat tjenesteyting.   

 

Figur 3: Utsnitt av gjeldende kommunedelplan. Planområdet er vist i kartet med svart stiplet linje. Kilde: 
Eigersund kommune.  
Videre gjelder kommuneplanens bestemmelser for utarbeidelse av reguleringsplaner: 

- Parkeringsdekning: boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass for 1 bil pr. boenhet, 
samt en bil pr. boenhet til gjesteparkering. Likeledes skal det avsettes areal til min. 2 
sykler pr. boenhet, hvor minst halvparten av dette arealet skal være overbygd. 
For mer enn 10 bruksenheter skal parkering som hovedregel legges i fellesanlegg 
innomhus og/eller under bakken. Adkomst og hver enkelt plass skal dimensjoneres 
etter gjeldende krav.  
Kommunen kan vedta å kreve et lavere antall parkeringsplasser enn det som er 
normert når trafikkforholdene på stedet tilsier det.  

- Krav til uteoppholdsareal: utenfor sentrum skal det påvises uteareal på min 150 kvm 
pr. boenhet, tilgjengelig og egnet til lek, utfoldelse og opphold utendørs. Når det etter 
en totalvurdering er hensiktsmessig, kan planutvalget lempe eller skjerpe kravene til 
uteareal.  

- Prinsippene om universell utforming skal legges til grunn for planlegging, søknad om 
tiltak og opparbeiding av bygg og anlegg inkludert adkomst og uteområder. Universell 
utforming skal dokumenteres og ev. avvik beskrives. 

3.2 Gjeldende reguleringsplan 
Planforslaget er en detaljregulering av gjeldende områdeplanen for Slettebø – Bakkebø 
området fra 2011. Eiendom 45/271 er i gjeldende plan regulert til undervisningsformål.  
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Figur 4: Gjeldende reguleringsplan. Slettebø – Bakkebø området vedtatt 2011. Plangrense for 
detaljreguleringen er vist med svart stiplet linje og omfatter eiendom 45/271. Kilde: Eigersund kommune. 

3.3 Tilgrensende planer 
I sør grenser planområdet grenser mot to gjeldende reguleringsplaner: 

Reguleringsplan for Piggsteinbakken, Bakkebø – vedtatt 2004. 

 
Figur 5: Vedtatt reguleringsplan. Kilde: Eigersund kommune 
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Reguleringsplan for gnr 45 bnr 3 – Holan – vedtatt 2005: 

 
Figur 6: Vedtatt reguleringsplan. Kilde: Eigersund kommune 

3.4 Temaplaner 

Flomsonekart Delprosjekt Egersund 3/2010 
Slettebø og Bakkebø områdene er kartlagt for flom i flomsonekart Delprosjekt Slettebø 3-
2010. Denne kartleggingen viser at planområdet ikke er flomutsatt ved 200 års flom.  

 
Figur 7: Flomsonekart for Slettebø, 200-års flom. Planområde er vist med svart sirkel. Prosjektrapport 3/2010. 
Kilde: NVE 

  

Side 1112 av 1161



 

   Side 9 av 31 

 

4 Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 

4.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger nord for Egersund sentrum, på Bakkebø. Omsøkte tomt grenser mot 
boligområde på Holan/Egebakken.   

4.2 Planavgrensning 
Planen begrensning omfatter eiendom 45/271, deler av 45/2 til regulert veikant Maragropa 
og Bakkebøveien og eiendomsgrenser i vest. Planavgrensning fremgår av kartutsnitt i figur 8 
planens begrensning (område innenfor stiplet linje). Planområdet avgrenses av eksisterende 
gateløp og eiendomsgrenser.  

4.3 Eksisterende arealbruk 
Arealbruken innenfor planområdet omfatter eksisterende bygningsmasse som tidligere var 
lokalene til Dalane Kristne skole. Nord på eiendommen var etablert parkering med atkomst 
fra Maurtråkket. Uteareal for skolebarna var sør og vest på tomta. Før Dalane Kristne skole 
var bygningens funksjon varmesentral, vaskeri og storkjøkken for Bakkebø-området. Tomta 
er innkranset av ulike gateløp som gir begrensede muligheter for utvidelse. Sør på 
eiendommen går eksisterende høyspentlinje til Lyse i øst-vestlig retning.  

 
Figur 8: Planens begrensning. Planområdet er innenfor svart stiplet linje. Flyfoto er hentet fra Eigersund 
kommunes kartløsning på nett. 

Bakkebø-området er bebygd med ulik type bebyggelse i materialbruk, volum og høyder. 
Bebyggelsen er godt terrengtilpasset og ligger i hovedsak med lengderetning langsmed 
terrenget. Bebyggelsen er av ulik standard og bærer preg av lite vedlikehold. Bebyggelsen 
som er i dårligst forfatning er i områdeplanen regulert til bebyggelse som forutsettes fjernet. 
Eksisterende bygning på omsøkt tomt er regulert til som bebyggelse som inngår i planen i 
områdeplanen.  
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Figur 9: Eksisterende bebyggelse på tomta, sett fra Maurtråkket. Bildet viser områdets nordlige adkomst fra 
Maurtråkket. Foto: Rolv Selmer-Olsen 

 
Figur 10: Eksisterende bebyggelse på tomta sett fra sør. Bilde er tatt i krysset mellom Bakkebøveien og 
Egebakken sør for planområdet. Foto: Rolv Selmer-Olsen. 

4.4 Landskap 
Omsøkte tomt ligger i kanten av en konkav landskapsform hvor terrenget er stigende mot 
vest. Det overordnede landskapet i området fremstår som et variert kulturlandskap, og er 
godt egnet for natur- og friluftsliv. Siden tomten er østvendt er det gode solforhold på 
morgen/formiddag, men avtar noe utover ettermiddag/kveld, avhengig av årstiden.   

4.5 Verneverdige bygninger og kulturminner/miljø 
Det er i forbindelse med områdereguleringen av Slettebø – Bakkebø utarbeidet en egen 
antikvarisk rapport for Bakkebø-området. Arbeidet er utført av regionantikvaren i samarbeid 
med Rogaland fylkeskommune. Rapporten er datert 06.06.11. En rekke eiendommer og 
bygninger i Bakkebø-området gjenspeiler bl.a. krigshistorie og institusjonshistorie i området. I 
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kulturminnedatabasen Askeladden er det ikke registrert noen vernede bygninger eller 
kulturminner i eller i nærhet av planområdet. 

Aktuelle bevaringsverdige områder og bygninger reguleres til bevaring kulturmiljø i 
områdeplanen. Omsøkte tomt inngår ikke i denne bevaringssonen, men bebyggelsen på 
tomta inngår i planen og er ikke blant de som er planlagt sanert.  

4.6 Friområder og friluftsliv 
Vest for planområdet ligger et stort friluftsområde som er et mye brukt turområde. Her er 
opparbeidet gang- og sykkelsti fra Bakkebø-området til søndre del av Langevannet. Det er 
også etablert tursti rundt Espefjellet med tilknytning til østre del av Langevannet.   

4.7 Trafikk og kollektivtransport 
Omsøkte tomt ligger sentralt i Bakkebø-området hvor de fleste veiene er kommunale gater. 
Felles for veiene i området er at de er smale med skarpe kurver og bratt stigning. 
Bebyggelsen ligger tett på gateløpene og det er lite tilgjengelig uteareal rundt 
bygningsmassene. Fartsgrensen på veiene er 30 km/t.  

Eiendommene i området har hovedatkomst fra Rv. 42 via Museumsveien. Ca. 150 meter fra 
riksveien krysser Museumsveien jernbanen i undergang, som har begrenset frihøyde og er 
ikke i full veibredde.   

Statens vegvesens nasjonale vegdatabank (NVDB) inneholder trafikkulykkeregistreringer. 
Det er i krysset mellom riksveien og Museumsveien den siste tiden registrert trafikkuhell 
både bil mot bil og samt mindre ulykker hvor myke trafikanter er involvert. 

Langs riksveien er det etablert gang- og sykkelvei, som krysser jernbanen i egen undergang 
sør for idrettsanlegget.  

Nærmeste busstopp er ved riksveien tilknyttet Museumsveien. Herfra er bussforbindelse til 
Egersund sentrum, Hauge i Dalane, Tonstad, Moi og Stavanger. 

4.8 Barns interesser 
Det er ikke etablert lekeplass på omsøkte tomt, men siden eiendommen tidligere var skole er 
utearealet noe tilpasset lek og aktivitet for barn. I gangavstand ligger Slettebø barnehage 
med tilhørende uteområder, samt nærliggende idrettsanlegg. Det er i tillegg nylig etablert en 
skatepark ved krysset Museumsveien og Sølvhagen.   

4.9 Sosial infrastruktur 
Nærmeste barneskole er Grøne Bråden som ligger 900 meter øst for planområdet (målt i 
luftlinje). Skolevei blir via boliggater med og uten fortau. Nærmeste barnehage er Slettebø 
barnehage, som ligger ca. 280 meter fra planområdet (målt i luftlinje). Det pågår arbeid med 
utvidelse av barnehagen med en avdeling. Denne skal etter planen stå klart i løpet av våren 
2015.  

4.10 Universell utforming 
Topografien i området vanskeliggjør tilgjengelighet for alle. Omsøkte tomt har adkomst fra 
nedre og øvre bakkeplan noe som forenkler tilgjengeligheten til bygget.  

Side 1115 av 1161



 

   Side 12 av 31 

 

4.11 Teknisk infrastruktur 
Renovasjonsløsning for boligene i området er henteordning, hvor hver bolig setter ut 
avfallssekker etter avtale med DIM på hentedagen.  

I område er det etablert vann- og avløpsanlegg, se figur 11. Vannledningene ble lagt en gang 
etter krigen og er i dårlig forfatning. Avløp- og overvannsledningene ble lagt på begynnelsen 
av 1970-tallet. Det er p.t. ikke kjennskap til status på disse ledningene. Det er en brannkum 
på parkeringsareal nord på omsøkte tomt.   

Området er tilknyttet offentlig strømnett. Sør på tomta går eksisterende luftspenn for 
høyspent. 

 

4.12 Grunnforhold 
Løsemassekart fra Temakart-Rogaland viser at planområdet består av morenemateriale, 
usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Det er ikke kjennskap til ustabile 
masser i området.  

4.13 Støykilder 
Støykilder i området er jernbane og vei. Omsøkte tomt ligger i god avstand fra jernbane og 
vei. Avstanden fra jernbanen er ca. 190 meter og fra riksveien er avstanden ca. 210 meter. 
Med bakgrunn i dette anses området ikke å være utsatt for støy fra trafikken på riksveien 
eller fra jernbanetrafikken.  

Figur 11: Teknisk infrastruktur - vann- og avløp.
Kilde: Eigersund kommune.
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4.14 Forurensning 
Det er ikke kjent at området har potensiale for å være forurenset. 

4.15 Risiko- og sårbarhetsanalyse  

4.15.1 Metode 
Denne risiko og sårbarhetsanalysen tar for seg planområdet i reguleringsplanforslaget. 
Analysen er gjennomført med utgangspunkt i sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (veileder 
for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser). I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i 
relevante kravdokumenter. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell og teoretisk 
vurdering sortert i hendelser som kan påvirke bygningens funksjon som leilighetskompleks, 
men også hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene. Forhold som er med i listen, men 
som ikke er til stede i planområdet eller i planen, er ikke vurdert og kun unntaksvis 
kommentert.  
 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

- Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede 
- Sannsynlig (3) – kan skje av og til, periodisk hendelse 
- Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 
- Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men 

det er en teoretisk sjanse 
 
Vurdering av konsekvenser av uønsket hendelse er delt i: 

- Ubetydelig (1) – ingen person eller miljøskade, systembrudd er uvesentlig 
- Mindre alvorlig (2) – Få/små person eller miljøskader, systembrudd kan føre til skade 

dersom reservesystem ikke finnes 
- Alvorlig (3) – alvorlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader, system settes 

ut av drift over lengre tid 
- Svært alvorlig (4) – personskade som medfører død eller varig mén, mange skadde, 

langvarige miljøskader, system settes varig ut av drift 
 
Samlet vurdering av risiko er vist i følgende riskomatrise: 

SANNSYNLIGHET 

KONSEKVENSER 
1 

Ubetydelig 
2 

Mindre alvorlig 
3 

Alvorlig 
4 

Svært alvorlig 
4  Svært sannsynlig 4 8 12 16 

3  Sannsynlig 3       Grønn 6          Gul 9              Rød 
12 

2  Mindre sannsynlig 2 4 6 8 

1  Lite sannsynlig 1 2 3 4 

 
- Hendelser i røde felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak er nødvendig. 
- Hendelser i gule felt indikerer tiltak vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko 
- Hendelser i grønne felt indikerer akseptabel risiko. 
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4.15.2 ROS-analyse for planforslaget  
Uønskede hendelser, konsekvenser og risikoreduserende tiltak er sammenfattet i tabellen 
under.  

(S = sannsynlighet, K = konsekvens, R = risiko) 

Nr. Uønsket 
hendelse 

Aktuelt S K R Kommentar Forslag til risiko-
reduserende tiltak JA NEI 

1 NATURGITTE FORHOLD 
1.1 Er området utsatt 

for snø- eller 
steinskred? 
 

 x    Området er ikke skredutsatt. - 

1.2 Er det fare for 
utglidning (er 
området 
geoteknisk 
ustabilt)? 

 x    Det er ikke kjennskap til 
ustabile grunnforhold i 
området.  

- 

1.3 Er området utsatt 
for springflo/flom i 
sjø/vann? 

 x    Området er ikke flomutsatt.  -  

1.4 Er området utsatt 
for flom i elv/bekk, 
herunder lukket 
bekk? 

 x    Området er ikke flomutsatt. 
 

 

1.5 Er det radon i 
grunnen? 

 x    Det er ikke utført 
radonmålinger i området. 
Oversikt over Rogaland viser 
at forekomsten ikke er 
spesiell høy i Egersunds 
området, dvs. over 100 
Bq/m³. 

- Bygningsmessige 
tiltak mot radon i 
boliger utføres iht. 
lokal vurdering og 
TEK10. 

1.6 Ekstremvær/klima
-utfordringer 

x  2 1 2 Forventede klimaendringer 
kan gi mer intense regnskyll 
som jordsmonnet ikke klarer 
absorbere. Store 
vannmengder kan samle seg 
på overflaten, og ev. finne 
nye veier. Det forventes en 
økning på 20 % i nedbør de 
neste 50-100 årene.  
 

- Bygningsmessige 
tiltak skal være 
tilstrekkelig og iht. 
gjeldende krav for 
å møte en ev 
ekstremsituasjon. 

- Plan for 
overvanns-
håndtering i 
byggesaken.  

2 MILJØ 
2.1 Forurensninger i 

grunnen 
 x    Planområdet er bebygd. Det 

er ikke kjennskap til 
forurensning i grunnen.  

- 

2.2 Trafikkstøy  x    Planområdet er i liten grad 
utsatt for trafikkstøy.  

- Boliger bygges i 
henhold til TEK10 
og T1442/2012 
mhp støy.   
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3 INFRASTRUKTUR 
3.1 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en 

risiko for området? 
3.1.1 -  hendelser på 

veg 
 x    Det er ikke kjent at det er 

skjedd alvorlige trafikkulykker 
i nærhet til planområdet de 
siste 10 år, jfr. vegdatabank. 

- 

3.1.2 - hendelser på 
jernbane 

 x    Jernbanetraseen ligger ca. 
190 meter øst for området. 
Antas at trafikken på banen 
ikke vil forårsake problemer 
(støy, rystelser, uhell m.m.) 
for planområdet. 

- 

3.1.3 - hendelser på 
sjø/vann/elv 

 x    Ikke aktuell problemstilling. - 

3.1.4 - hendelser i 
luften 

 x    Ingen. - 

3.2 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak 
etc.), utgjøre en risiko for området? 

3.2.1 -utslipp av giftige 
gasser/væsker 
eller eksplosjons-
farlige/ brennbare 
gasser/væsker 

 x    Ikke aktuell problemstilling. - 

3.3 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området: 
 -elektrisitet 

(kraftlinjer) 
 x    Ingen spesiell ulempe - 

 -teletjenester  x    Ingen spesiell ulempe - 
 -vannforsyning  x    Området er tilknyttet 

kommunal vannforsyning 
- 

 -renovasjon/ 
spillvann 

 x    Området er tilknyttet 
kommunalt avløp. 

- 

3.4 Påvirkes området 
av magnetiske felt 
fra el.linjer? 

x  3 3 9 Høyspent luftlinje krysser 
planområdet i sør.  

- Byggeforbudssone 
mot kraftlinje.  

- Angi byggegrense 
for rom med varig 
opphold nær linje. 
Dette gjelder også 
for arealer avsatt til 
uteopphold.  

3.5 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor 
området:  

3.5.1 -til skole/ 
barnehage og 
nærmiljøanlegg? 

x  2 2 4 Smale og stedvis 
uoversiktlige gateløp. 
Områdeplanen regulerer inn 
fortau langs internveier i 
området for å bedre 
trafikksikkerheten.  

- Fortau langs 
Bakkebøveien 
videreføres i 
planen. Bredden 
på fortauet øst i 
området utvides 
fra 1,5 til 2,0 meter 
i planen. 
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3.5.2 -til busstopp/ 
kollektive 
forbindelser? 

 x    Nærmeste busstopp er ved 
Rv.42. 

-  

3.6 Brannberedskap 
3.6.1 -spesielt farlige 

anlegg i området? 
 x    Ingen. - 

3.6.2 -har området 
utilstrekkelig 
brannvannforsyni
ng (mengde og 
trykk)? 

 x    Tilkobles kommunal 
vannforsyning. 

- 

3.6.3 -har området bare 
en mulig 
atkomstrute for 
brannbil? 

 x    Hovedatkomst til området er 
via Museumsveien. Det er 
også muligheter å komme til 
området fra Egebakken-
Holan. 
 

- 

4 TIDLIGERE BRUK 
4.1 Er området 

påvirket/ 
forurenset fra 
tidligere virksom-
heter? F.eks 
gruver, militære 
anlegg, industri 

 x    Ingen. - 

5 OMGIVELSER 
5.1 Er det regulerte 

vannmagasiner i 
nærheten, med 
spesiell fare for 
usikker is? 

 x    Ingen. - 

5.2 Finnes det 
naturlige terreng-
formasjoner som 
utgjør spesiell 
fare (stup etc.) 

 x    Det er ingen stup eller 
skrenter innenfor 
planområdet.  

- 

6 ULOVLIGE VIRKSOMHETER 
6.1 Sabotasje og 

terrorhandlinger 
 x    Ingen. - 

Utover det som er kommentert i tabellen over, er det innenfor planområdet ikke registrert 
ytterligere faremomenter i kommuneplanens arealdel eller i offentlige kartdatabaser, som for 
eksempel arealis, skrednett m.m.  

Hendelser som er vurdert å være i gult eller rødt felt, som krever tiltak, kommenteres under 
punkt 5.7.  
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5 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Planfaglige hovedgrep 
Området inngår i vedtatt områdeplan for Slettebø-Bakkebøområdet. Grunnet endring av 
arealbruksformål fra undervisning til boliger, fremmes nå detaljreguleringsplanen for gnr 45 
bnr 271 mfl, jfr. plan- og bygningslovens § 12-3.  

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boliger i eksisterende bygningsmasse på 
eiendom 45/271. Grunnideen er at eksisterende bygg beholdes som form og at det i liten 
grad bygges utover dagens bygningsvolum. Bygningen er fra ca. 1965 og har en 
karakteristisk funkis-aktig skulpturell form som ligger fint innbygd i terrenget. 
Bygningsmassen har gode proporsjoner og er oppdelt med innebygde skulpturelle piper og 
terrasser. De hvite betongfasadene er flotte på avstand, og gir bygningen et «moderne» 
uttrykk. På østsiden av bygget ligger eksisterende gateløp til Bakkebøveien tett på 
bygningskroppen.  

Ombygging til boliger medfører endring i vindusfasader og tilføring av balkonger til 
bygningsmassen. Planen legger opp til at linjeføringen til Bakkebøveien flyttes mot øst slik at 
det skapes mer luft mot bygningen. Veien legges på vestsiden av høyspentmasten. 

Det er laget et skisse-/forprosjekt for hvordan eksisterende bygningsmasse kan utnyttes til 
boligformål. Dette brukes som illustrasjon til detaljreguleringen.  

5.2 Planlagt arealbruk 
Planområdets areal er disponert på følgende måte: 

Figur 12: Plankart. Ikke i målestokk. 
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Sosikode Formål (sosikode) Område 
signatur 

Eierform Areal 
(kvm) 

1113 Blokkbebyggelse BB1 Annen 1 241

1510 Energianlegg E1 Annen 186

1600 Uteoppholdsareal UA1-UA2-UA3 Felles 690

2900 Kombinert formål, 
parkering/energianlegg 

PE1 Annen 110

2010 Veg V1 Offentlig 375

2012 Fortau F1-F2-F3 Offentlig 381

2082 Parkeringsplasser P1-P2-P3 Felles 724

3001 Grønnstruktur G1 Felles 897

 Sum planområdet   4 606
 

Hensynssoner Område 
signatur 

Areal 
(kvm) 

a.1 sikringssoner Frisikt H140 54

a.3 faresoner Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) H370 1 374

Sum planområdet  1 388
 

5.3 Boligformål 
Eksisterende bygningsmasse på tomta beholdes i omfang og volum, men ombygges fra 
skolelokaler til 13 leiligheter. Bygningen er i dag oppført i 4 etasjer, hvorav 4. etasje kun 
utgjør et større ventilasjons oppbygg på taket.  

5.3.1 Boligene 
Eksisterende bygningsmasse har en dybde og volum som skaper utfordringer knyttet til antall 
leiligheter som kan etableres. Leilighetene plasseres langs yttervegg (mot nord, øst og sør) 
hvor de indre deler av bygget under bakkeplan utnyttes til felles rom så som boder, 
sykkelparkering, trimrom etc. Planlagte leiligheter har ulike størrelser fra ca. 55 kvm til 130 
kvm bruksareal (BRA). Det legges opp til felles trappe- og heishus sentralt i bygningen, som 
er tilgjengelig for alle leilighetene. Leiligheten i 4. etasje omfatter en utvidelse av 
eksisterende oppbygg på taket i både høyde og areal. Arealet økes fra ca. 70 til 130 kvm og 
høyden økes med 1,3 meter.  

Grunnet magnetisk felt fra høyspenningsanlegget er det i planen satt byggegrense til 
anlegget. Rom for varig opphold er ikke tillatt etablert nærmere enn 24 meter fra senterlinjen 
i høyspenningsanlegget. Se pkt 5.7.1 for utredning av forholdet.  

5.3.2 Byggehøyde 
Maks tillatte mønehøyde på bygningen er satt til kote 61,5 meter, som er 1,3 meter høyere 
enn høyeste punkt på bygningen i dag. Bygningen er tilpasset i terrenget, og en økning i 
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høyden vurderes ikke å medføre negative konsekvenser for bakenforliggende bebyggelse 
med tanke på utsikt og solforhold.  

5.3.3 Utnyttelsesgrad 
Maks tillatte bebygde areal for området BB1 er 100 %. Eksisterende bygg på tomta har en 
grunnflate på 1096 kvm. Planen legger opp til at eksisterende bygningsvolum beholdes, men 
at arealbruksendringen vil medføre fasademessige endringer med mindre tilbygg så som 
balkonger, takterrasser, overbygg over inngangsparti o.l.  

5.3.4 Uteoppholdsareal 
Leilighetene har privat uteareal på private balkonger/terrasser mot øst og vest. I tillegg 
disponerer boligene felles uteareal på solrik takterrasse og felles uteoppholdsareal på 
bakkeplan. Balkongene/terrassene har varierende størrelser fra 12 til 32 kvm.  

Felles uteoppholdsareal er på bakkeplan og på takterrasse i 3 etasje. Felles takterrasse har 
planfri atkomst via heis og fellesinngang i bygningen.  
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Figur 13: Situasjonsplan for planlagt tiltak på eiendommen. Planen illustrerer bebyggelsens 4 
ulike plan vist med boligareal, kjøreareal, parkering og uteareal. 

 

Uteoppholdsareal 
Boligene disponerer også felles uteoppholdsareal på bakkeplan, UA1, UA2 og UA3, rundt 
boligen. Arealet skal opparbeides og møbleres med benker, bord og vegetasjon som innbyr 
til uteopphold.  

Uteoppholdsareal Areal (m²) 
Felles areal på bakkeplan 693

Felles takterrasse 190

Sum fellesarealer 883
 
Private balkonger/terrasser pr. boenhet 12 - 32 
 

Anslått uteareal pr. boenhet 80 - 100

Hver boenhet disponerer til sammen 80-100 m² uteoppholdsareal, herunder private terrasser 
og andel av fellesarealer.  

Solforhold 
Utearealene har ulike solforhold. Siden tomten er østvendt er de beste solforhold tidlig på 
dagen. Varighet av ettermiddagssol avhenger av årstiden. Det er gjort en sol – 
skyggeanalyse som viser hvordan situasjonen i området vil bli etter fullført utbygging. 
Forholdene vurderes som tilfredsstillende. Alle boliger er planlagt med egen balkong med 

Side 1124 av 1161



 

   Side 21 av 31 

 

gunstige solforhold. Fellesområdene i planen har tilfredsstillende solforhold, og er planlagt 
som et felles uteoppholdsrom med muligheter for etablering av lekeareal for de minste barna. 
Utearealet vil med dette kunne fungere som en naturlig møteplass sentralt i området. 
Kvaliteten på uteområdene vurderes som gode og er planlagt slik at dette er en bokvalitet 
som er styrkende for utbyggingen av området.  

 

 

Figur 12 og 13: Soldiagram for vår- og høstjevndøgn. Illustrasjonen viser 
solforhold på omsøkte område og nabotomter etter ombygging av bebyggelsen på 
tomta til boligformål. Eksisterende bebyggelse utenfor planområdet er vist med 
hvit farge.  
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5.3.5 Barn og unge 
Barn og unge har nok benyttet området til lek tidligere, da planområdet omfattet privat skole. 
Skolen hadde imidlertid begrenset uteareal og var ikke vel utstyrt med lekeapparater og 
lignende.  

Like utenfor planområdet er det i områdeplanen for Slettebø – Bakkebø området regulert et 
større friluftsområde med opparbeidede turstier og områder egnet for frilek. I tillegg har 
området nærhet til kommunal barnehage og idrettsanlegg. Det legges ikke opp til felles 
lekeareal innenfor planområdet, men det åpnes for at innenfor felles uteopphold (UA1, UA2 
og UA3) kan det etableres sandkasse m.m. for de minste barna. 

5.3.6 Tilgjengelighet for alle 
Planlagte leiligheter er utformet som tilgjengelig boenhet, jfr. TEK10. Felles innganger til 
boligene ligger på bakkeplan med planfri adkomst. Boliger som har inngang en etasje eller 
mer opp fra bakkeplan, er tilgjengelig med heis i handicap-størrelse. Leilighetene er utformet 
med rullestolsirkel på bad, gang, soverom og terrasser.  

5.3.7 Tekniske anlegg 
Energiløsningen for boligene følger krav i TEK10, hvor det er forutsatt at boligene er isolert 
etter kravene gitt i TEK10. Hver bolig får balansert ventilasjonssystem med 
varmegjenvinning. Felles sentralvarmesystem er p.t. ikke vurdert. Hver bolig oppvarmes 
sannsynligvis med varmepumper.  

Vann og avløp knyttes til eksisterende kommunaltekniske anlegg. Overvann ledes til 
kommunalteknisk anlegg. Tekniske planer skal godkjennes av Eigersund kommune før tiltak 
kan igangsettes.   

Nye boliger kobles til offentlig strømnett i området.  

5.3.8 Renovasjon 
Søppelhåndtering er ikke endelig prosjektert i denne fasen. Det legges imidlertid opp til en 
felles løsning for boligene enten med fellescontainere i 1. etasje eller på bakkeplan i UA1 og 
UA2. Bestemmelsene åpner for at det kan etableres areal til søppelhåndtering (søppelskur 
eller lignende) i nærhet til inngangspartier til leilighetene.  

5.4 Trafikkareal 

5.4.1 Atkomst 
Kjøreatkomst til boligene er fra øst (Bakkebøveien) og nord (Maurtråkket). Eksisterende 
gateløp for Bakkebøveien er foreslått trukket 8-12 meter mot øst slik at det skapes mer luft 
mellom kjørebane og bygningskropp, samt gi bedre rom for etablering av 2 meter bredt 
fortau. Eksisterende overbygg/kabelkanal over kjøreveien rives. For bygningen øst for veien 
rives 1 etasje, mens eksisterende trafo i underetasje videreføres. På taket etableres 
parkeringsplasser.  

Det legges opp til at Bakkebøveien skal følge tilnærmet samme stigning som eksisterende 
vegtrase. Veien gis en linjeføring på vestsiden av eksisterende betongkonstruksjon rundt 
hsp-mast. Detaljprosjektering av vei og sidearealer utføres i byggesaken. Arbeider under 
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høyspenningsanlegg må avklares med linjeeier (Lyse). Omlegging av veien medfører ikke 
arealbeslag på naboeiendommer. 

5.4.2 Parkering 
Parkering er løst med garasjer i bygget og uteparkering på bakkeplan sør og nord på tomta. 
Parkeringskrav fra Eigersund kommune er lagt til grunn for planforslaget. For 
boligbebyggelse med mer enn en boenhet, skal det avsettes min. 1,5 parkeringsplass pr. 
boenhet på egen grunn. Likeledes skal det avsettes min. 1 sykkelparkeringsplass pr. 
boenhet.  

Planforslaget legger til rette for totalt 26 parkeringsplasser, hvorav 10 plasser er i garasjer i 
bygningens 1. og 2. etasje og 11 er på bakkeplan i P1, P2 og P3. Samlet gir dette en 
parkeringsdekning på 1,6 pr. boenhet innenfor planområdet. I tillegg er det muligheter for 
etablering av 5 parkeringsplasser for utleie på taket av energianlegget (P/E).  

Det er gode muligheter for etablering av felles sykkelparkeringsplasser i indre deler av 
bygningsmassen.  

Parkeringskravet for biler og sykler er sikret i bestemmelsens § 3.7.  

5.4.3 Fortau 
Området omfatter offentlig fortau. Fortau langs ny trasé for Bakkebøveien har bredde 2,0 
meter. Øvrige fortau har regulert bredde 1,5 meter. Dette er gjennomgående bredde for 
fortau i områdeplanen for Bakkebø-området. Bredde på fortau er angitt i plankartet.  

5.4.4 Kombinert formål – parkering/energianlegg 
Eksisterende energianlegg i kjeller videreføres med atkomst fra Maragropa. Byggets 1. 
etasje rives og erstattes av inntil 5 parkeringsplasser som kan brukes som utleieplasser.  

5.5 Grønne formål 

5.5.1 Grønnstruktur 
Formålet omfatter sideareal til vei og parkeringsplass, samt areal under høyspenningsanlegg 
(GR1). GR1 kan ikke godkjennes til uteoppholdsareal grunnet magnetfelt. Dersom 
høyspentlinjen i fremtiden fjernes kan dette området opparbeides til uteopphold på lik linje 
som UA1, UA2 og UA3.  

5.6 Hensynssoner og rekkefølgekrav 

5.6.1 Frisikt H140 
Frisikt ved utkjøring fra felles parkeringsplasser til kommunale gater er vist i planen med 
hensynsone frisikt H140. Frisiktsonene er satt til 3 x 30 meter.  

5.6.2 Høyspenningsanlegg H370 
Areal avmerket faresone høyspent H370 omfatter eksisterende høyspenttrasé. 
Byggeforbudssonen er på 16 meter fra senterlinjen i høyspentanlegget.  
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5.6.3 Rekkefølgekrav 
Bestemmelsens § 8 omhandler rekkefølgekrav til planen. Det er etter innspill fra vegvesenet 
videreført rekkefølgekrav i gjeldende områdeplan for Slettebø-Bakkebø området vedrørende 
utbedring av kryss med riksvei 44 og Museumsveien. I tillegg er det stilt rekkefølgekrav til 
opparbeidelse av vann- og avløpsanlegg.  

5.7 Oppfølging av ROS-tema i planforslaget 

5.7.1 Magnetiske felt – høyspent (pkt. 3.4) 
Sør i planområdet krysser eksisterende høyspentlinje. I forbindelse med områdeplanen for 
Slettebø – Bakkebø området er det utarbeidet en vurdering for elektromagnetiske felt for 
kraftlinjen som krysser planområdet. Statens strålevern sine retningslinjer for byggegrense til 
høyspentanlegg og utredning gjelder fortrinnsvis for boliger, skoler og/eller barnehager. 
Retningslinjen setter grenseverdien til 0,4 µT som utredningsnivå for mulige tiltak og 
begrensninger som viser merkostnader og andre ulemper.  

Innenfor planområdet er grenseverdien på 0,4 µT (microtesla) 16 meter fra senter linjetrase. 
Nærmeste del av bygningen ligger 13,5 meter fra senterlinjen. I områdeplanen er det valgt 
en «føre-var» tilnærming hvor byggegrensen for varig opphold og uteoppholdsarealer er satt 
til 24 meter fra senter linjetrase. Med dagens strømstyrke er det elektromagnetiske feltet her 
på 0,21 µT (årsgjennomsnittsbelastning). Dette er da godt innenfor grenseverdien angitt i 
retningslinjen. 

Planforslaget viderefører områdeplanens bestemmelser knyttet til byggegrense for varig 
opphold og uteoppholdsarealer. Dersom magnetfeltet ved nybygg, nye anlegg eller 
bruksendring til varig opphold blir over 0,4 µT, skal det vurderes å sette inn tiltak for å 
redusere nivået.  Ved vesentlig økning av strømstryke skal netteier utrede om dette er 
forsvarlig i forhold til omgivelsene. Forholdet knyttet til magnetfelt er sikret i bestemmelsen 
punkt 4.1 bokstav e) og 7.2 a-d).   

  

Side 1128 av 1161



 

   Side 25 av 31 

 

6 Virkninger av planforslaget 

6.1 Overordnede planer 
Planforslaget er ikke i tråd med kommunedelplanen for Egersund sentrum og gjeldende 
områdeplan fra 2011. Reguleringsformål for eiendom 45/271 endres fra undervisning til 
boligformål. Reguleringsendringer utløser ikke krav om konsekvensutredning. 

6.2 Boligkvalitet 
Boligkvalitet påvirkes av mange forhold som er beskrevet og vurdert i egne punkt. Området 
har i seg selv en bokvalitet ved å være lokalisert på Bakkebø med kulturhistorien godt bakt 
inn i veggene, samt nærhet til store friluftsområder rundt Langevannet. I tillegg har området 
gangavstand til kollektivknutepunkt på Eie. Boligene har gode parkeringsmuligheter.  

6.3 Sosialt 
Det legges til rette for leiligheter i ulike størrelser og utforming. Dette gir variasjon og gjør det 
attraktivt for alle typer aldersgrupper og brukergrupper, slik at man får en god miks av type 
mennesker i ulik alder. Felles uteareal gir naturlige møteplasser, men kan også skape 
mindre og mer intime plasser.  

6.4 Estetikk 
Eksisterende bygningsvolum beholdes, men fasaden endres og tilpasses boligformålet. 
Opparbeidelse av uteområder og endring i fasader vil ha stor betydning for estetiske 
kvaliteter. Bebyggelsen på Bakkebø har et nokså ensartet formspråk, med store 
bygningsvolumer i et bratt terreng. I sør grenser området til etablert småhusbebyggelse med 
varierende formspråk. I nord og vest grenser området til store friområder. Eksisterende 
bebyggelse rundt omsøkte tomt har farger i alle skalaer og ulik materialbruk, men er i 
hovedsak trehus. Bebyggelsen på tomta skiller seg noe ut fra denne trehusbebyggelsen, 
som en massiv hvit bygning med murfasader. Bygningens opprinnelige arkitektoniske uttrykk 
og typologi videreføres, men med nye vindusfasader og balkonger.  

6.5 Forholdet til støy, T1442/2012 
Aktuell støy vil komme fra biltrafikk. Nye boliger bygges i henhold til TEK10 med hensyn på 
støyskjerming. Støysituasjonen må imidlertid beregnes mer nøyaktig i byggesaken når 
detaljerte byggetegninger foreligger.  

6.6 Forholdet til universell utforming, T5/99B 
Alle nye leiligheter bygges som tilgjengelig boenhet i henhold til TEK10. Dette gjør at 
området som helhet er veldig attraktivt for alle typer aldersgrupper og brukergrupper, noe 
som kan gi en god miks av ulike type mennesker i ulik alder. Bakkebø-området har en bratt 
topografi, noe som vanskeliggjør universelt utformede gang- og uteareal.  

6.7 Landskapsbilde 
Planområdet ligger i østvendt terrengform, og er godt synlig fra rv. 44. Eksisterende 
bygningsvolum videreføres. Siden tomten allerede er utbygd, og det ikke legges opp til 
nybygg vurderes tiltaket ikke å eksponeres ytterligere sett fra veien. 
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Figur 14: Dagens situasjon og illustrasjon av planlagt tiltak. Foto øverst viser dagens situasjon. Foto under 
illustrerer hvordan en ombygging av bygningen til leiligheter kan bli. 

6.8 Forholdet til eksisterende beboere 
Sammenlignet med i dag, vil den planlagte bruksendringen ikke ha noen negativ virkning for 
utsikt og opplevelsen av området. Eksisterende bygnings volum videreføres og er dermed i 
samsvar med gjeldende områdeplan med tanke på byggegrenser og tetthet. Økning i 
byggehøyde vil ikke påvirke utsikt eller solforhold for bakenforliggende bebyggelse.  

6.9 Uteoppholdsareal 
Det er anslått at hver boenhet innenfor planområdet disponerer fra 80 til 100 m² 
uteoppholdsareal, alt avhengig av størrelsen på privat uteareal (balkonger/terrasser). Dette 
er lavere enn kommuneplanens minstekrav til uteoppholdsareal utenfor sentrum som er satt 
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til 150 m² pr. boenhet. Kvaliteten på uteområdene vurderes å være gode og er planlagt slik at 
dette skal være en bokvalitet som hever leilighetsbygget. I tillegg har leilighetsprosjektet 
nærhet til ulike nærmiljøanlegg så som idrettsbane, barnehage, skatepark samt stort flott 
turterreng med anlagte turstier rundt Langevannet.  

Det er utført en sol- og skyggeanalyse av uteoppholdsarealer innenfor planområdet, og 
denne viser hvordan situasjonen vil bli etter at tomta er bygd om til boliger (se side 20/21). 
Forholdene vurderes som tilfredsstillende. Alle boliger er planlagt med egen balkong med 
gunstige solforhold. Fellesområdene har tilfredsstillende solforhold, og er planlagt som en 
grønn innramming av bygningsmassen.  

6.10 Forholdet til naturmangfoldloven 
Ut fra registreringen som ligger i naturbasen, er det ingen særskilte forekomster innenfor 
området. Planområdet er utbygd, og det er lite igjen av naturlig jordsmonn på tomten. 
Kunnskapsgrunnlaget i forhold til naturlig mangfold vurderes å være tilstrekkelig opplyst i 
henhold til Naturmangfoldloven § 8. Føre-var-prinsippet etter § 9 vurderes derfor ikke å 
komme til anvendelse. Viktig økosystem vurderes ikke å være truet. Ytterligere vurderinger 
av tiltakets påvirkning av økosystemet etter § 10 vurderes derfor ikke påkrevd. Dekking av 
kostnader for å hindre skader etter § 11 vurderes ikke som aktuell problemstilling og 
spesielle tiltak etter § 12 vurderes likedan som ikke aktuelt. Tiltaket vurderes dermed ikke i 
vesentlig grad å være i konflikt med intensjonene i Naturmangfoldloven §§ 8-12. Med 
bakgrunn i dette vurderes det ikke som nødvendig med restriksjoner eller særskilte tiltak i 
forhold til naturlig mangfold.  

6.11 Kulturminner og kulturmiljø 
Planområdet ligger i område på Bakkebø hvor flere bygninger er bevaringsverdige. 
Eksisterende bygning på tomta er i gjeldende områdeplan regulert til å inngå i planen. I 
denne detaljreguleringen foreslås bygningen ombygd til boliger. Bygningens volum og 
hovedform bevares, men det tillates endringer i vindusfasader og med balkonger. 
Sammenlignet med i dag, vil den foreslåtte ombyggingen ha positiv innvirkning for 
opplevelsen av området.  

6.12 Trafikkforhold 
Planforslaget angir 13 nye boenheter i området. Det er lagt til grunn 5 trafikkbevegelser med 
bil pr. boenhet pr. døgn. Dette gir en økning i ÅDT fra den nye boligbebyggelsen i området 
på 65 pr. døgn. Utbyggingen representerer en økning i biltrafikken på eksisterende vegnett i 
området sett i forhold til dagens situasjon.  

Deler av bygningsmassen på Bakkebø er ikke aktivt i bruk i dag. Da området var i bruk som 
institusjonsområde m.m., var det mye biltrafikk i området.  Veinettet på Bakkebø består av 
bratte, svingete og smale veier. Veistrukturen er vanskelig å utbedre grunnet topografi, 
bygningsstruktur og tetthet. Områdeplanen regulerer 5 meter bredde på veier samt fortau der 
dette er mulig. Dette sikrer trygg ferdsel gjennom store deler av området.  Undergangen med 
jernbanen er smal, men er oversiktlig likevel.  

Innenfor planområdet vil en omlegging av Bakkebøveien bedre de trafikale forhold for hele 
Bakkebø-området. I dag ligger veien tett på bygningskroppen, i tillegg til at det er en 
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høydebegrensning under brua fra energianlegget. Det at veien flyttes ut fra bygningen og 
brua rives skaper en mer oversiktlig trafikksituasjon. Veien legges på vestsiden av HSP-
masten. Betongkonstruksjon rundt høyspentmastene beholdes i sin helhet. Frisikt fra felles 
avkjørsler (P2 og P3) kommer ikke i konflikt med HSP-anlegget. Omlegging av 
Bakkebøveien medfører ingen arealbeslag på naboeiendommer.  

6.13 Gjennomføring av planen 
Planforslaget har i utgangspunktet ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 
På sikt vil gjennomføringen av planen medføre økte inntekter for kommunen i form av skatter 
og avgifter. Etter Dalane Kristne skole avsluttet driften av eiendommen som skole, har 
området ligget brakk. Ved å tilføre området boliger, vil bidra til økt aktivitet i Bakkebø-
området. Området har en gunstig plassering med tanke på kollektivknutepunktet på Eie, med 
et vel etablert gang- og sykkelveinett langs Rv. 44. Utbyggingen vil i svært liten grad føre til 
uheldige trafikkbelastninger eller til reduserte bokvalitet for eksisterende bomiljøer.  
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7 Innspill til forhåndsvarslingen 

7.1  Varsel om oppstart av planarbeid 
I tabellen nedenfor oppsummeres mottatte innspill til varsel om planoppstart. Ved endt 
høringsfrist ble det mottatt i alt 5 innspill. Etter fristens utløp ble det mottatt en tilleggs 
uttalelse fra Statens vegvesen. Denne er valgt medtatt som innspill til varslet planoppstart. 
Nedenfor følger en kort sammenstilling av det enkelte innspill, med forslagsstillers 
kommentar: 

 Avsender/Innspill Kommentar 

1 Statens vegvesen Region vest 

Ingen merknader.  

I mail av 11.04.14 opplyses det at følgende 
forhold ble uteglemt i deres merknad til 
planarbeidet datert 22.01.14: 
Reguleringsbestemmelsen fra gjeldende 
plan (§ 3, punkt 1) angående utbedring av 
krysset ved rv. 42 må videreføres i ny plan. 
Dersom bestemmelsen ikke innarbeides i 
planen, vil dette komme som krav ved 
offentlig ettersyn av planen.  

Opplyser videre at kommunen arbeider med 
en liten reguleringsendring fra 
passeringslomme til venstresvingfelt.  

 

Tatt til etterretning. 

Reguleringsbestemmelsen er innarbeidet 
i planen, § 8.1.  

2 Rogaland fylkeskommune, kulturavd. 

Opplyser at i gjeldende reguleringsplan for 
Slettebø – Bakkebø området er aktuelle 
bygning merket som inngår i planen, og er 
ikke planlagt sanert. Det er gitt særlige 
føringer for bruk av de deler av bygget som 
ligger nærmest høyspenningsanlegget. I det 
videre planarbeidet må det tas tilbørlig 
hensyn til omgivelsene og omkringliggende 
vernet kulturmiljø og naturmiljø, slik at 
strukturer og helheten i området blir sikret 
ivaretatt og videreført. Forutsetter at 
bestemmelser og forutsetninger for bl.a. 
estetikk og tilpasning i gjeldende 
reguleringsplan, legges til grunn i arbeidet 
med formålsendring og ombygging av 

 

Eksisterende bygningsmasse på 
omsøkte eiendom beholdes i volum, men 
ombygges til boligformål noe som 
medfører fasade-messige endringer i 
vindusutforming og plassering, balkonger 
m.m. Ved å bygge videre på skallet av 
eksisterende bygg viderefører man den 
bygningsstruktur som er i området, samt 
tar hensyn til omkringliggende 
bebyggelse.  
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eksisterende bygg. Opplyser at 
fylkeskommunen vil vurdere 
reguleringsendringen og planlagt tiltak 
nærmere ved offentlig ettersyn nå flere 
detaljer foreligger.  

3 Jernbaneverket  

Opplyser at omsøkt område ligger om lag 
190 meter fra jernbanetraseen, og det antas 
derved at trafikken på banen ikke vil 
forårsake problemer med støy, rystelser 
m.m. for planområdet. Det forutsettes at 
atkomstveiene til området som krysser 
under jernbanen er i tilfredsstillende stand 
og tåler den økningen i trafikken som 
utbyggingen i området vil medføre.  

 

Tatt til etterretning.  

4 Eigersund kommune, Felles brukerutvalg 

Ingen merknader til saken. 

 

Tatt til etterretning. 

5 Lyse Elnett AS  

Opplyser om eksisterende 50 kV-linje og 
tilhørende båndlagt belte som går over 
planområdet. En ev. omlegging må avklares 
i lang tid i forveien og alle omkostninger ved 
en ev. omlegging, heving eller senkning, må 
bekostes av den eller de som ønsker linjen 
flyttet. Hvis det skal gjøres tiltak eller arbeid 
nærmere enn 30 meter fra linjen og 
stolpene, må det foretas befaring og måling 
på stedet for å avgjøre maks tillatt heving 
eller senkning av terrenget. Før 
gravearbeider kan igangsettes, må det 
innhentes gravemelding hos Lyse. Det 
tillates ikke arbeider med maskiner, trucker 
og lignende under linjen. Se Statens 
stråleverns hjemmeside for mer informasjon 
om varig opphold nær linje, www.nrpa.no. 

 

Planen legger ikke opp til flytting av HSP-
linjen. Anlegget innarbeides i planen med 
dagens trase og med tilhørende 
byggeforbudssoner. Bestemmelsene 
stiller krav til at netteier (Lyse) skal 
kontaktes dersom arbeid utføres under 
eller i nærhet til linjen før arbeidene 
påbegynnes. 
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7.2 Innspill til utvidet varsel 
I tabellen nedenfor oppsummeres mottatte innspill til utvidet varsel. Ved endt høringsfrist er 
det mottatt totalt 4 innspill. 

 Avsender/Innspill Kommentar 

6 Norges vassdrags- og energidirektorat 

Ikke registrert særskilte opplysninger om det 
aktuelle planområdet, utover at det går en 
kraftledning tilhørende regionalnettet 
gjennom området. Legger ved sjekkliste for 
vurdering av tema innenfor NVEs 
forvaltningsområde.  

 

Tatt til etterretning. 

7 Rogaland fylkeskommune, 
regionalplanavdelingen 

Ingen planfaglige merknader til utvidelsen 
av planområdet. Viser til tidligere brev fra 
kulturavd. 07.02.14, angående viktige 
hensyn i forhold til kulturverdiene i området. 

 

 
Tatt til etterretning. Se over for 
kommentar til innspill fra 
kulturavdelingen. 

8 Statens vegvesen region vest 

Reguleringsbestemmelsen i gjeldende 
områdeplan angående utbedring av krysset 
med riksveien må videreføres i planen. 
Ingen ytterligere merknader. 

 

Tatt til etterretning. 

9 Lyse Elnett AS 

Viser til tidligere brev og korrespondanse i 
saken. Det understrekes at det må tas 
hensyn til eksisterende 50 kV linje. 

 

Tatt til etterretning. Flytting av veilinje vil 
ikke medføre konsekvenser for HSP-
traseen.  
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Saksnummer Utvalg Møtedato 

114/15 Planteknisk utvalg 09.06.2015 

047/15 Kommunestyret 15.06.2015 

 
 

Detaljreguleringsplan for boliger gnr 45 bnr 271 - Del av Slettebø - Bakkebø 
området - 2. gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
Forslag til reguleringsendring for detaljreguleringsplan for boliger gnr 45 bnr 271 - Del av Slettebø - 
Bakkebø har vært til offentlig ettersyn. Ny eier ønsker å utvikle eiendommen i en ny retning - 
eksisterende bygning ombygges til 13 leiligheter med tilhørende parkering og uteareal. Rådmannen 
vurderer det som positivt at det skjer noe med denne eiendommen og at det tilrettelegges for 
boliger med god kvalitet. Det er ikke kommet inn vesentlige merknader til planen i forbindelse med 
høringsrunden og rådmannen anbefaler derfor at planen vedtas i tråd med fremlegg til vedtak. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring for detaljreguleringsplan for boliger gnr 45 bnr 271 - Del av Slettebø - 
Bakkebø området med kart og bestemmelser datert 19.01.2015 vedtas med følgende endringer i 
bestemmelsene: 

1. «Alle tekniske planer som berører rv 42 skal oversendes Statens Vegvesen for 
gjennomsyn». 

2. «Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon i en høyde av 0,5 
meter over tilstøtende vegers nivå.» 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 09.06.2015 
 
PTU - behandling: 
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Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
 
 
PTU-114/15 vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
Forslag til reguleringsendring for detaljreguleringsplan for boliger gnr 45 bnr 271 - Del av Slettebø - 
Bakkebø området med kart og bestemmelser datert 19.01.2015 vedtas med følgende endringer i 
bestemmelsene: 
1. «Alle tekniske planer som berører rv 42 skal oversendes Statens Vegvesen for gjennomsyn». 
2. «Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon i en høyde av 0,5 

meter over tilstøtende vegers nivå.» 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Møtebehandling fra Kommunestyret 15.06.2015 
 
KS - behandling: 

 
Votering: 
Innstilling fra planteknisk utvalg enstemmig vedtatt. 

 
 
 
KS-047/15 vedtak: 
 
Forslag til reguleringsendring for detaljreguleringsplan for boliger gnr 45 bnr 271 - Del av Slettebø - 
Bakkebø området med kart og bestemmelser datert 19.01.2015 vedtas med følgende endringer i 
bestemmelsene: 

1. «Alle tekniske planer som berører rv 42 skal oversendes Statens Vegvesen for gjennomsyn». 
2. «Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon i en høyde av 0,5 

meter over tilstøtende vegers nivå.» 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
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Saksgang: 
PTU innstiller til Kommunestyret som fatter vedtak i saken. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
 
 
 
 
 
 

Detaljreguleringsplan for boliger gnr 45 bnr 271 - Del av Slettebø - Bakkebø området - 2. 
gangsbehandling 
 
1. Innledning og bakgrunn 
Forslag til reguleringsendring i forbindelse med detaljreguleringsplan for boliger gnr 45 bnr 271 - del 
av Slettebø har vært til offentlig ettersyn..  
 
Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på kartet: 
 

 
 
 
2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er i gjeldende kommunedelplan vedtatt i 2011 avsatt til offentlig eller privat 
tjenesteyting.   
 
2.2 Reguleringsplan 
Planforslaget er en detaljregulering av gjeldende områdeplanen for Slettebø – Bakkebø området fra 
2011. Eiendom 45/271 er i gjeldende plan regulert til undervisningsformål. 
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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.  Rogaland Fylkeskommune, kultur · Merknad E 

2.  Statens Vegvesen · Merknad J 

3.  Lyse Elnett AS · Ingen merknad D 

4.  Fylkesmannen i Rogaland · Merknad D 

5.  Felles brukerutvalg · Ingen merknad O 

INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1.  Fylkesmannen i 
Rogaland, kultur 

· Ingen merknad utover at 
tiltakshaver tar hensyn til 
omgivelsene/omkringliggende 
vernet kulturmiljø og naturmiljø. 

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.  

2.  Statens Vegvesen · Ber om at følgende 
bestemmelsen suppleres; «Alle 
tekniske planer som berører rv 42 
skal oversendes Statens Vegvesen 
for gjennomsyn». 

· Faglig råd om at fortau langs 
Bakkebøveien reguleres med en 
bredde på 2,5 m, minimum 2,0 
meter. 

J 
 
 
 
 
 
N 

Er innarbeidet i fremlegg til 
vedtak. 
 
 
 
 
 
Bredden på fortau er regulert i 
samsvar med 
områdereguleringen for området 
– det er her bl.a. hensyntatt at 
det er et vanskelig og sidebratt 
terreng. Uansette vurderes dette 
å bedre forholdene for gående i 
området i forhold til dagens 
situasjon. 

3.  Lyse elnett · Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.  

4.  Fylkesmannen i 
Rogaland 

· Ber om at følgende 
bestemmelsen suppleres; «Alle 

J 
 

Er innarbeidet i fremlegg til 
vedtak. 
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tekniske planer som berører rv 42 
skal oversendes Statens Vegvesen 
for gjennomsyn». 

· Faglig råd om at fortau langs 
Bakkebøveien reguleres med en 
bredde på 2,5 m, minimum 2,0 
meter. 

 
 
 
 
N 

 
 
 
 
 
Bredden på fortau er regulert i 
samsvar med 
områdereguleringen for området 
– det er her bl.a. hensyntatt at 
det er et vanskelig og sidebratt 
terreng med eksisterende 
bebyggelse o strukturer. Uansett 
vurderes dette å bedre 
forholdene for gående i området i 
forhold til dagens situasjon. 

5.  Felles brukerutvalg · Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene 
innstille på at planen vedtas med følgende endring i: 
Bestemmelsene 

1. «Alle tekniske planer som berører rv 42 skal oversendes Statens Vegvesen for 
gjennomsyn». 

 
4. Presentasjon av planområdet 
Planområdet ligger nord for Egersund sentrum, på Bakkebø. Omsøkte tomt grenser mot boligområde 
på Holan/Egebakken.  Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 3,5 daa. Plankartet viser 
hvor planområdet befinner seg. Planen begrensning omfatter eiendom 45/271, deler av 45/2 til 
regulert veikant Maragropa og Bakkebøveien og eiendomsgrenser i vest. Planområdet avgrenses av 
eksisterende gateløp og eiendomsgrenser. 

 
Arealbruken innenfor planområdet omfatter eksisterende bygningsmasse som tidligere var lokalene 
til Dalane Kristne skole. Nord på eiendommen var etablert parkering med atkomst fra Maurtråkket. 
Uteareal for skolebarna var sør og vest på tomta.  
 
Før Dalane Kristne skole var bygningens funksjon varmesentral, vaskeri og storkjøkken for Bakkebø-
området. Tomta er innkranset av ulike gateløp som gir begrensede muligheter for utvidelse. Sør på 
eiendommen går eksisterende høyspentlinje til Lyse i øst-vestlig retning. 
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5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boliger i eksisterende bygningsmasse på eiendom 
45/271. Grunnideen er at eksisterende bygg beholdes som form og at det i liten grad bygges utover 
dagens bygningsvolum. Bygningen er fra ca. 1965 og har en karakteristisk funkis-aktig skulpturell 
form som ligger fint innbygd i terrenget. Ombygging til boliger medfører endring i vindusfasader og 
tilføring av balkonger til bygningsmassen. Planen legger opp til at linjeføringen til Bakkebøveien 
flyttes mot øst slik at det skapes mer luft mot bygningen.  
 

 
 
 
5.1 Eksisterende bebyggelse 
Det er to eksisterende bygninger i området i dag. «Verkstedet» rives for å få plass til omlegging av 
veien samt parkeringsplasser. Eksisterende energianlegg i kjeller videreføres. Eksisterende 
bygningsmasse på tomta beholdes i omfang og volum, men ombygges fra skolelokaler til 13 
leiligheter. Bygningen er i dag oppført i 4 etasjer, hvorav 4. etasje kun utgjør et større ventilasjons 
oppbygg på taket. 
 
Planlagte leiligheter har ulike størrelser fra ca. 55 kvm til 130 kvm bruksareal (BRA). Det legges opp til 
felles trappe- og heishus sentralt i bygningen, som er tilgjengelig for alle leilighetene. Leiligheten i 4. 
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etasje omfatter en utvidelse av eksisterende oppbygg på taket i både høyde og areal. Arealet økes fra 
ca. 70 til 130 kvm og høyden økes med 1,3 meter.  
Grunnet magnetisk felt fra høyspenningsanlegget er det i planen satt byggegrense til anlegget. Rom 
for varig opphold er ikke tillatt etablert nærmere enn 24 meter fra senterlinjen i 
høyspenningsanlegget. Se pkt 5.7.1 for utredning av forholdet.¨ 
 
Maks tillatte mønehøyde på bygningen er satt til kote 61,5 meter, som er 1,3 meter høyere enn 
høyeste punkt på bygningen i dag. 
 
5.2 Fortau, veg, parkeringm.m 
Planen legger opp til å legge om eksisterende veg gjennom planområdet for bl.a. å få bedre ute- og 
oppholdsareal samt at det anlegges fortau gjennom planområdet. Rådmannen legger opp til at 
opparbeidelse  av veg og fortau i tråd med planen må sikres gjennom rekkefølgekrav jfr. fremlegg til 
vedtak 
 
Parkeringskrav er i hovedsak ivaretatt, men det er ikke avsatt HC parkering i området og det er derfor 
foreslått lagt inn i fremlegg til vedtak. 
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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 
Kjøreatkomst til boligene er fra øst (Bakkebøveien) og nord (Maurtråkket). Eksisterende gateløp for 
Bakkebøveien er foreslått trukket 8-12 meter mot øst slik at det skapes mer luft mellom kjørebane og 
bygningskropp, samt gi bedre rom for etablering av 2 meter bredt fortau. Eksisterende 
overbygg/kabelkanal over kjøreveien rives. For bygningen øst for veien rives 1 etasje, mens 
eksisterende trafo i underetasje videreføres. På taket etableres parkeringsplasser.  
 
Det legges opp til at Bakkebøveien skal følge tilnærmet samme stigning som eksisterende vegtrase. 
Veien gis en linjeføring på vestsiden av eksisterende betongkonstruksjon rundt hsp-mast. 
Detaljprosjektering av vei og sidearealer utføres i byggesaken. Arbeider underhøyspenningsanlegg 
må avklares med linjeeier (Lyse). Omlegging av veien medfører ikke arealbeslag på naboeiendommer. 
 
Parkering er løst med garasjer i bygget og uteparkering på bakkeplan sør og nord på tomta. 
Parkeringskrav fra Eigersund kommune er lagt til grunn for planforslaget. For boligbebyggelse med 
mer enn en boenhet, skal det avsettes min. 1,5 parkeringsplass pr. boenhet på egen grunn. Likeledes 
skal det avsettes min. 1 sykkelparkeringsplass pr. boenhet. 
 
Kommunens vegseksjonen har vært inne i prosessen og har akseptert de løsningene som er foreslått i 
planforslaget. 
 
7.3 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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  

En vurderer at ved å flytte veien vekk i fra bygget og etablere fortau på hele strekningen, vil dette 
bidra positivt til trafikksikkerheten.  
 
 Det er lagt til grunn 5 trafikkbevegelser med bil pr. boenhet pr. døgn. Dette gir en økning i ÅDT fra 
den nye boligbebyggelsen i området på 65 pr. døgn. Utbyggingen representerer en økning i 
biltrafikken på eksisterende vegnett i området sett i forhold til dagens situasjon. 
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7.4 Vann og avløp 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vann X  1 1 Grønn  

Avløp x  1 1 Grønn  

Vann og avløp knyttes til eksisterende kommunaltekniske anlegg jfr. rekkefølgekrav i 
bestemmelsene. Overvann ledes til kommunalteknisk anlegg. Tekniske planer skal godkjennes av 
Eigersund kommune før tiltak kan igangsettes. Teknisk avdeling skal fremme egen sak for PTU som 
tar for seg bl.a. vann og avløpssystemet på Bakkebø. 
 
7.5 Fremføring av strøm, energibehov m.m. 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Fremføring av strøm m.m x  1 1 Grønn  

Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel. 
 
7.6 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Avfallsbehandling x  2 3 Gul  

Det legges imidlertid opp til en felles løsning for boligene enten med fellescontainere i 1. etasje eller 
på bakkeplan i UA1 og UA2. Bestemmelsene åpner for at det kan etableres areal til søppelhåndtering 
(søppelskur eller lignende) i nærhet til inngangspartier til leilighetene. 
 
8. Universell utforming: 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas 

x  1 1 Grønn Delvis, nye boliger 
vil kunne ivaretas. 

Planlagte leiligheter er utformet som tilgjengelig boenhet, jfr. TEK10. Felles innganger til boligene 
ligger på bakkeplan med planfri adkomst. Boliger som har inngang en etasje eller mer opp fra 
bakkeplan, er tilgjengelig med heis i handicap-størrelse. Leilighetene er utformet med rullestolsirkel 
på bad, gang, soverom og terrasser.  
 
Alle nye leiligheter bygges som tilgjengelig boenhet i henhold til TEK10. Dette gjør at området som 
helhet er veldig attraktivt for alle typer aldersgrupper og brukergrupper, noe som kan gi en god miks 
av ulike type mennesker i ulik alder. Bakkebø-området har en bratt topografi, noe som vanskeliggjør 
universelt utformede gang- og uteareal. 
 
9. Barn og unge/ute og oppholdsareal 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Side 1146 av 1161



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

X  1 1 Grønn  

Område for ute og oppholdsareal x  1 1 Grønn  

Barn og unge har nok benyttet området til lek tidligere, da planområdet omfattet privat skole. Skolen 
hadde imidlertid begrenset uteareal og var ikke vel utstyrt med lekeapparater og lignende.  Like 
utenfor planområdet er det i områdeplanen for Slettebø – Bakkebø området regulert et større 
friluftsområde med opparbeidede turstier og områder egnet for frilek. I tillegg har området nærhet 
til kommunal barnehage og idrettsanlegg. Det legges ikke opp til felles lekeareal innenfor 
planområdet, men det åpnes for at innenfor felles uteopphold (UA1, UA2 og UA3) kan det etableres 
sandkasse m.m. for de minste barna. 
 
Boligene disponerer også felles uteoppholdsareal på bakkeplan, UA1, UA2 og UA3, rundt boligen. 
Arealet skal opparbeides og møbleres med benker, bord og vegetasjon som innbyr til uteopphold.  

Uteoppholdsareal Areal (m²) 

Felles areal på bakkeplan 693 

Felles takterrasse 190 

Sum fellesarealer 883 

  

Private balkonger/terrasser pr. boenhet 12 - 32  

  

Anslått uteareal pr. boenhet 80 - 100 

 
Hver boenhet disponerer til sammen 80-100 m² uteoppholdsareal, herunder private terrasser og 
andel av fellesarealer. Dette er lavere enn kommuneplanens minstekrav til uteoppholdsareal utenfor 
sentrum som er satt til 150 m² pr. boenhet. Kvaliteten på uteområdene vurderes i følge tiltakshaver  
å være gode og er planlagt slik at dette skal være en bokvalitet som hever leilighetsbygget. I tillegg 
har leilighetsprosjektet nærhet til ulike nærmiljøanlegg så som idrettsbane, barnehage, skatepark 
samt stort flott turterreng med anlagte turstier rundt Langevannet. 
 
10. Sikkerhet og beredskap 
 
10.1 Flom 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Støv og støy  x 1 1 Grønn Ikke kjent. 

Aktuell støy vil komme fra biltrafikk. Nye boliger bygges i henhold til TEK10 med hensyn på 
støyskjerming. Støysituasjonen må imidlertid beregnes mer nøyaktig i byggesaken når detaljerte 
byggetegninger foreligger. 
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10.3 Ras 

 

Hendelse/Situasjon 

Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vindutsatte områder  X 1 1 Grønn  

Nedbørutsatte områder  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Radongass  x   Grønn Ikke kjent.  

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er ivaretatt i TEK10.  
 
10.6 Høyspent og magnetfelt 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Høyspent/magnetfelt x  3 2 RØD Ivaretatt gjennom 
hensynssone og 
bestemmelse. 

Sør i planområdet krysser eksisterende høyspentlinje. I forbindelse med områdeplanen for Slettebø – 
Bakkebø området er det utarbeidet en vurdering for elektromagnetiske felt for kraftlinjen som 
krysser planområdet. Statens strålevern sine retningslinjer for byggegrense til høyspentanlegg og 
utredning gjelder fortrinnsvis for boliger, skoler og/eller barnehager. Retningslinjen setter 
grenseverdien til 0,4 µT som utredningsnivå for mulige tiltak og begrensninger som viser 
merkostnader og andre ulemper.  
 
Planforslaget viderefører områdeplanens bestemmelser knyttet til byggegrense for varig opphold og 

Side 1148 av 1161



uteoppholdsarealer.  Med dagens strømstyrke er det elektromagnetiske feltet her på 0,21 µT 
(årsgjennomsnittsbelastning). Dette er da godt innenfor grenseverdien angitt i retningslinjen. 
 
Dersom magnetfeltet ved nybygg, nye anlegg eller bruksendring til varig opphold blir over 0,4 µT, 
skal det vurderes å sette inn tiltak for å redusere nivået.  Dette er ikke et byggeforbud, men et 
utredningsnivå. Ved vesentlig økning av strømstryke skal netteier utrede om dette er forsvarlig i 
forhold til omgivelsene. Forholdet knyttet til magnetfelt er sikret i bestemmelsen punkt 4.1 bokstav 
e) og 7.2 a-d).   
 
10.7 Brann og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Høyspent/magnetfelt  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold jfr. planbeskrivelsen/ROS.  
 
11. Forurensning 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Industri  X 1 1 Grønn  

Bolig  X 1 1 Grønn  
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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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK  x 1 1 Grønn  

Planområdet ligger i område på Bakkebø hvor flere bygninger er bevaringsverdige. Eksisterende 
bygning på tomta er i gjeldende områdeplan regulert til å inngå i planen.  
I  denne detaljreguleringen foreslås bygningen ombygd til boliger. Bygningens volum og hovedform 
bevares, men det tillates endringer i vindusfasader og med balkonger. Sammenlignet med i dag, vil 
den foreslåtte ombyggingen ha positiv innvirkning for opplevelsen av området. 
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12.4 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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.  
 
12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. Se eget pkt. om estetikk i planbeskrivelsen. 
 
12.6 Landskapsvern, estetikk, tilpasning til omgivelser 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landskapsvern/estetikk  X 1 1 Grønn  

Vakre landskap  X 1 1 Grønn  

Tilpassning til eksisterende omgivelser  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. Se eget pkt. om estetikk i planbeskrivelsen og dette vurderes som 
ivaretatt i planen.. 
 
12.7 Terreng og terengtilpassning 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Terreng x  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.8 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Miljøkonsekvenser  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.11 Forhold til naboer 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Forhold til naboer  X 1 1 Grønn  

Det er så langt i planprosessen ikke fremkommet momenter som indikerer at planen vil ha urimelige 
eller vesentlige konsekvenser for naboer når det gjelder endring av utsikt og lignende.   
 
12.12 Sol og skygge 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sol og skygge x  1 1 Grønn  

Utearealene har ulike solforhold. Siden tomten er østvendt er de beste solforhold tidlig på dagen. 
Varighet av ettermiddagssol avhenger av årstiden. Forholdene vurderes som tilfredsstillende. Alle 
boliger er planlagt med egen balkong med gunstige solforhold. Fellesområdene i planen har 
tilfredsstillende solforhold, og er planlagt som et felles uteoppholdsrom med muligheter for 
etablering av lekeareal for de minste barna. Utearealet vil med dette kunne fungere som en naturlig 
møteplass sentralt i området.  
 
Kvaliteten på uteområdene vurderes som gode og er planlagt slik at dette er en bokvalitet som er 
styrkende for utbyggingen av området. 
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12.13 Sosial infrastruktur 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sosial infrastruktur x  1 1 Grønn  

Kollektivtilbud x  1 1 Grønn  

Grøne Bråden skole og Lagård ungdomsskole har ledig kapasitet. Økning med 13 boenheter i 
området vurderes ikke å ha avgjørende konsekvenser for skolekapasiteten. 
 
Området er relativt sentrumsnært, samt nært til kollektivknutepunkt på Eie med buss og jernbane. 
 
13. Vurdering om planen har vesentlig konsekvens for miljø og samfunn / utbyggingsavtale 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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”. 
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I forbindelse med denne planen vurderes det som ønskelig og nødvendig at det inngås 
utbyggingsavtale jfr. at det ligger rekkefølgetiltak knyttet til kryss og lignende mot fylkesvegen i 
områdeplanen samt at det skal gjøres omlegging av hovedadkomstvegen gjennom området. 
Tiltakshaver må ta kontakt med Teknisk avdeling for å få inngått en slik avtale. 
 
14. Naturmangfold 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Naturmangfold  X 1 1 Grønn  

Ut fra registreringen som ligger i naturbasen, er det ingen særskilte forekomster innenfor området. 
Planområdet er utbygd, og det er lite igjen av naturlig jordsmonn på tomten.  
 
Kunnskapsgrunnlaget i forhold til naturlig mangfold vurderes å være tilstrekkelig opplyst i henhold til 
Naturmangfoldloven § 8. Føre-var-prinsippet etter § 9 vurderes derfor ikke å komme til anvendelse. 
Viktig økosystem vurderes ikke å være truet. Ytterligere vurderinger av tiltakets påvirkning av 
økosystemet etter § 10 vurderes derfor ikke påkrevd. Dekking av kostnader for å hindre skader etter 
§ 11 vurderes ikke som aktuell problemstilling og spesielle tiltak etter § 12 vurderes likedan som ikke 
aktuelt. Tiltaket vurderes dermed ikke i vesentlig grad å være i konflikt med intensjonene i 
Naturmangfoldloven §§ 8-12. Med bakgrunn i dette vurderes det ikke som nødvendig med 
restriksjoner eller særskilte tiltak i forhold til naturlig mangfold. 
 

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 utbyggingen ivaretar hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt i tråd med fremlegg til vedtak. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 
 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 
 
 

Alternative løsninger:  
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PTU innstiller til kommunestyret: 
Forslag til reguleringsendring for detaljreguleringsplan for boliger gnr 45 bnr 271 - Del av Slettebø - 
Bakkebø området med kart og bestemmelser datert 19.01.2015 vedtas med følgende endringer i 
bestemmelsene: 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID Tittel 

400256 Reguleringsendring for boliger gnr. 45 bnr. 271 - Del av Slettebø - 
Bakkebøområdet Heimen 

398355 Uttalelse til detaljreguleringsplan for boliger på gnr. 45 bnr. 271 - del av Slettebø - 
Bakkebø området, Heimen 

398236 Uttalelse til reguleringsendring gnr. 45 bnr. 271 - del av Slettebø - Bakkebø 
området 

395477 Uttalelse fra Statens vegvesen til Fylkesmannen i Rogaland 

393204 Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for boliger gnr. 45 bnr. 271 - 
Bakkebø 

388831 Bestemmelser - detaljreguleringsplan for boliger gnr 45 bnr 271 - Del av Slettebø - 
Bakkebø området.pdf 

388832 Planbeskrivelse - detaljreguleringsplan for boliger gnr 45 bnr 271 - Del av Slettebø 
- Bakkebø området.pdf 

388833 Plankart - detaljreguleringsplan for boliger gnr 45 bnr 271 - Del av Slettebø - 
Bakkebø området.pdf 
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                                                        Åpent brev  

Til Helse Stavanger, 

Administrasjonen. 

Armauer Hansens vei 20, 

4011 Stavanger. 

 

Ang. nedlegging av tilbud ved Dalane Distriktsmedisinske Senter (DMS) 

I Eigersund. 

 

Aker Kværner Egersund Veteranforening v/ Aker Solution i Egersund som 

representerer pr. i dag ca. 200 pensjonister og uføre fra Aker Solution 

registrerer med stor uro at det nå er på gang store innskrenkinger av det 

polikliniske tilbudet ved Dalane Distriktsmedisinske Senter (Eigersund 

Sjukehus). 

Dette er etter vår oppfatning en veldig trist utvikling for befolkningen i hele 

Dalane regionen og søndre del av Jæren, ikke bare for eldre folk men hele 

befolkningen både unge og gamle (ca. 25000 personer). 

Vi mener at Dalane Distriktsmedisinske Senter fortsatt bør beholde de tilbud 

som vi har i dag og heller bygge det ut med flere tilbud. Tilbudene fungerer 

best for folk nærmere der de bor og det er en helsegevinst bare det. Mange vi 

har snakket med mener det samme. Det er jo mange ganske store bedrifter i 

regionen som har folk som mer eller mindre er avhengig av tilbudene de kan få 

ved DMS både for eldre og unge i arbeid. De slipper da med et par timers 

reisetid til sammen for behandling som de ellers da må regne med en hel dag 

ved å reise til Stavanger. En viser til at ventetiden for pasientene er betydelig 

kortere ved DMS enn i Stavanger bl.a. ved den nye poliklinikken i Hillevåg, ja 

opptil flere måneder. 

Kampen for å beholde tilbudene ved DMS har blitt kjempet før ved ulike 

anledninger i mange år, og fortsatt vil vi gjøre det for folk i området. 
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                                                              2. 

Når en samtidig leser og hører at så sent som høsten 2014 ble det uttalt at en 

ikke skulle redusere tilbudet ved DMS, men snarere å utvide det så blir det for 

oss veldig rart og urovekkende at det plutselig et halvt år senere skal reduseres. 

Det kan ikke være i tråd med samhandlingsreformens ånd og intensjoner om 

desentralisering av helsetjenesten. 

Det virker som at det er en prosess som ledelsen ved Helse Stavanger kjører 

fram uten at styremedlemmene ikke er skikkelig informert om og langt mindre 

politikere og administrasjon ved bl.a. Eigersund Kommune. Det er skremmende 

synes vi og at prosessen skal skje så raskt at folk ikke greier å reagere på det. 

Dalane Distriktsmedisinske Senter viser etter det vi får vite til gode 

driftsresultat i dag så det kan ikke være pengemangel det står på. De som er 

ansatt ved DMS og har sitt daglige arbeid ved poliklinikken er jo veldig urolige 

for framtida si og for avdelingen i Egersund. Det er noe vi forstår meget godt. 

Det tilbudet som nå skal innskrenkes vil jo også ramme andre tjenester så som 

røntgenavdeling, og laboratoriet i høy grad. De som er ansatt ved poliklinikken 

vil da gå en høyst usikker framtid i møte. 

Disse legene og andre fagfolk som pr. i dag kommer fra Stavanger ønsker jo 

etter det vi forstår i høy grad å jobbe i Egersund, men de får ikke lov eller har 

ingen avtale etter 30. juni i år. Vi har ingen forståelse for at leger, kirurger og 

anestesileger ikke kan eller vil pendle og arbeide i Egersund 2-3 dager i uka. Her 

i Dalane er det jo en masse folk som daglig pendler motsatt vei til Stavanger og 

omegn. Så det burde jo ikke være noe problem. Det er jo like langt begge veier. 

Aker Kværner Egersund Veteranforening er redd for at denne prosessen bare er 

en begynnelse til hel nedlegging av avdelingen ved DMS, og det er en prosess 

som innbyggerne i Dalane verken vil eller kan godta. 

Med vennlig hilsen 

Aker Kværner Egersund Veteranforening v/ Agnar Allertsen. 

Kopi sendt: Brukerutvalg Helse Stavanger. 

                      Dalane Tidende. 
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                                                              3. 

                      Dalane Distriktsmedisinske Senter. 

                      Unn Therese Omdal. Styremedlem. Helse Stavanger. 

                      Ruth Evy Berglyd. SP politiker. Egersund. 

                      Eigersund Kommune v/ Ordfører Leif Erik Egaas. 

                       Sokndal Kommune v/ ordfører Trond Arne Pedersen. 

                       Bjerkreim Kommune v/ ordfører Marthon Skårland. 

                       Lund Kommune v/ ordfører Pål Ravndal. 
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Fra: Leif Erik Egaas 
Sendt: 8. mai 2015 09:10 
Til: Arkiv 
Emne: Fwd: Vedr. åpent brev ang. situasjonen ved DMS. 
Vedlegg: Åpent brev Helse Stavanger.docx; ATT00001.htm 
 

 

Med vennlig hilsen 

Leif Erik Egaas - Ordfører.  

Eigersund kommune  

Direkte telefon: 51 46 80 11 / Mobiltelefon: 901 25 117 - Telefaks 51 46 80 97 / Kommunens 

sentralbord: 51 46 80 00. 

E-post: leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

<mailto:leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no>- Internett: www.eigersund.kommune.no 

<http://www.eigersund.kommune.no> 

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. 

 

Videresendt melding: 

Fra: Agnar Allertsen <agnarallertsen@hotmail.no <mailto:agnarallertsen@hotmail.no>> 

Dato: 7. mai 2015 21:41:19 CEST 

Til: "leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no <mailto:leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no>" 

<leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no <mailto:leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no>> 

Emne: Vedr. åpent brev ang. situasjonen ved DMS. 
Hei. 

  

På vegne av styret i Aker Kværner Egersund Veteranforening sender jeg deg kopi av et åpent 

brev 

som er sendt til Helse Stavanger, administrasjonen ang. innskrenkingene som er på gang ved 

Dalane Distriktsmedisinske Senter.Vi mener du bør lese det. 

  

Med vennlig hilsen 

  

for Aker Kværner Egersund Veteranforening. 

  

Agnar Allertsen 
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Oversikt over faste medlemmer i felles brukerutvalg 

2011 - 2015 
 
 
 

Felles brukerutvalg               9   representanter Telefon E-post    
Leder:     
Edmund Iversen 

  
Hafsøyveien 51 A 

 
4370 

 
EGERSUND 

 
900 86 545 

 
edmundi@hotmail.no 

Nestleder:   
Alf Ståle Egelandsdal 

  
Nonsfjellveien 9 

 
4371 

 
EGERSUND 

 
900 42 884 

 
alstaa@online.no 

      
      
      

 Seniorer   3 representanter     
Berit Wold Sirdalsveien 200 4376 HELLELAND 473 42 579 beritwo@online.no 
Inger Marie Rodvelt Svindland Bøckmannsgt. 7 4370  EGERSUND 918 81 409 arnsvind@online.no 
Edmund Iversen Hafsøyveien 51 A 4370 EGERSUND 900 86 545 edmundi@hotmail.no 
      

      

 Funksjonshemmede  3 representanter     
Alf Ståle Egelandsdal Nonsfjellveien 9 4371  EGERSUND 900 42 884 alstaa@online.no 
Ommund Endresen Prestegårdsvn.52 A 4371 EGERSUND 957 46 514 ommund.endresen@dabb.no
      
      
 Politiske representanter  2 representanter     
Alf Tore Sæstad Heggdalsveien 123 4372  EGERSUND 456 37 400 at-saest@online.no 
Frank Emil Moen Vadlåsveien 23 4374 EGERSUND 915 91 714 frank.emil.moen@dabb.no 
      
      

Innvandrere/flyktninger 2 representanter     

Elsa Asmelash Mehari Nygaten 22 
4370 EGERSUND 483 37 301 Elsa_asmelash2006@ 

yahoo.com 

Veli Akalp 
Thorleif 
Robertsonsvei 6 A 

4370 EGERSUND 466 11 155  
vakalp@yahoo.com 
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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, 
Hovedarbeidsmiljøutvalget, 
Eigersund næring og havn KF, 

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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