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Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer: 
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell 
inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det 
foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig 
av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). 
 
‐ Eventuelle forfall meldes til tlf. 99396623 til Randi Haugstad 
‐ Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: 

‐ Tommy Bjellås (FRP) for Helene Rodvelt (V) 
‐ Siv Grure (bru) for Liv Fredriksen (bru) 
 

 
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller 
delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av 
sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da 
saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel. 
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene kan fås 
ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje. 
 

Side 2 av 131



 

Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg 
Dato:  24.04.2017 
Arkiv: : FE - 033 
Arkivsaksnr.: 17/840 
Journalpostløpenr.: 17/13484 

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

Politisk sekretariat 
ENHET 
Randi Haugstad 
Politisk sekretær 
51 46 80 24 
randi.haugstad@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Foretak Møtedato 
023/17 
 

Eigersund Næring og Havn KF 
 

08.06.2017 

 
 
Godkjenning av møteprotokoll fra Eigersund Næring og Havn møte 07.04.17 
og ekstraordinære møte 19.05.17 
 
Protokoll fra forrige møte legges frem for endelig godkjenning. 
 
Protokoll fra forrige møte godkjennes. 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
533244 Protokoll - Eigersund Næring og Havn KF - 07.04.2017 
539418 Protokoll - Eigersund Næring og Havn KF - ekstraord. møte - 19.05.2017 
 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 
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EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF 
 
 

 
 

MØTEPROTOKOLL 
 
 

Foretak: Eigersund Næring og Havn KF 
Møtedato: 07.04.2017 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: Kl. 11:30 Tidspunkt - til: Kl. 14:40 
Sak – fra / til: 013/17 – 020/17 
 
 
Følgende medlemer møtte: Parti 
Kjetil Bodal ans 
Frank Emil Moen AP 
Harald Røkenes bru 
Liv Fredriksen bru 
Leif Erik Egaas H 
Alf Tore Sæstad KrF 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: Parti 
Siri Skaar Stornes bru 
Helene Rodvelt V 
 
Følgende varamedlemmer møtte: Parti 
Kolbjørn Rogstad bru 
Ruth Evy Berglyd SP 
 
Merknader til møtet: 

• Frank Emil Moen (AP) forlot møtet kl.14.15 før behandling av sak 017/17 – Utfylling i sjø 
gnr.8 bnr.232- Hovland – og vedtak i sak 019/17 - spørsmål/orienteringer. 

• Sak 020/17 – Strategi – forhandlinger – ble behandlet i lukket møte, jf. Kl. § 31, nr 5, Offl.       
§ 23., og finnes i eget protokollvedlegg unntatt off. (jp.17/13108) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Leif Erik Egaas  
Styreleder Randi Haugstad 
 Sekretær 
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Styrets faste medlemmer/varamedlemmer (8): 
 
Politiske oppnevnte medlemmer  
Leder Leif Erik Egaas (H) 
Nestleder Frank Emil Moen (AP) 
Medlem Alf Tore Sæstad (KrF) 
Medlem Helene Rodvelt (V) 
 

Varamedlemmer i rekkefølge 
1. Varamedlem Tommy Bjellås (FrP) 
2. Varamedlem Ruth Evy Berglyd (SP) 

 
 
Brukerrepresentanter 
Medlem Harald Røkenes 
Medlem Liv Fredriksen 
Medlem Siri Skaar Stornes 
 

Varamedlemmer i rekkefølge 
1. Varamedlem Siv Grure 
2. Varamedlem Kolbjørn Rogstad 

 
 
Ansattes representant 
Medlem Kjetil Lycke Bodal 
 

Vararepresentant 
Varamedlem Ove Romslo 

 
 
     ---- 0 ---- 
 
 
 
Saksliste 
Sak nr. Sakstittel  

013/17 

Godkjenning av møteprotokoll fra Eigersund Næring og 
Havns ekstraordinære møte 23.03.17  

014/17 

Årsregnskap og årsberetning 2016 - Eigersund Næring og 
Havn KF  

015/17 Informasjonsskilt - Eigersund kommune  
016/17 Ekstraordinære midler til Eigersund Næring og Havn KF  
017/17 Utfylling i sjø gnr. 8 bnr. 232 - Hovland  

018/17 

Referatsaker til Eigersund Næring og Havns møte 
07.04.17  

019/17 

Spørsmål og orienteringer i Eigersund Næring og Havns 
møte 07.04.17  
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013/17 Godkjenning av møteprotokoll fra Eigersund Næring og Havns 
ekstraordinære møte 23.03.17 

 
Protokoll fra forrige møte godkjennes. 
 
 
07.04.2017 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 

 
ENH- 013/17 Vedtak: 
 
Protokoll fra forrige møte godkjennes. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
 
014/17 Årsregnskap og årsberetning 2016 - Eigersund Næring og Havn KF 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret innstiller til Kommunestyret: 
 

1. Årsregnskapet og årsberetningen for Eigersund Næring og Havn KF for driftsåret 2016 
godkjennes. 

2. Udisponert mindreforbruk («overskudd») for foretaket ble på 117.843,16 kroner. Av 
dette er  3.390,97 kroner relatert til havnekassen og 114.452,19 kroner knyttet opp 
mot resten av virksomheten. Mindreforbruket settes av på to driftsfond. 

 
 
 
07.04.2017 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 
Forslag fra Harald Røkenes (Bruker representanter) 
 
"Endring i årsberetningen, Statistikk i havnen, figur 1 og 2: 
navnet på fabrikkene tas bort." 

 
Nye dokumenter i saken: 
- skriv fra Rogaland Revisjon, datert 06.04.17 - årsoppgjørsnotat 2016, uttalelse om revisjon 
av særregnskapet og revisjonsuttalelse, (jp.17/12328). 
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---- 0 ---- 

KJETIL LYCKE BODAL (ans.repr.) viste til årsberetningen, punkt 1.2 Arbeidet i 
administrasjonen - og sa at foretaket også har en konsulent i 75%, og denne stillingen må 
føyes til. 

---- 0 ---- 

DAGLIG LEDER hadde følgende tilføyelse til årsberetningen, punkt 1.2 Arbeidet i 
administrasjonen: 
"Styret er opptatt av å sikre en høy etisk standard, likestilling og mangfoldig etnisitet. Det er 
4,75 % årsverk i foretaket, hvorav 4 etniske norske menn. 
Daglig leder vil arbeide for at det ved fremtidige tilsettinger skal ansettes flere kvinner og 
personer med minoritetsbakgrunn. Foretaket er opptatt av at ingen skal diskrimineres ut fra 
seksuell legning. Styret ønsker at daglig leder skal ha fokus på dette." 

Votering: 
Forslag til vedtak med daglig leder og Bodals tillegg i årsberetningen enstemmig vedtatt. 
Røkenes forslag til endringer i figur 1 og 2 i årsberetningen falt med 5 stemmer (leders 
dobbeltstemme) mot 4 stemmer for (Harald Røkenes,Kolbjørn Rogstad, Liv Fredriksen 
(brukerrepr.) + Kjetil Lycke Bodal (ans.repr.)). 

 
ENH- 014/17 Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 
Styret innstiller til Kommunestyret: 

1. Årsregnskapet og årsberetningen for Eigersund Næring og Havn KF for driftsåret 2016 
godkjennes med følgende tillegg til punkt 1.2 Arbeidet i administrasjonen: 

1. Konsulent i 75 % stilling relatert mot turisme 
2. Styret er opptatt av å sikre en høy etisk standard, likestilling og mangfoldig 

etnisitet. Det er 4,75 % årsverk i foretaket, hvorav 4 etniske norske menn. 
Daglig leder vil arbeide for at det ved fremtidige tilsettinger skal ansettes 
flere kvinner og personer med minoritetsbakgrunn. Foretaket er opptatt av at 
ingen skal diskrimineres ut fra seksuell legning. Styret ønsker at daglig leder 
skal ha fokus på dette. 
 

2. Udisponert mindreforbruk («overskudd») for foretaket ble på 117.843,16 kroner. Av 
dette er  3.390,97 kroner relatert til havnekassen og 114.452,19 kroner knyttet opp 
mot resten av virksomheten. Mindreforbruket settes av på to driftsfond. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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015/17 Informasjonsskilt - Eigersund kommune 
 
Forslag til vedtak: 
 
1.Styret for Eigersund Næring og Havn bevilger kr 60 000 til kjøp og oppsetting av 
informasjonsskilt på innfartsveiene til Eigersund. Beløpet finansieres over driftsfondet 
(avsatt i årsregnskapet for 2016) 

2.Styret velger følgende skilt, alternativ… 

 
 
07.04.2017 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 
Forslag fra styreleder Leif Erik Egaas (Høyre) 
"Styret gir administrasjonen fullmakt til å utrede et nytt skilt ut fra de signaler 
administrasjonen har fått." 

 
Votering: 
Styreleders forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for det fremlagte forslaget. 

 
ENH- 015/17 Vedtak: 
Styret gir administrasjonen fullmakt til å utrede et nytt skilt ut fra de signaler 
administrasjonen har fått. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
 
016/17 Ekstraordinære midler til Eigersund Næring og Havn KF 
 
Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 
 
07.04.2017 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
Forslag fra Liv Fredriksen (Bruker representanter) 
"Saken tas til orientering." 

 
Votering: 
Fredriksens forslag enstemmig vedtatt. 

 
ENH- 016/17 Vedtak: 
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Saken tas til orientering. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
 
017/17 Utfylling i sjø gnr. 8 bnr. 232 - Hovland 
 
Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 
 
07.04.2017 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 
Forslag fra Kjetil Bodal (Ansattes representanter) 
"Søknad om utfylling i sjø på Hovland gnr. 8 bnr. 232 imøtekommes ikke." 

 
Forslag fra styreleder Leif Erik Egaas (Høyre) 
"Eigersund Næring og Havn KF er positive til søknad fra Bertelsen & Garpestad AS om 
utfylling i sjø innenfor egen eiendom. Det forutsettes at alle tillatelser fra rette myndigheter 
gis, og at alle kostnader ved tiltaket dekkes av utbygger." 

 
Forslag fra Ruth Evy Berglyd (Senterpartiet) 
"Utbygger legger til rette for utleie av tilsvarende antall småbåtplasser." 

 
FRANK EMIL MOEN (AP) erklærte seg inhabil i saken da han er daglig leder i en bedrift som 
driver næringsvirksomhet på Hovland, og som er en del av konsernet, jf. Forvaltningslovens § 
6, e, punkt 2, og trådte ut. Det var ikke innkalt vara, så det var kun 7 medlemmer tilstede 
under behandlingen. 

----0--- 
 
Votering: 
Styreleders forslag vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer for Bodals forslag (Kjetil Lycke 
Bodal (ansattes repr.) + Alf Tore Sæstad (KRF) + Liv Fredriksen (brukerrepr.)). 
Berglyds forslag falt med 5 stemmer mot 2 stemmer for (Ruth Evy Berglyd (SP) + Kolbjørn 
Rogstad (brukerrepr.)). 
 
 
ENH- 017/17 Vedtak: 
 
Eigersund Næring og Havn KF er positive til søknad fra Bertelsen & Garpestad AS om 
utfylling i sjø innenfor egen eiendom. Det forutsettes at alle tillatelser fra rette myndigheter 
gis, og at alle kostnader ved tiltaket dekkes av utbygger. 
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Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

 
 
 
018/17 Referatsaker til Eigersund Næring og Havns møte 07.04.17 
 
De framlagte referatsakene tas til orientering. 
 
 
07.04.2017 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 
RS 18 - Søknad om statlig tilskudd til tømmerkai/tømmerterminal ved Konsteinsanlegget i 
Egersund Havn 

DAGLIG LEDER orienterte om diverse tiltak som må gjøres i forbindelse med arbeidet med 
tømmerkai, blant annet må en liten grunne fjernes, og arbeidet starter i løpet av 2017/tidlig 
2018. 

Votering: 
Det fremkom ingen forslag i saken. 

 
ENH- 018/17 Vedtak: 
Det ble ikke fattet vedtak i saken. 

 
 
 
019/17 Spørsmål og orienteringer i Eigersund Næring og Havns møte 07.04.17 
 
Spørsmål og orienteringer: 
 
 
07.04.2017 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 
Forslag fra styreleder Leif Erik Egaas (Høyre) 
På bakgrunn av daglig leders orientering om problemer med tilkomst til nyetablering på 
Kaupanes, ble følgende forslag satt frem: 
"Styret i Eigersund Næring og Havn KF anbefaler at "veien" gjennom Kaupanes/Holevik i den 
nye områdeplanen tas ut." 

 
· RUTH EVY BERGLYD (SP) viste til nyetableringene på Kaupanes, og stilte spørsmål om 

det ikke nå bør sees etter nye arbeidsplasser? Hva kan Eigersund Næring og Havn 
bidra med for å beholde arbeidsplassene her i Egersund?  
 
DALIG LEDER sa at Eigersund kommune har fått både Statnett, vindmøller, tømmerkai 
og Prima Protein AS som nyetableringer i kommuene, og dette er veldig bra. Det skjer 
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ganske mye i kommunen nå. 

LIV FREDRIKSEN (brukerrepr.) viste til Berglyds spørsmål og sa at styret ikke kan ha 
fokus på alt som skal eller bør skje i kommunen. Hun støtter imidlertid daglig leders 
arbeid med å legge til rette for etablering av industri og næring, nå og i fremtiden. 
 

· ALF TORE SÆSTAD (AP) stilte spørsmål om det er noen planen for gamle bygninger. 
Det er nå flere som står til nedfalls. 
 
STYRELEDER svarte at i Ryttervik har det vært en del ødeleggelser på fabrikkbygningen. 
Her er det lite aktivitet, men kjenner ikke til noen planer. 
 
DAGLIG LEDER orienterte om at denne problemstillingen er tatt opp med rådmannen. 
 

· DAGLIG LEDER orienterte om at styret nylig har godkjent nyetablering av Prima 
Protein AS på Kaupanes, og i forbindelse med  dette vil det oppstå problem med 
tilkomst. Det vil medgå mye areal til vei. En områdeplan bør være på plass. 

 

Votering: 
Styreleders forslag enstemmig vedtatt. 
Det var kun 7 medlemmer tilstede under behandling av spørsmål og orienteringer da Frank 
Emil Moen (AP) hadde forlatt møtet før behandling av denne saken. 

 
ENH- 019/17 Vedtak: 
Styret i Eigersund Næring og Havn KF anbefaler at "veien" gjennom Kaupanes/Holevik i den 
nye områdeplanen tas ut. 

Vedtaket er enstemmig. 
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EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF 

MØTEPROTOKOLL- EKSTRAORD. MØTE

Foretak: Eigersund Næring og Havn KF 
Møtedato: 19.05.2017 Møtested: 
Tidspunkt - fra: Kl. 13:00 Tidspunkt - 

til: 
Kl. 13:25 

Sak – fra / til: 021/17 – 022/17 

Følgende medlemer møtte: Parti 
Kjetil Bodal ans 
Frank Emil Moen AP 
Harald Røkenes bru 
Siri Skaar Stornes bru 
Leif Erik Egaas H 

Følgende medlemmer hadde forfall: Parti 
Liv Fredriksen bru 
Alf Tore Sæstad KrF 
Helene Rodvelt V 

Følgende varamedlemmer møtte: Parti 
Kolbjørn Rogstad bru 

Merknader til møtet: 
• Det var kun 6 medlemmer tilstede da det ikke kunne møte vararepr. for Helene Rodvelt (V)

og Alf Tore Sæstad (KRF)
• Siri Skaar Stornes (bru) deltok på telefon
• Sak 021/17 – Status og fremdrift i forhandlinger – ble behandlet i lukket møte, jf. KL .§ 31.5

og Offl.§ 23. (Jp.17/16533)

Leif Erik Egaas 
Styreleder Randi Haugstad 

Sekretær 
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Styrets faste medlemmer/varamedlemmer (8): 
 
Politiske oppnevnte medlemmer  
Leder Leif Erik Egaas (H) 
Nestleder Frank Emil Moen (AP) 
Medlem Alf Tore Sæstad (KrF) 
Medlem Helene Rodvelt (V) 
 

Varamedlemmer i rekkefølge 
1. Varamedlem Tommy Bjellås (FrP) 
2. Varamedlem Ruth Evy Berglyd (SP) 

 
 
Brukerrepresentanter 
Medlem Harald Røkenes 
Medlem Liv Fredriksen 
Medlem Siri Skaar Stornes 
 

Varamedlemmer i rekkefølge 
1. Varamedlem Siv Grure 
2. Varamedlem Kolbjørn Rogstad 

 
 
Ansattes representant 
Medlem Kjetil Lycke Bodal 
 

Vararepresentant 
Varamedlem Ove Romslo 

 
---- 0 ---- 

 
 
 
 
Saksliste 
Sak nr. Sakstittel  
021/17 Ststus og fremdrift i forhandlinger  
022/17 Utdypninig i sjø ved Hovland ferjeterminal - delfinansiering  
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022/17 Utdypninig i sjø ved Hovland ferjeterminal - delfinansiering 
 
Forslag til vedtak: 

1. Styret for Eigersund Næring og Havn KF takker ja til tilsagnet om tilskuddet frå 
Kystverket på kr 2.325.00,- til utdypning i sjø ved tidligere Hovland ferjeterminal 

2. For å finansiere egenandelen på 50 % gjøres følgende budsjettendring: 
a. 2,0 millioner kroner flyttes fra investeringsprosjekt 1019 Utfylling Holevik. 
b. Videre brukes 325.000 kroner av Investeringsfondet. 
c. Samtlige beløp føres på investeringsprosjekt 1014 Utdypning av 

havn/farled. 
3. Arbeidet igangsettes høsten 2017 og skal være sluttført ved utgangen av 2017. 

 

 
 
19.05.2017 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 
Votering: 
Det fremlagte forslag enstemmig vedtatt. 

 
ENH- 022/17 Vedtak: 

1. Styret for Eigersund Næring og Havn KF takker ja til tilsagnet om tilskuddet frå 
Kystverket på kr 2.325.00,- til utdypning i sjø ved tidligere Hovland ferjeterminal 

2. For å finansiere egenandelen på 50 % gjøres følgende budsjettendring: 
a.  2,0 millioner kroner flyttes fra investeringsprosjekt 1019 Utfylling Holevik. 
b.  Videre brukes 325.000 kroner av Investeringsfondet. 
c.  Samtlige beløp føres på investeringsprosjekt 1014 Utdypning av havn/farled. 

    3.  Arbeidet igangsettes høsten 2017 og skal være sluttført ved utgangen av 2017. 

Vedtaket er enstemmig. 
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Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg 
Dato:  30.05.2017 
Arkiv: : FA - P30, FE - 037, FA - 
L12 
Arkivsaksnr.: 14/988 
Journalpostløpenr.: 17/17570 

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

Stab næring og havn 
SEK 
Lars Kolnes 
Daglig leder 
51 46 80 65 
lars.kolnes@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Foretak Møtedato 
024/17 
 

Eigersund Næring og Havn KF 
 

08.06.2017 

 
 
Områdeplan for Kaupanes 
 
Bakgrunn: 
Områdeplanen for Kaupanes blir lagt fram for planteknisk i førstkommende møte. Det tas 
sikte på kommunestyrsbehandling i siste møte før sommeren. 
Eigersund Næring og Havn KF har ingen formell rolle før planen legges ut til offentlig 
ettersyn. Styret vil da bli gitt anledning til å framme høringsuttalelser. 
 
Daglig leders vurdering: 
Det er viktig at Eigersund Næring og Havn KF og kommunen er informert om planarbeid og 
prosessen knyttet til den. Plansjefen vil derfor gi en orientering i styremøte. 

 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering 

 
Alternative løsninger:  
Det legges ikke frem alternativ løsning. 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
536458 Områdereguleringsplan med konsekvensutredning for havne- og næringsområde 

Kaupanes, Eigerøy 
540326 R05_Tilleggsutredning_Kaupanes_2017-05-10-A02 
540325 R03_Reguleringsbestemmelser_Kaupanes_havne- og næringsområde_D01_2017-

05-25 
540323 Plankart Kaupanes 2017-05-25 
 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 
Vedtak 019/17 i ENH den 07.04.17 - styret i Eigesund Næring og havn KF anbefaler at veien gjennom 
Kaupanes/Holevik 
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Bekreftelse av oppdrag - forprosjekt kai 15 Kaupanes 
Varsel om budsjettavvik og/eller justert fremdrift - tilleggsarbeid ved søknad om tilskudd til 
fiskerihavnetiltak 
Varsel om budsjettavvik og/eller justert fremdrift - tilleggsarbeid ved søknad om tilskudd til 
fiskerihavnetiltak 
Bekreftelse av oppdrag - rådgivning ved søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak 
Godkjent varsel om endring - tillegsarbeider ved ny kai Hovland ferjeterminal 
Godkjent varsel om endring - ekstra byggeledelse ved utdyping under ny kai Hovland ferjeterminal 
Godkjent varsel om endring - ekstra byggeledelse ved utdyping ved ny kai Hovland ferjeterminal 
Revisjonsutalelse - prosjektregnskap utdyping ved Kaupanes 
Bekreftelse av oppdrag - forprosjekt kai 15 Kaupanes 
Egersund havn – sprenging og utdyping i Holeviga, Kaupanes 
Vedrørende endring i tilknytning til arbeider honorert på fastpris eller takstpris 
Egersund Havn - endring av tillatelse til utdyping og utfylling i sjø i Holeviga ved Kaupanes i Eigersund 
kommune 
Underskrevet avtale prosjekteringsoppdrag 8403 - byggeledelse for ny kai og reparasjon av 
cellespunt ved Hovland Ferjeterminal 
Underskrevet avtale prosjekteringsoppdrag 8401 - byggeteknisk prosjektering av ny kai og reparasjon 
av cellespunt ved Hovland Ferjeterminal 
Underskrevet kontrakt - ny kai og reparasjon av cellespunt Hovland ferjeterminal 
Varsel om budsjettavvik - oppdrag vedr. ny kai og reparasjon av cellespuntkai Hovland ferjeterminal, 
Kaupanes 
Varsel om budsjettavvik - oppdrag vedr. søknad om tilskudd til fiskerihavnetiltak - utdyping innseiling 
kai 14 på Kaupanes 
Tilbudsinnstilling for utførelse av ny kai og reparasjon av cellespunt ved Hovland ferjekai 
Signert endringsmelding - ny kai og reparasjon av cellespunt Hovland Ferjeterminal - varsel om 
endring i oppdrag 
Hovland ferjekai - ny kai og reparasjon av cellespunt - ordrebekreftelse 
Hovland fergekai - ny kai og reparasjon av cellespunt - vurdering av løsning 
Avlysning av anbudskonkurranse for reparasjon fergeterminal Kaupanes 
Utskrift av møtebok - Eigersund havnestyre 13.02.14 - Forprosjekt ny kai og reparasjon av cellespunt 
Hovland ferjeterminal 
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Områdereguleringsplan med konsekvensutredning for havne- og 
næringsområde Kaupanes, Eigerøy 
Ny 1. gangsbehandling 
 
Sammendrag: 
Forslag til områdeplan med konsekvensutredning for havne-, næring- og industriområdet på 
Kaupanes på Eigerøy fremmes for ny 1. gangsbehandling. Dette er en omfattende plan som legger 
opp til å etablere et moderne og fremtidsrettet havne- og næringsareal i tilknytning til Egersund 
havn. Reguleringsplanen legger opp til å kunne etablere omlag 100 000 m2 med nye næringsbygg.  I 
planprosessen er det blitt lagt stor vekt på landskapsbearbeiding og tilpasning og vurderinger av 
utbyggingspotensiale. 

Ved forrige behandling av planen i sak 243/16 ble det fattet følgende vedtak av PTU; "Planen sendes 
tilbake til administrasjonen for å få en konsekvensutredning for å beholde området der hyttene 
ligger." Det er med bakgrunn i dette utarbeidet en egen tilleggsrapport - R05 Tilleggsutredning 
Kaupanes 2017-05-10-A02 som redegjør for dette. Av temaene som er utredet er det en klar 
overvekt av negative konsekvenser av å beholde hyttene i området. Rådmannen vil med bakgrunn i 
konklusjonene i rapporten samt føringene i gjeldende kommuneplan ikke kunne annbefale at 
hyttene blir vist i planen. Det anbefales at disse blir regulert som bebyggelse som skal fjernes og blir 
regulert i sin helhet til næringsareal i tråd med kommuneplanen. Det at Eigersund kan stille med et 
helhetlig havne-, lager- og næringsområde vurderes som et sterkt virkemiddel for å oppnå målene i 
kommuneplanen om å skape- og opprettholde varierte arbeidsplasser og legge forhold til rette for 
nyetableringer og nye arbeidstakere. 

Konseptet innebærer at havne- og næringsområdet kan utvikles trinnvis basert på eksisterende 
infrastruktur med kai- og havneanlegg og rv 42. Havne-, industri-, lager og næringsområder deles inn 
i tre soner/grupper hvor de med behov for tilgang til kai/havn og sjø legges lengst mot øst. I den 
midtre sonen ligger industri- og lagerarealer som i mindre grad er avhengig av tilgang til kai og sjø 
som er arealkrevende og som med fordel kan gi synergieffekter til øvrige bedrifter i området. I den 
vestlige sonen langs Hovlandsvegen er det regulert næringsareal til bedrifter som er mer 
trafikkskapende og vil ha en større andel av kontor-/service- arbeidsplasser. Rådmannen anbefaler at 
planen blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
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Administrasjonens forslag til vedtak: 
Forslag til områdeplan med konsekvensutredning for havne-, næring- og industriområdet på 
Kaupanes på Eigerøy med bestemmelser, plankart, planbeskrivelse og konsekvensutredning datert 
25.05.2017 legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10 

 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ikke. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
PTU-243/16 vedtak: 
Planen sendes tilbake til administrasjonen for å få en konsekvensutredning for å beholde området der 
hyttene ligger. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

 
 
Områdereguleringsplan med konsekvensutredning for havne- og næringsområde Kaupanes, 
Eigerøy, ny 1. gangsbehandling 
 
Forslag til områdeplan med konsekvensutredning for havne-, næring- og industriområdet på 
Kaupanes på Eigerøy fremmes for 1 gangsbehandling.  Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på 
kartet: 
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2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan / kommunedelplan 
Eigersund kommune ønsker å sikre forutsigbare rammevilkår for nytt og eksisterende næringsliv 
gjennom tilrettelegging av næringsarealer, god infrastruktur og effektiv saksbehandling.  

 
Rammevilkårene skal gi grunn for verdiskaping og sysselsetting blant annet i tilknytning til virksomhet 
knyttet til havn, fiskerirelatert virksomhet og nyetableringer. Arealet er vist som eksisterende og 
fremtidig industri og havneområde IH i gjeldende kommuneplan for Eigersund vedtatt i 2011.   
2.2 Reguleringsplaner for området i dag 
I planområdet er det fire eldre reguleringsplaner som helt eller delvis vil bli erstattet av den nye 
områdereguleringen. Gjeldende reguleringsplaner for 7-7 Fiskarvik, 7-8 Grønehaugen, 7-9 Kaupanes 
og 7-10 Nordstø skal inngå i ny plan; mens plan 7-11 (endring Fiskarvik) skal grense til planen. 
 
3. Varsel om regulering 
Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter og 
kunngjort i Dalane Tidende mv. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med plan- og 
bygningslovens bestemmelser.  
 

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

1.  Statens vegvesen Merknad J 
2.  Rogaland Fylkeskommune, 

regionalplan 
Merknad E 

3.  Rogaland Fylkeskommune, kultur Merknad J 
4.  Stavanger Maritime Museum Merknad J 
5.  Fylkesmannen i Rogaland Merknad E 
6.  NVE Merknad E 
7.  Kystverket Merknad E 
8.  Fiskerirdrektoratet Merknad E 
9.  Fiskarlaget vest Merknad E 
10.  Eigersund og Sokndal Fiskarlag Merknad E 
11.  Felles brukerutvalg Merknad E 
12.  Barnas representant i plansaker Ingen merknad O 

Private merknader 
13.  Claus E. Feyling Merknad N 

Side 19 av 131



14.  Peersen og Bertelsen Merknad N 
15.  Anne K. Feyling, Lillian og Catrine 

Feyling Tengesdal 
Merknad N 

16.  Thorsen og Gjermestad Merknad N 
17.  Inger og Even Skattum Merknad E 
18.  Ervik shipping Merknad D 
19.  Fortidsminneforeningen avd. 

Dalane 
Merknad N 

20.  Energy Base Merknad O 
21.  Inga Vodiniene og Andrius Vodinas Merknad D 
22.  Sørvest Holding Merknad D 
23.  Arntzen de Besche advokatfirma 

Stavanger DA 
Merknad N 

INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 
Offentlige uttaler 

•  Statens vegvesen Det påpekes at riksvei nr. 502 
ikke lenger finnes. For denne 
veistrekningen er rv. 42 den 
riktige betegnelsen sammen med 
fv. 60. 
"Vi har følgende merknader til 
varselet om oppstart: 
Eksisterende atkomst fra 
området må benyttes. 
Atkomsten skal ha en teknisk 
utforming iht. krav stilt i 
gjeldende håndbøker "N100 Veg- 
og gateutforming" og "V121 – 
Geometrisk utforming av veg- og 
gatekryss". 
Siktlinjer og siktsoner må 
reguleres inn på plankartet. 
Følgende krav tas inn i 
bestemmelsene: 'I områdene 
regulert til frisiktsoner skal det 
være fri sikt i en høyde fra 0,5 til 
3,0 meter over tilstøtende 
veibaner". 
Det må reguleres inn 
byggegrenser langs rv. 42 og fv. 
60 på 50 meter målt fra veienes 
senterlinje. 
Følgende må innarbeides i 
reguleringsbestemmelsene: 
Innenfor areal som omfattes av 
byggegrensen langs rv. 42 og fv. 
60 tillates ikke arealbruk som er 
nødvendig for å kunne ivareta 
virksomheten på eiendommen 
(e). Dette gjelder blant annet 
areal til nødvendig parkering, 
manøvrering av kjøretøy for å 
kunne benytte bygninger, areal 
til nødvendig lagring, faste 
installasjoner o.l.' 

J Planprogrammet legger opp til at alle 
3 kryss vurderes og det er øyensynlig 
at 2 av disse ikke kan være i samsvar 
med N100 og V121. Framtidig 
utforming foreslås etter vurdering av 
trafikkomfang og andre interne 
forhold. Det vil også bli vurdert om en 
byggegrense på under 50 m kan 
tilrådes. Foreslåtte bestemmelser 
innarbeides i planforslaget. 
Uttalelsen medfører ikke endringer i 
planprogrammet.  
En har hatt dialog med SVV gjennom 
hele planprosessen og dette danner 
grunnlag for de løsningene som er 
skissert i fremlegg til plan og 
bestemmelser. 
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Det må reguleres inn et 3 meter 
bedt belte langs rv. 42 og fv. 60 
med formålet "annen veigrunn". 
Arealet skal sikre mulighet for 
drift og vedlikehold og ev. 
framtidig veiutbedring.  
Statens vegvesens interesser ser 
ut til å bli ivaretatt under temaet 
transportbehov og temaet 
forurensing med tanke på støy. 
Det må gjøres vurderinger 
angående trafikk til og fra 
området og ellers generelt om 
trafikksikkerhet i tilknytning til 
planen. Konsekvenser for rv. 42 
og fv. 60 må også inngå i 
utredningen." 
Det vises også til retningslinjene 
for behandling av støy i 
arealplanleggingen T1442. 

•  Rogaland 
Fylkeskommune, 
regionalplan 

Vurdering av tetthet. 
Viktig å sikre tilgang til gode 
uteoppholdsarealer. 
Bør ta hensyn til stor 
høydeforskjell ved planlegging av 
uteområdet. 

E Tas til etterretning jfr. planforslaget. 

•  Rogaland 
Fylkeskommune, kultur 

"Det vart våren 2012 
gjennomført ei synfaring i 
området for å få oversikten over 
dei allereie kjente automatisk 
freda kulturminna, samt å gjere 
ei vurdering av behovet for fleire 
kulturhistoriske registreringar i 
området. Etter gjennomført 
synfaring vurderte seksjon for 
kulturarv det slik at det ville vere 
naudsynt med kulturhistoriske 
registreringar innanfor deler av 
planområdet. Dette då det er 
potensial for tidlegare ikkje 
registrerte automatisk freda 
kulturminne under 
markoverflata. Potensialet for 
slike kulturminne vert vurdert 
som stort og det vil vere behov 
for nærare arkeologiske 
registreringar før vi kan komme 
med ein endeleg uttale til 
planen. 
Hensikta med den 
kulturhistoriske registreringa er å 
finne ut om det finst automatisk 
freda kulturminne, i form av 
bevarte aktivitets-
/busetnadssspor frå forhistorisk 
tid, under dagens markoverflate 
og som kan komme i konflikt 
med planforslaget. 
…. 
Vi gjer merksame på at Rogaland 
fylkeskommune, seksjon for 
kulturarv, ikkje kan gi endeleg 
uttale før vi har fått høve til å 

J Planprogrammet tar høyde for 
kartlegging av fornminner på land og i 
sjø, og bestilling for kartlegging på 
land ble sendt fylkeskommunen den 
24. mars 2015. Behov for kartlegging i 
sjø er ikke avklart, jf. uttalelsen fra 
Stavanger Maritime Museum. Som 
fylkeskommunen viser til finnes det to 
SEFRAK-registrerte bygninger innenfor 
området. Disse skal vurderes i samme 
kapitlet (6.2.1) som fornminner og 
mulige fornminner i sjø. 
Planprogrammet er endret i samsvar 
med uttalelsen. Dette er fulgt opp 
med arkeologiske undersøkelser både 
på land og i sjøbunnen. Konklusjonene 
i rapportene er innarbeidet i plan og 
bestemmelser. 
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gjennomføre kulturhistoriske 
registreringar, og forholdet til 
evt. automatisk freda 
kulturminne er avklart. Når det 
gjeld planprogrammet og 
automatisk freda kulturminne 
vurderer vi det slik at vesentlege 
tema kring dette er 
tilfredsstillande innarbeida i 
planprogrammet. 
 
"Nyare tids kulturminne: 
Innanfor det varsla planområdet 
ligg to SEFRAK-registrerte 
våningshus, på "Grønehaugen" 
på Sølyst. Det eine, med adresse 
Kaupanesveien 8, vart 
opphaveleg bygd som 
sommarbustad i ca. 1890, like 
ved gravhaugen Grønehaugen. 
Huset vart seinare kjøpt av 
Sildefiskernes fabrikklag og brukt 
som vaktmesterbustad, og 
seinast som klubbhus for 
Egersund sportsdykkarklubb. Det 
andre våningshuset, med 
adresse Grønehaugveien 33, frå 
ca 1900, har også vore i 
Sildefiskernes Fabrikklag eige og 
blitt brukt som 
vaktmesterbustad for 
sildoljefabrikken. Vi vil anmode 
om at muligheten for bevaring av 
delar av den eldre bebyggelsen 
på staden for ny bruk blir vurdert 
i det vidare planarbeidet, slik at 
også noko av staden si nyare 
historie kan bli ivaretatt saman 
med arkeologiske kulturminne i 
området, eksempelvis i 
kombinasjon med eit parkbelte i 
industriområdet.  
Høyring av planprogram: 
Kulturminne og kulturmiljø er 
oppgjeve som eige tema som 
skal konsekvensutgreiast. 
Temaet må også omfatte nyare 
tids kulturminne." 

•  Stavanger Maritime 
Museum 

"Vi mottok planprogram for 
Områdereguleringsplan Havne- 
og næringsområde Kaupanes fra 
Rogaland fylkeskommune den 
06.05.2015. Ifølge Eigersund 
kommune har merknader til 
planprogrammet svarfrist 
08.05.2015. Da dette gir en 
svært kort frist til å uttale seg om 
planene, har museets merknader 
mer karakter av å være generelle 
med behov for justeringer i 
etterkant. 
Områdereguleringen berører et 
storsjøområde der det var en 

J Det er beklagelig at Stavanger 
Maritime Museum ikke ble varslet 
samtidig. Men kommunen gikk ut fra 
at dette ville skje internt mellom 
fylkeskommunen og Museet. Det 
forventes at det kommer et 
dykkerbasert undersøkelsesprogram 
med kostnadsoverslag som 
kommunen må ta stilling til. Dette vil 
bli fulgt opp og planprogrammet 
endres i samsvar med behov for 
marinarkeologiske undersøkelser. 
Uttalelsen medfører endringer i 
planprogrammet. Det er gjennomført 
arkeologiske undersøkelser i 
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omfattende maritim virksomhet i 
både forhistorisk tid, middelalder 
og eldre nytid. Museet vurderer 
derfor potensialet for funn av 
automatisk fredede kulturminner 
under vann som høy. For å 
avklare konsekvensene for 
automatisk fredede kulturminner 
under vann må det 
gjennomføres marinarkeologiske 
dykkerregistreringer. Det varsles 
nå at omfanget av disse kan bli 
omfattende. På grunn av den 
korte svarfristen har museet ikke 
hatt anledning til å beregne 
mengden av dette behovet." 
Videre gis det noen generelle 
opplysninger om at tiltakshaver 
må dekke omkostningene. 

sjøbunnen og rapporten fra Stavanger 
maritime museum er lagt til grunn for 
kart og bestemmelser. Se også egen 
omtale i planbeskrivelse og 
konsekvensutredning. 

•  Fylkesmannen i 
Rogaland 

Fylkesmannen har ikke spesielle 
merknader til varslet og forslaget 
til planprogram. Til 
planprogrammet er 
de vesentlige 
utredningstemaene tatt inn. 
Viktig i planarbeidet blir å 
arbeide fram løsninger som er 
godt tilpasset omkringliggende 
bebyggelse og er 
godt tilpasset landskapsbildet. 

E Vurderinger av tilpasninger til 
landskapet er en vesentlig del av 
utredningskapittel 6.2.4. 
Uttalelsen medfører ikke endringer i 
planprogrammet. 

•  NVE I denne saken vil vi spesielt peke 
på at planområdet ligger under 
marin grense. NVE har ikke 
kjennskap til grunnforholdene i 
området, og vi kjenner heller 
ikke til om det er gjort 
grunnundersøkelser for å 
kartlegge eventuell marine 
avsetninger og kvikkleire. Vi ber 
om at grunnforhold blir 
kommentert i planarbeidet, med 
fokus på om det kan være noen 
utfordringer i forhold til 
områdestabiliteten. Vi viser til 
NVE sine retningslinjer 2/2011 
(revidert 2014) og veilederen 
”Sikkerhet mot kvikkleireskred” 
7/2014. 
NVE er ikke myndighet mot sjø, 
men forvalter vassdragene der 
de har utløp i sjø. Vi vil imidlertid 
minne om at havnivåstigning, 
stormflo og bølgepåvirkning er 
viktige vurderingstema i det 
videre planarbeidet. Rapporten 
Havnivåstigning (revidert 2009) 
og veilederen Håndtering av 
Havnivåstigning i kommunal 
planlegging begge utgitt av DSB 
kan være nyttige i så måte. 
Vedlagt følger en sjekkliste for 
vurdering av tema innenfor NVEs 
forvaltningsområder. 

E Planprogrammet har i kapittel 6.2.5.3 
beskrevet at grunnforhold skal 
utredes. I tillegg vil kapittel 6.2.10 
(Beredskap og ulykkesrisiko) vurdere 
de andre forhold som er nevnt i 
uttalelsen. Sjekklisten som NVE har 
vedlagt er gjennomgått og har ikke 
avdekket nye utredningsbehov. 
Uttalelsen medfører ikke endringer i 
planprogrammet. Disse forholdene er 
fulgt opp i vedlagt plan med 
tilhørende planbeskrivelse og 
konsekvensutredning. 
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•  Kystverket "Egersund er en av 32 
stamnettshavner langs kysten, 
som har særlig betydning i 
transportnettet. Blant 
stamnetthavnene ble det utpekt 
7 havner med en særlig funksjon 
i det overordnede 
transportnettverket. I nylig 
fremlagt Nasjonal havnestrategi 
ønsker regjering blant annet å 
forenkle havnestrukturen og 
avvikle systemet med utpekte 
havner, for å fokusere på 
utviklingen av effektive, 
intermodale knutepunkt. Det er 
en statlig målsetting at en større 
andel av godstransporten skal gå 
sjøveien. Havneområdene er 
viktige trafikknutepunkt mellom 
sjøvertsferdsel og landtransport. 
I den forbindelse er det viktig at 
forholdene blir lagt tilrette for 
effektive og sikre 
transportløsninger mellom land 
og sjø. 
Havneområdet ved Kaupanes 
ligger sentralt til i forhold til 
hovedleden, som går langs 
kysten. 
Kystverket er positiv til at det 
igangsettes planarbeid for å 
utarbeide en samlet plan for 
området som skal styrke havne- 
og næringsaktiviteten i området. 
Vi forutsetter at planarbeidet 
skjer i nært samarbeid med 
Eigersund Næring og Havn. Det 
er viktig at havneareal gis en 
hensiktsmessig utforming og at 
forholdene forøvrig legges til 
rette for en fremtidsrettet og 
effektiv drift i havnen, for å nå 
målet om å få meir gods over på 
sjø. 
Det må innarbeides i 
reguleringsbestemmelsene at 
tiltak i sjø skal godkjennes av 
havnemyndighet i medhold av 
havne- og farvannslovens 
bestemmelser. Vi anmoder om 
at det blir redegjort for den 
sjørettede aktiviteten/ 
sjøvertsferdsel i forbindelse med 
planområdet. Vi anbefaler at 
redegjørelse vedrørende 
sjøvertsferdsel inngår under 
transportbehov som er et av 
utredningstemaene i 
konsekvensutredningen." 

E Vurderinger knyttet til sjøverts 
transport er nå tatt tydelig inn i 
planprogrammet under vurdering av 
transportbehov. Det er også naturlig 
at bestemmelser som viser til havne- 
og farvannsloven tas inn. Uttalelsen 
medfører endringer i 
planprogrammet. Føringene fra 
Kystevrket er søkt fulgt opp i forslag til 
plan og bestemmelser jfr., 
planbeskrivelsen og KU. 

•  Fiskerirdrektoratet "Fiskeridirektoratet region Sør 
har hatt saken til uttalelse hos 
Fiskarlaget Vest. Deres uttalelse 
følger vedlagt (er omtalt som 

E Som omtalt under Fiskarlagets 
uttalelse var utgangspunktet at 
forurensing av vann eller sjøbunn ikke 
utredes nå, men at dette 
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egen uttalelse foran). 
Fiskeridirektoratet region Sør vil 
vise til at det er flere aktører 
innen sjømatnæringen og 
leverandørindustrien til denne, 
som et planforslag slik skissert vil 
kunne få betydning for. Det er i 
forslaget til planprogram, i 
kapittel 1.6, vist til etablert 
virksomhet i planområdet, 
deriblant sjømat(-relaterte) 
bedrifter. Vi merker oss videre at 
det flere steder i 
planprogrammet framkommer at 
fiskerirelatert virksomhet skal ha 
prioritet, bl.a. framkommer 
dette i fjerde kulepunkt i kapittel 
1.3 «Målsettinger med 
planarbeidet». Vi føler oss derfor 
trygge på at sjømatnæringens 
interesser vil bli ivaretatt i 
arbeidet. 
Vi merker oss videre i kapittel 5 
med hensyn til hvilke tema det 
skal konsekvensutredes på, at 
forurensning med utslipp til sjø 
ikke er nevnt, jf kapittel 5.2.5. 
Fiskeridirektoratet region Sør vil 
be om at det også gjøres 
konsekvensutredning på dette 
tema, både når det gjelder 
anleggsfase ved eventuell 
utfylling eller lignende i sjø, og 
påfølgende driftsfase. 
Fiskeridirektoratet region Sør 
viser i denne sammenheng til at 
sjømatnæringen er avhengig av 
trygg sjømat. 
Fiskeridirektoratet region Sør vil 
vise til at påvirkning av vannmiljø 
bør dokumenteres iht. 
vannforskriften når det gjelder 
biologisk og kjemisk påvirkning, 
dette bør omtales i kapittel 5.2.6 
«Vannmiljø». Vi merker vi oss at 
det i dette kapittelet står oppført 
et avsnitt om at 
forurensningsloven må følges 
ved eventuelle fyllinger i sjø.  
 
Vi vil foreslå at dette avsnittet 
settes i et eget underkapittel 
under kapittel 5.2.5 
forurensning, utslipp til sjø, jf. 
merknaden i avsnittet over. 

gjennomføres senere ved eventuelle 
utfyllinger. Fiskeridirektoratet mener 
som Fiskarlaget at dette bør utredes 
nå sammen med andre tema og tas 
inn i planprogrammet. 
Eigersund inngår ikke listen over 
prioriterte områder hvor forurensing 
skal ryddes opp, jf. 
www.miljodirektoratet.no.  
Siden det er gjennomført noen 
undersøkelser av vannet og 
sedimentene i sjøen innenfor 
planområdet, kan vurderingen 
begrenses til tilgjengelige data/funn i 
denne omgangen. 
Det er ikke lovpålagt å gjennomføre 
slike undersøkelser nå, men det vil 
kunne være en del av 
kunnskapsgrunnlaget for vurdering 
etter naturmangfoldloven (gjelder alle 
planer). Undersøkelser og 
dokumentasjon vil bli nødvendig i 
forbindelse med søknader om 
konkrete tiltak (fyllingstillatelse i sjø). 
Dette skal sikres gjennom 
rekkefølgekrav i bestemmelsene til 
planforslaget 
Uttalelsen medfører ingen endringer i 
planprogrammet. 

•  Fiskarlaget vest Meiner at ein må forebyggje 
med best mogleg teknikkar (BAT) 
forureining til sjø, slik at 
eventuelle utslepp blir fanga 
opp. Om utslepp til sjø likevel 
skulle skje må ein ha ein effektiv 
beredskap med m.a. lenser som 
fangar opp utslepp slik at 

E Vurderingen i planprogrammet var at 
forurensing av vann eller sjøbunn ikke 
utredes nå, men dette gjennomføres 
senere ved eventuelle utfyllinger. 
Fiskarlaget mener at forurensing i sjø 
skal tas inn i planprogrammet og 
utredes sammen med andre tema. 
Siden det er gjennomført noen 
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skadane blir avgrensa. Utslepp til 
sjø må og vurderast i 
planprogrammet. Om botn er 
forureina må det setjast inn 
tiltak i høve å hindre spreiing av 
forureininga." 

undersøkelser av vannet og 
sedimentene i sjøen innenfor 
planområdet, kan vurderingen 
begrenses til tilgjengelige data/funn i 
denne omgangen. 
Det er ikke lovpålagt å gjennomføre 
slike undersøkelser nå, men det vil 
kunne være en del av 
kunnskapsgrunnlaget for vurdering 
etter naturmangfoldloven (gjelder alle 
planer). Undersøkelser og 
dokumentasjon vil bli nødvendig i 
forbindelse med søknader om 
konkrete tiltak (fyllingstillatelse i sjø). 
Uttalelsen medfører ingen endringer i 
planprogrammet. 

•  Eigersund og Sokndal 
Fiskarlag 

Viser til at det er 
fiskervikrsomhet i betydelig 
omfang på Kaupane sog at 
denne ikke må bli skadelidende. 
Det er viktig at fiskeribedriftene 
og fiskeritilknyttet virksomhet 
sikres mulighet for ekspansjon. 
Viser eller stil at det er områder 
som benyttes til teiner og ruser i 
noe omfang og det er en 
opptaksstasjon for leppefisk i 
planområdet. 
Er imot at sjøområde reguleres 
til friluftsområde i sjø. 

E 
 
 
 

Rådmannen viser til at fiskerirelaterte 
bedriftersamt havnerelaterte formål  
o.l. er ivaretatt i planen både gjennom 
sikring av havnearealer, mulighet for 
utvidelse av kaier samt  i 
bestemmelsene. 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 

•  Felles brukerutvalg Felles brukerutvalg ber om at 
universell utforming ivaretas i 
forhold til gjeldende lover 
og retningslinjer – herunder at 
det også avsettes tilstrekkelig 
med 
handikapparkeringsplasser. 

E Rådmannen viser til at dette blir 
fanget opp av gjeldende forskrift og 
denne sier at I nærheten av byggverk 
skal det være tilstrekkelig antall 
parkeringsplasser tilrettelagt for 
bevegelseshemmede, jfr. teknisk 
forskrift til plan- og bygningsloven om 
krav til byggverk og produkter til 
byggverk (TEK) § 10-2. Denne 
formuleringen er vag med tanke på 
hva som anses som tilstrekkelig antall. 
Plassene må følge dimensjoneringsmål 
for forflyttningshemmede gitt i Veg- 
og gateutforming – 017, som er utgitt 
av Vegdirektoratet. 

•  Barnas representant i 
plansaker 

Ingen merknad. O Tas til orientering. 

Private merknader 
•  Claus E. Feyling Grunneieren protesterer på at 

det regulerte 
"spesialområde/friluftsområde" i 
Fiskarvik skal omreguleres til 
nærings- og havneområde fordi: 
"- Planen vil gjerne en etablert 
og uttalt buffersone mellom 
industri og boligfelt, 
- Planen vil redusere verdien av 
omtalte boligområder, 
- Planen vil redusere verdien av 
omtalte fritidseiendommer, 
- Fiskarviks's nærhet til 
boligområder – samt dårlige 

N Planforslaget skal vurdere virkningene 
på omgivelsene, dvs. både 
boligområder på vestsiden av 
Hovlandsveien og østsiden av sjøen. 
Dette gjelder både estetiske forhold 
og miljøforhold (herunder støy). Det er 
heller ikke utelukket at det skal være 
grøntområder eller buffersone 
innenfor den nye reguleringsplanen i 
kombinasjon med byggeområder for 
næringsaktivitet, men hensikten må 
være at løsningen støtter opp om en 
best mulig tilrettelegging for et 
næringsområde. En sikring av 
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bunnforhold i sjø – synes ikke å 
kunne muliggjøre utnyttelse av 
denne randsonen til egentlig 
sjønær virksomhet, 
- Slik "ikke-sjønær" virksomhet 
bør henlegges til andre 
næringsområder. Der bemerkes 
at planen i punkt 1.3 legger til 
grunn at "Områdene skal 
fortrinnsvis benyttes til 
virksomheter som må ha direkte 
tilgang til eller ligge i umiddelbar 
nærhet til havn … Dette synes 
ikke å være tilfelle her. 
- Fylkesmannen påpeker i brev 
22.01.2004 mulig maritime 
kulturminner grunnet gammel 
ankringsplass. Dette synes ikke å 
være tatt hensyn til." 
Det hevdes at kontor og 
tilsvarende virksomheter vil gi 
mer trafikkstøy og at fjerning av 
skogen vil føre til en 
miljøforringelse ved at 
buffersonen fjernes. Hele 
boligområdet fra Hovland til 
Fiskarvik er allerede plaget av 
støy fra Teigens' 
fragmenteringsanlegg. Tiltakene 
vil kunne føre til en 
verdiforringelse av 
eiendommene på Vadlåsen. 

eksisterende fritidseiendommer 
innenfor planen kommer i direkte 
konflikt med denne målsetningen. 
Planprogrammetog planen har avklart 
om det finnes maritime kulturminner 
innenfor området og hensyntatt dette. 
Kontorvirksomhet er ikke en støykilde 
i seg selv, men biltrafikk til/fra 
kontorene kan bidra til økt 
støybelastning. Det vurderes også 
hvilke støykilder/-nivåer som kan 
tillates på næringsområdet uten at 
dette kommer i konflikt med 
retningslinjene for støy som gjelder for 
boligområdene. Ved planutforming er 
det aktuelt å stille konkrete krav til 
dokumentasjon til bedrifter eller 
områder at støynivåene ved kildene 
ligger innenfor akseptable grenser iht. 
retningslinjer/forskrifter. Det kan også 
settes krav til opparbeidelse som gjør 
at negative effekter av utbyggingen 
reduseres (plassering av bygninger, ev. 
voll/terrengbearbeiding, nyplanting 
etc.).  
Disse forholdene utredes i samsvar 
med planprogrammet og merknaden 
medfører ikke endringer i 
planprogrammet.  Dette er arbeidet 
videre med i endelig planforslag og i 
nødvendig grad omtalt og vurdert i 
planbeskrivelse og KU. 

•  Peersen og Bertelsen De ønsker at Fiskarvik som den 
siste grønne sone mot sjøen 
bevares.  Det vises til at 
Fylkesmannen støttet dette i 
2004. det nevnes også 
potensialet for funn av maritime 
kulturminner og at det er bygd 
en båthavn i område. Det finnes 
også sjøboder fra 1910. Området 
bør bevares som et grøntområde 
også i framtiden. 

N Planforslaget og 
konsekvensutredningen har vurdert 
virkningene av at grøntområde kan bli 
fjernet eller redusert. Planprosessen 
har avklart om det finnes maritime 
kulturminner og hvilken verdi 
kulturminner innenfor området har. 
Dette gjelder fornminner og kan gjelde 
kulturminner som sjøbodene som 
nevnes. 
Merknaden medfører ikke endringer i 
planprogrammet. En viser til at 
området er vist som fremtidig 
næringsområde og at 
områdereguleringen må se hele 
området under et. Det er derfor ikke 
forenelig å ha fritidseiendommer i et 
næringsområde. Samtidig har en 
differensiert ulike næringstyper av 
hensyn til boligbebyggelsen på 
Hovland og benytter bl.a. kontorbygg 
som støybuffer. 

•  Anne K. Feyling, Lillian 
og Catrine Feyling 
Tengesdal 

"…Som grunneiere av gnr. 8 bnr. 
138 og 139 kommer vi her med 
noen merknader til 
planprogrammet. Vi ber også om 
at disse merknadene blir vedlagt 
sakspapirene og oversendt 
Eigersund kommune. 
Vi er godt kjent med at det er et 
overordnet mål for Eigersund 

N Den overordnete beslutningen om å 
innlemme eiendommene i et framtidig 
havne- og næringsområde er tatt ifm. 
behandlingen av kommuneplanen i 
Kommunestyret. Samtidig går det 
fram av planprogrammets kapittel 
6.2.4 at forhold til landskap som skal 
vurderes. Tilsvarende kan forhold 
knyttet til kulturminner føre til at 
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kommune at Egersund havn skal 
ha status som en sentral havn på 
Sør-Vestlandet. Som grunneier 
av noen av de eldre 
fritidseiendommene i området, 
mener vi at det må være viktig 
for kommunen å beholde disse 
grøntarealene i et slikt fremtidig 
og helhetlig havne- og 
næringsområde som planlegges 
ved Kaupanes. En ser ikke at det 
vil forhindre Egersund havn til å 
få status som en sentral havn på 
Sør-Vestlandet.    En ber om at vi 
omreguleres til spesialområde 
friluftsområde sammen med 
øvrige grunneiere av 
fritidseiendommene i område.  
Fritidseiendommene i området 
er benyttet i rundt 100 år av 
flere familier.   En mener at 
fritidseiendommenes eksistens 
blir minimalt problematisert i 
planprogrammet, og en mener at 
det vil være i strid med St. meld. 
nr. 26 (2006-2007) om ikke disse 
eiendomsverdiene bevares". 
Det vises til et kartvedlegg med 
alle fritidseiendommene som 
ønskes regulert til spesialområde 
fritidsområde (i stor grad i 
samsvar med gjeldende eldre 
planer for området). I tillegg 
følger et vedlegg fra advokat 
firma Arntzen de Besche fra 
15.2.2012 til kommuneplanens 
planprogram. 

områder skal ivaretas og blir en del av 
grøntstrukturen. Fritidseiendommen 
er i privat bruk og vil derfor neppe 
være et vesentlig element i en 
grøntstruktur. Det kan også nevnes at 
"spesialområde friluftsområde" var 
tenkt som større allmenn tilgjengelige 
områder. Slik området framstår og 
tenkes brukt, ville det være mer 
korrekt å regulere dette til 
fritidsbebyggelse. Fritidsbebyggelse i 
nærhet til aktive havne- og 
næringsområder, vil lett komme i 
konflikt på grunn av miljømessige 
forhold. 
Uttalelsen medfører ikke endringer i 
planprogrammet og det er heller ikke 
hensyntatt i planforslaget. Hensikten 
med planen er å følge opp 
Kommuenstyrets vedtak om at 
området skal inngå i en samlet 
områdeplan for havne.- og 
næringsareal på Kaupanes.. 

•  Thorsen og Gjermestad "…som medeiere av strandlinjen 
på nedsiden av Grønhaugveien, 
Gnr. 8 bnr. 53, protesterer vi mot 
omtalte reguleringsplan. Planen 
vil fjerne en etablert og uttalt 
buffersone mellom industri og 
boligfelt. Planen vil redusere 
verdien av boligområder. Planen 
vil redusere verdien av 
fritidseiendommer. Planen vil 
øke belastningen på veinett og 
Eigerøy bro. …..Fiskarvik ligger 
som en grønn lunge mellom 
industri og boligfelt. Allerede nå 
blir hytteeiere og fastboende 
utsatt for plagsom støy fra 
Hermod Teigens 
fragmenteringsanlegg..Kaupanes 
ble opprinnelig regulert til 
sjørelatert industri, men vi ser 
allerede i dag at det meste av 
frakt til og fra anleggene foregår 
med landbasert transport…  
Vi synes det er veldig trist hvis vi 
skulle miste fritidseiendommene 
våre. Fiskarvik har vært i 

N Det som er kommentert for 
Feyling/Bendiksen og 
Peersen/Bertelsen og 
Feyling/Tengesdal gjelder også for 
denne merknaden. Forholdene som 
tas opp vil bli utredet. Samtidig må det 
også nevnes at vedtatt kommuneplan 
som viser nærings-/industriområde 
har fastsatt prinsippene for arealbruk 
og utbygging i områder. Merknaden 
medfører ikke endringer i 
planprogrammet og endelig 
planforslag følger opp dette. 
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familiens eie i snart 100 år. Vi 
forventer en grundig befaring på 
stedet." 

•  Inger og Even Skattum Viser til støyforholdene langs 
Hovlandsveien og ønsker 
støyskjemring opp bakken 
mellom Hovlandsveien og 
Kutterveien. 

E Rådmannen viser til at det er 
gjennomført støyundersøkelse og at 
disse kravene er innarbeidet i 
bestemmelsene §9-§13. Støy fra 
vegtrafikk er gjennomgått i 
støyanalysen og er vist i støykart X02/ 
Figur 127. Resultatene viser at første 
rekke støyfølsom bebyggelse samt 
noen bakenforliggende langs rv. 42 og 
fv. 60 hovedsakelig ligger i gul og 
delvis i rød støysone fra vegtrafikk. For 
støyfølsom bebyggelse som opplever 
merkbar økning i støynivåer og 
samtidig har nivåer høyere enn nedre 
grenseverdi for gul støysone må disse 
inngå i en tiltaksvurdering i en senere 
fase. Konkluskjonen i 
planbeskrivelsen er; «For 
støyfølsom bebyggelse (boliger) som 
ligger i gul støysone (8 boliger i nord 
og 3 i sør) eller tangerer rød støysone 
(boliger: 4+1) i dagens situasjon på 
grunn av vegtrafikkstøy, og samtidig 
får > 3 dB økning i støynivåer pga. 
trafikkøkning, må det i en senere fase 
utføres en nærmere vurdering av 
lokale støytiltak. Dette innebærer en 
vurdering om boligene har tilgang til 
utendørs oppholdsareal som 
tilfredsstiller gjeldende grenseverdier I 
tillegg må det sikres at krav til 
innendørs lydnivå er oppfylt.» Viser 
også til at dette er innarbeidet som 
rekkefølgekrav i bestemmelsen §29. 

•  Ervik shipping "Viser til vårt møte på ditt 
(Tonheims) kontor. Her er 
synspunkter på hva vi mener bør 
tas høyde for i reguleringen av 
Kaupanes området. 
- Kaiene og sundet/ fjorden for 
øvrig bør ha tilfredsstillende 
dybder – minimum 10 meter 
- Kaiene bør ha tilfredsstillende 
styrke samt god styrke på 
pullertene 
- Internveien på Kaupanes og ut 
til hovedvei bør lages bred eller i 
hvert fall ikke tett bebygget, man 
må ta høyde for «bred last». 
Dette kan være fremtidig gods 
som vindmøller, roro last som 
ankommer Kaupanes og skal til 
Aker. Aker har for øvrig hatt mye 
spesial gods i den senere tid som 
har ankommet Kaupanes med 
roro skip. 
- Det må tas høyde for god 
kapasitet for vannfylling (a la det 
som er laget på Kaupanes kai 14 

D Forholdet knytte til seilingsdybder i 
sundet og ved kaiene tas inn i kapittel 
6.2.5.3 om grunnforhold og 
terrengbearbeiding, siden dette ikke 
er nevnt her fra før. 
Videre legges inn tilføyninger under 
kapittel 6.2.9 om 
transportbehov/energiforbruk.  Her vil 
det være naturlig å vurdere typer kaier 
(hensyn til bæreevne/utforming) og 
tilgrensende manøvreringsareal samt 
plassering av utstyr. Det samme 
gjelder behov for vann og strøm til 
fartøy som ligger ved kaiene. 
 
Uttalelsen medfører endringer i 
planprogrammet og disse er fulgt opp i 
endelig forslag til plan og 
bestemmelser.. 
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) 
- Strømuttak på kaiene 
- Kaifronter bør ikke bli bebygget 
slik at fronten( e ) er fri for 
adkomst av utstyr, trucker, 
lagring av gods mm. 
Vi jobber kontinuerlig for å 
trekke aktører til havnen. Dagens 
kai-fasiliteter og adkomst fra 
hovedvei til Kaupanes er på 
ingen måte tilfredsstillende ihht 
dagens trafikk mønster og 
skipenes utvikling. 
 

•  Fortidsminneforeningen 
avd. Dalane 

Ønsker at fritidseiendommene 
med tilhørende område bevares 
for ettertiden da dette vurderes 
å ha verneverdi.. 

N Rådmannen viser til at planen er 
varslet til regionale kulturmyndigheter 
som har befart og undersøkt området i 
flere omganger. Det som er av 
kulturminner o.l. er vist i egne 
rapporter fra fagmyndigheten og er 
lagt til grunn for utarbeiding av plan 
og bestemmelser. En viser her til 
gjennomgang i planbeskrivelsen/KU 
når det gjelder nyere kulturminner. 

•  Energy Base Viser til innspill knyttet til 
utnyttelse av den gamle 
fergeterminalen. 

O Rådmannen tar dette til orientering og 
viser til at den samlede 
områdereguleringen viser store 
arealer som kan utnyttes og bebygges 
til industri, kontor og lager.  
Fergeterminalen er foreslått regulert 
til H/I/L. Innenfor områder regulert til 
havn/industri/lager kan det oppføres 
bygninger/anlegg for havn, industri og 
lager inkl. kontor- og fellesfunksjoner 
som er arealkrevende og som er 
fiskerirelatert eller krever tilgang 
til havn/sjø. Det er iikke resultert i en 
konkret tilpasning av planforslaget. 
Det pågår også kontakter i forhold til 
andre nyetableringer som 
planforslaget stort sett har tatt høyde 
for. 

•  Inga Vodiniene og 
Andrius Vodinas 

Bor i Hovlandsveien 63 og er 
bekymret for at det skal komme 
store og ruvende bygg som 
støyer og tar utsikten mot 
havnen som de har i dag.. 

D Rådmannen viser til at planen legger 
opp til en vesentlig økning av 
bygningsvolumene innforbi 
planområdet og som vil kunne påvirke 
utsikten som en har i dag. Samtidig er 
dette et næringsområde som  er 
under utbygging, slik at slik det er i 
dag vil det nok uansett ikke blitt i 
fremtiden.  Samtidig viser en til at de 
fremdeles vil beholde en siktsone fri 
for ny bebyggelse jfr. at deres 
eiendom ligger i kryssområdet. Dette 
skulle således være delvis 
imøtekommet. Samtidig viser en til at 
når en bor i bymessig strøk og inntil et 
aktivt havne og næringsområde, må 
en kunne påregne endringer i sikt. Når 
det gjelder støy, støv o.l. viser en til 
konklusjonen og vurderingene gjort i 
egne fagrapporter samt 
oppsummeringen i KU. 
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•  Sørvest Holding Det er ønskelig å få mulighet for 
å kunne etablere nytt utfyllings- 
og kaiområde på Grønehaugen.  

D Det er vist et relativt stort område for 
utfylling i tilknytning til dette området, 
men der en har hensyntatt mulighet 
for ferdsel for småbåthavnen m.m. 

•  Arntzen de Besche 
advokatfirma Stavanger 
DA 

Representerer en rekke 
grunneiendommer i Fiskarvik og de 
fremmer krav om at 
reguleringsarbeidet bare delvis 
gjøres gjeldende for 7-7 Fiskarvik og 
at deler av 7-8 omreguleres fra 
erverv til friluftsområde. De mener 
at planområdet kun skal strekke seg 
frem til Fiskarvig og at 
kommuneplanens areadel 
forutsetter at 7-7 Fiskarvig ikke 
omfattes, men holdes utenfor 
omreguleringen. 

 Det fremgår av planprogrammet at 
det ikke utløser krav om 
konsekvensanalyse. 

 
 
 

 Viser ellers til forhold og 
begrunnelser som er knyttet opp 
mot å bevare fritidseiendommene. 

N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
 
N 
 

Rådmannen viser til at arealet fra 
Holvevikfjellet og til sjølinjen er i 
gjeldende kommuneplan vist som 
fremtidig næringsvirksomhet og skal 
således omfattes av 
reguleringsendringen.  
Kommuneplanens bestemmelser sier 
at områdereguleringen skal omfatte 
både fremtidig og eksisterende IH på 
Kaupanes jfr. §2.5 i bestemmelsene. 
 
 
 
Rådmannen viser til at planarbeidet 
utløser Konsekvensanalyse og at det 
derfor er utarbeidet 
konsekvensanalyse som del av 
planarbeidet. En viser her til at dette 
er varslet og at planprogrammet har 
vært til offentlig ettersyn og at plan, 
fagrapporter m.m. er utarbeidet i tråd 
med lov og forskriften. 
Rådmannen viser til at 
Kommunestyret har vedtatt at en skal 
utarbeide en områderegulering for 
fremtidig og eksisterende IH på 
Kaupanes. Områdene skal 
tilrettelegges for industri (I) og 
havnevirksomhet (H) samt det kan 
åpnes opp for rene kontorbygg (K) i 
randsonen mot fylkesvegen.  Det skal 
videre  avsettes tilstrekkelig areal til 
lagring av konteinere m.m. samt 
tilrettelegging for etablering av 
kaier, kraner m.m. Det skal legges vekt 
på gode overgangsløsninger mellom 
bil/båt. 
Disse områdene skal fortrinnsvis 
benyttes til virksomheter som må ha 
direkte tilgang eller må ligge i 
umiddelbar nærhet til havn og der 
fiskerirelatert virksomhet har fortrinn. 
Virksomheter som ikke har 
dette behovet skal henvises til 
randsonen mot FV (ovenfor 
Holevigtjørna). Dette er fulgt opp 
gjennom planforslaget som viser en 
helhetlig og langsiktig planløsning for 
området.  Det er ingen planmessig 
begrunnelse som tilsier at det er riktig 
å etablere et grøntområde som buffer 
her, eller å legge til rette for 
boliger/hytter innenfor et 
industriområde. 

 
Rådmannen vil etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene innstille på 
at planen legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
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4. Presentasjon av planområdet 
Planområdet er lokalisert på østsiden av Eigerøy mot sundet som går til sentrum og munningen av 
vassdraget i vågen. Den nordlige delen av Kaupanes/Grønehaugen ligger ca. 1 km luftlinje sørvest for 
sentrum, mens kjørelengden over Eigerøy ligger fra 4, 5 km til 5,5 km fra sentrum. 
 
Området er begrenset av sjøen i nord, øst og sør og av rv 42 i vest. Eigersund kommune eier rundt 
294 daa av totalt rundt 450 daa dvs. 2/3-deler av landareal innenfor planområdet. Det er ca. 6 større 
private industrieiendommer og ca. 12/13 mindre eiendommer/fritids-eiendommer hvorav 8/9 er 
bebygd. Fire industribygg/haller som er private står på kommunal grunn. 
 

 
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Hele planområdet omfatter ca. 694 daa. og dette gjør det til en av de største reguleringsplanene ikke 
bare i Eigersund. Byggeområde for næring utgjør ca. 50 daa, industri/lager ca. 
117 daa, havn/industri/lager ca. 154 daa og havn ca. 64 daa, til sammen 386 daa. Havneområdene i 
sjø utgjør 206 daa og de to grøntområdene måler til sammen 49 daa. Det resterende arealet er 
knyttet til veiarealer samt to mindre arealer for kommunaltekniske anlegg. 
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5.1 Konseptet for planen 
Konseptet innebærer at havne- og næringsområdet kan utvikles trinnvis basert på eksisterende 
infrastruktur med kai- og havneanlegg og rv 42. Havne-, industri-, lager og næringsområder deles inn 
i tre soner/grupper hvor de med behov for tilgang til kai/havn og sjø legges lengst mot øst. 
Formålsbetegnelsen her er «område for havn-, industri- og lager». I den midtre sonen med tilgang fra 
samlevegen og adkomstveier ligger industri- og lagerarealer som i mindre grad er avhengig av tilgang 
til kai og sjø som er arealkrevende og som med fordel kan gi synergieffekter til øvrige bedrifter i 
området. Området i sør hvor Bertelsen & Garpestad holder til har samme formål og skal betjenes av 
samme avkjørsel som i dag. Formålsbetegnelsen her er «område for industri- og lager».  
I den vestlige sonen mot rv 42 og nært begge kryss med samlevegen og fv 60/ er det vist 
næringsområder til bedrifter som ikke er arealkrevende, mer trafikkskapende og vil ha en større 
andel av kontor-/service- arbeidsplasser. 
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5.2 Eksisterende bebyggelse som videreføres og bebyggelse som forutsettes fjernet 
Planområdet omfatter et eksisterende industri- og havneområde med betydelig eksisterende 
næringsaktivitet. Virksomheter i området omfatter bl.a. B&G, sementfabrikk, Egersund Seafood, 
Ervik shipping, havnelager, konteiner-terminal, fragmenteringsanlegg og områder tilhørende 
Egersund net. Videre er det også arealer som omfatter bl.a. tidligere fergeterminal og en større 
nedlagt sildoljefabrikk (Welcon). 
 
Det er grovt sett etablert 26.000 m2 med bygningsmasse i området i dag. Det finnes også noen eldre 
fritidsboliger i området. Disse vil reguleres i tråd med sentrumsdelen av kommuneplanen. Det legges 
ikke opp til å videreføre bygninger for varig opphold, verken bolig eller fritidsbolig i området, da slik 
bruk av området vurderes å vanskeliggjøre gjennomføring av intensjonene med planen. 
 
5.3 Ny bebyggelse i planen 
 
5.3.1 Områder for havn, industri og havn H/I/L 1-6 
Områdene for bebyggelse av havn/industri/lager ligger mot øst til sjø og havneområder med kaier. 
De fleste har direkte adkomst fra samleveien, mens noen har adkomst fra kortere adkomstveier.  
 
Områdene er tiltenkt bedrifter som vil oppføre bygninger/anlegg for havn, industri og lager inkl. 
kontor- og fellesfunksjoner som er arealkrevende og som krever tilgang til havn/sjø. Som de andre 
byggeområdene tillates disse også brukt som riggområde eller anleggsområde for opparbeidelse av 
infrastruktur eller til terrengplanering.  
 
Tillatt bebygd areal er diffenrensiert og det er stor variasjon på grunn av eksisterende 
og delvis ny bebyggelse som gir høy utnyttelse. Krav til manøveringsareal for lastebil/vogntog 
innenfor område og beregning av parkeringsdekning er de samme. 
 
5.3.1 Område for industri og lager I/L 1-11 
Områdene for bebyggelse av industri/lager ligger i den midtre sonen langs innsiden (vestsiden) av 
samlevegen, en liten stripe langs næringsarealene og veg SKV 4 mot vest og nord for samlevegen mot 
Fiskarviga. Mot nord er det i hovedsak to kommunale adkomstveger (SKV 5 og 6) som gir adkomst til 
tomtene.  
 
Områdene er tiltenkt bedrifter som er arealkrevende, mindre trafikkskapende og som kun vil ha 
mindre andel av kontor-/service- arbeidsplasser som del av bedriftene. Bestemmelsene har lagt til 
grunn følgende definisjon for hva som tillates: «Innenfor områdene I/L 1 til I/L 11 kan det oppføres 
bygninger og anlegg for industri, lager, silo og- /tankanlegg og andre anlegg som er arealkrevende 
eller som krever nærhet til havn/sjø. Alle bygg kan inneholde kontordel og andre fellesfunksjoner 
som er nødvendig for produksjon og drift.»  
 
Tillatt bebygd areal skal ikke overstige 20 eller 30% (%-BYA) innenfor I/L 1 til I/L 11 basert på 
vurderinger fra 3D-analysen. Unntaket er de to store områdene I/L 9 o g10 hvor det er tillatt BYA = 
50%. Parkeringsplasser medregnes ikke i utnyttelsesgraden. Det er lagt opp til høyde-begrensinger 
oppgitt som kotehøyder for fremtidige bygg (Tg= topp golv) med tilhørende terrenghøyde (Tt) vist på 
plankart.  
 
Høye bygninger innenfor I/L 9 og 10 vil ikke bli dominerende da Holevikfjellet er en bakgrunnshøyde 
og arealene er omringet av industrianlegg med bygninger som med litt lavere høyde. Områdene mot 
vest og parallelt med næringsområdene 2 til 5 har en 4 m lavere høydebegrensning. 
Høydebegrensningen for I/L11 hvor Bertelsen & Garpestad holder til er økt med 4 meter med 
utgangspunkt i dagens kontorbygg med ca. 12 m høyde. Innenfor I/L10 ligger Hermod Teigen AS som 
disponere store deler av området, men som fram til nå kun har oppført relativ lave 
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lagerhaller.Innenfor I/L 1 ligger et notbøteri. 
 

 
 
5.3.3 Område for næringsbebyggelse – kontor og lett industri N1-6 
Områdene for næringsbebyggelse ligger mot vest og rv 42 i planforslaget hvor de er knyttet tett mot 
begge kryss med rv 42. Områdene er tiltenkt bedrifter som ikke er arealkrevende, men 
trafikkskapende og vil ha en større andel av kontor-/service- arbeidsplasser. Bestemmelsene har lagt 
til grunn følgende definisjon for hva som tillates: «bygninger til lagring, industri, håndverks-
/verksteds- og reparasjonsarbeider samt utstilling og salg, dog ikke salg til sluttbrukere. Virksomheter 
som er rene kontorbygg, som driver forretning/handel og tjenesteyting tillates ikke.»  
 
Tillatt bebygd areal er foreslått for hvert område med %-BYA basert på konkrete vurdering foretatt i 
3D-modellen. Den varierer mellom 30 og 40%-BYA hvor parkering ikke medregnes. Det er lagt opp til 
høyde-begrensinger oppgitt som kotehøyder for fremtidige bygg (Tg= topp golv) med tilhørende 
terrenghøyde (Tt) vist på plankart.  
 
Det ble gjennomført flere runder med vurderinger av utnyttelse, arealbruk og funksjoner. 
Innlednings-vis ble det laget et regneark som ble benyttet som underlag til beregning av 
turproduksjon for å kunne dimensjonere veier, veikryss (dim. time), som grunnlag for 
støyberegninger og vurdering av utslipp.  
 
Alle områdene med unntak for område N 6 ligger på områder på høyde med det opprinnelige 
terrenget. Område N 6 er et flatt og en tidligere utfylt bukt hvor det i perioder har vært plassert 
brakkerigger. Summen på brutto-tomteareal er 50,1 daa, 3D illustrasjonen viser ca. 39.000 m2 BRA 
og beregningen av maks. BRA gir 47.200 m2. N6  er på grunn av sin lokalisering prioritert for havne 
og fiskerirealtert virksomhet. 
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All parkering løses innenfor området. Bedriftene er pliktig til å opparbeide nok parkeringsplasser for 
sine ansatte samt nødvendig parkering til gjester/kunder og andre med spesielle behov. Det er i 
bestemmelsene til planforslaget satt krav til bilparkering i forhold til bruksareal (BRA) og det er også 
åpnet for etablere felles løsninger inkl. parkering under terreng/fjell. Det er satt krav til antall 
sykkelparkeringsplasser og at 50% skal være overbygget, jf. § 20 og 21. 
 
Innenfor areal som omfattes av bygge-grensen langs rv. 42 og fv. 60 tillates ikke arealbruk som er 
nødvendig for å kunne ivareta virksomheten på eiendommen (e). Dette gjelder blant annet areal til 
nødvendig parkering, manøvrering av kjøretøy for å kunne benytte bygninger, areal til nødvendig 
lagring, faste installasjoner o.l. 
 
5.4 Havn og kaier o_SHA og o_SHL 
Det er 4 offentlige kaier innenfor havnen i dag, 3 ved Kaupanes og en i Hovlandsviga til sammen ca. 
350 m kai. Når kailengden i summeres innenfor planområdet, gir dette en lengde på ca. 700 meter av 
totalt ca. 4500 m offentlige og private kaier i hele havnedistriktet. Det er en bærende tanke for 
planen at havnen er utviklet og skal videreutvikles i samsvar med ideen om stamnetthavn i samsvar 
med Nasjonal Transportplan. Flere av kaiene  ligger innenfor «Internasjonal Security Port System», 
(ISPS). ISPS-området til Eigersund havneterminalet som utgjør ca. 48 daa. 
 
Det er ikke ønskelig at det oppføres bygninger nærmere kai enn i dag. Minimumsavstanden som 
holdesfri for bebyggelse bør være 40 meter. Dette er i hovedsak lagt til grunn for planforslaget for 
kaiene i Hovlandsviga. Langs . Innenfor dagensISPS-område står det kun en bygning – havnelageret - 
som er forbeholdt havnevirksomheten. For øvriger arealene vist slik de er tilgjengelige i dag. Den 
framtidige fyllingen nord for kaien i Hovlandsviga åpnerfor at havneområdene kan bindes sammen 
utenom samlevei eller private tomter. 
 
Alle tidligere kaier er etablert med høyde ved kaikant på kote 2,0 (kart-0). Den rehabiliterte kaien i 
Hovlandsviga er prosjektert med kote 2,5 ved kaikant, kote 2,0 for dreneringen lenger inn på land og 
dybde i sjø på 8,0 m. Kystverket anbefaler dimensjonering av kaier for 10 m dybde, mens Eigersund 
næring og havn mener at 9 m er tilstrekkelig. Som det går fram at kaiene på Kaupanes og 
Grønehaugen som er vendt mot hovedleden de beste forhold med 10 til 12 m dybde i sjøen. 
 
Det er lite behov for utfylling. Det eneste aktuelle områder er nord for Nordsjøkaien. Denne må 
vurderes mer nøyaktig, slik at den ikke skal hindre manøvrering til den nyeste kaien. Fyllinger uten at 
det bygges nye kaier vil kunne hindre tilkomsten fra sjøen på grunn av helningsvinkelen til fyllingen i 
sjøen. I nord viser planforslaget noe fylling for å skaffe mer flat areal ved N1 og I/L 1, fordi tilkomsten 
fra sjøen er mindre viktig eller gjelder kun mindre fartøy. 
 
Bestemmelsene er for havneområde er utformet slik at områdene skal forbeholdes havnevirksomhet 
på land (ikke bedrifter), og benyttes til havnedriftens kjernevirksomhet. Det er spesifisert at 
havneområdene skal nyttes til lasting, lossing av gods og manøvrering fra fartøy til bygg, lager, 
siloer/tanker eller landbasert transport. Kraner/heiser, transportbånd og liknende installasjoner kan 
stå innenfor området eller krysse området så lenge de ikke reduserer områdets bruksmuligheter. 
Tiltak som hindrer bruken av kaiene skal ikke tillates, jf. § 53. 
 
Ved utformingen av områdeplanen er det valgt at kun vertikalnivå 2 (på grunnen) vises, fordi 
detaljene ikke er godt nok avklart for hele strekningen mellom sjø og land. Det vil kunne gå lengre tid 
før nye tiltak skal vurderes og forutsetninger og behov er vesentlig for løsninger som velges. Dette 
betyr at formålsgrensen mot sjøen vist i planforslaget er definert som ytre begrensning for kai (er) 
eller som grense for skrånings-utslaget for utfyllingsarealer ved kote 0 (mot sjø). Kai kan ved behov 
strekke seg inn i tilgrensende industriområder på land, jf. § 55. 
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5.5 Veg og trafikkforhold 
Det er gjennomført en egen trafikkanalyse for planområdet som belyser konsekvensene av utbygging 
innenfor planområdet. jfr. vedlegg 11.7. I trafikkanalysen har det særlig vært fokus på kryssområdene 
rv. 42/Grønehaugveien og rv. 42/fv. 60 ved nedkjøring til den gamle ferjeterminalen for å avdekke 
ev. behov for ombygging av disse kryssene.  
 
Trafikkanalysen viste behov for kanalisering av krysset rv. 42/Grønehaugveien og undergang for 
gående og syklende under rv. 42 i samme området. Utforming av krysset rv.42/fv. 60 ved nedkjøring 
til den gamle ferjeterminalen ble vurdert å være tilfredsstillende også for framtidig situasjon. 
 
Planforslaget grenser i hovedsak til østre vegkant av rv 42/fv 60. I kryssområdet ved rv42, 
Grønehaugveien og Torvhusveien er planområdet utvidet for å gi plass til kanalisert kryss ved 
Grønehaugveien og gang- og sykkelundergang under rv. 42. Selve krysset rv 42/fv 60 er forutsatt 
videreført med dagens utforming. Arm av rv. 42 som ender ved den gamle ferjeterminalen er 
foreslått videreført som adkomstveg til feltene N7, H/I/L 7 og H/I/L 8, med noen tilpasninger til ny 
intern samleveg på Kaupanes og gjeldende Vegnorm for Sør-Rogaland. 
 
Det interne/kommunale vegsystemet bygger på en framtidig samlevei som i stor grad følger 
Grønehaugveien og Kaupanesveien gjennom planområdet, og ender i krysset rv 42/fv. 60. Veien er 
lagt slik at den tar hensyn til vesentlige disponeringer og avtaler som havneselskapet har gjort, og 
avviker derfor fra dagens vegplassering i den sørlige delen av planområdet. Samleveistandard 
innebærer bygging av/ombygging til komplett ny vei med tanke på bredde, kurvatur og parallel gang- 
og sykkelveg. Dette vil være en moderne og fremtidisrettet vegløsning som følger opp 
kommunestyrets vedtak om at det skal planlegges samleveg med gang- og sykkelveiforbindelse 
internt i området og ut til hovedveinett.  
 
Det er utfordringer med eksisterende avkjørsel, da denne ikke er utformet i tråd med gjelende 
vegnormal og er ikke dimensjonert for trafikkøkningen som kan forventes.Hverken helningen eller 
kurven på gjelende veg er i tråd med gjeldende vegnormaler. Bratt helning og krappe kurver gir dårlig 
framkommelighet for «vanlig» tungtransport, og vil være særlig problematisk med tanke på 
framkommelighet for ev. spesialtransport til/fra havneområdet. Vegens utforming er lite egnet for 
veg til industriområde. Trafikkanalysen viser at krysset rv. 42/fv. 60, og dermed den søndre delen av 
planområdet, vil få vesentlig økning av trafikk med høy andel tungtrafikk. En logisk utforming av det 
interne vegnettet vil derfor innebære at samleveien (ringveien) bør være den som skal møte rv 
42/Hovlandveien. Denne intensjonen er tydelig i utformingen av valgte vegutforming. Vegvesenets 
krav ved oppstart om bruk av gjeldende vegnormaler for utforming av veger og kryss i planområdet 
er også innfridd ved denne utformingen av samlevegen. 
 
Sideveiene er definert som adkomstveier, og følger også i stor grad eksisterende veier. Det etableres 
nye veger til næringsområdene i nord (N2 – N5) og områdene ned mot Fiskarviga (N1 og I/L 1 – I/L 3). 
 
5.6 Parkering 
All parkering løses innenfor området. Bedriftene er pliktig til å opparbeide nok parkeringsplasser for 
sine ansatte samt nødvendig parkering til gjester/kunder. Det er i bestemmelsene til planforslaget 
satt krav til bilparkering i forhold til bruksareal (BRA) og det er også åpnet for å etablere felles 
løsninger inkl. parkering under terreng/fjell. Det er satt krav til antall sykkelparkeringsplasser og at 
50% av disse skal være overbygget. 
 
5.7 Tilleggsutredning Kaupanes – fritidsbebyggelse Rapport 2017-05-10-A02 
Ved forrige behandling av planen i sak 243/16 ble det fattet følgende vedtak av PTU; "Planen sendes 
tilbake til administrasjonen for å få en konsekvensutredning for å beholde området der hyttene 
ligger." Det er med bakgrunn i dette utarbeidet en egen tilleggsrapport R05 Tilleggsutredning 

Side 37 av 131



Kaupanes 2017-05-10-A02 som redegjør for dette.  En vil nedenfor kort gjenngi noen hovedpunbkter 
fra utredningen som konkluderer med at det er en klar overvekt av negative konsekvenser av å 
beholde hyttene i området. 
 
For temaet støy vil det å beholde fritidseiendommene i området medføre store negative 
konsekvenser. Hovedsakelig vil dette medføre konflikt mellom virksomheter som skaper støy og 
fritidseiendommer som trenger stillhet. Støyberegningene viser at fritidseiendommene ligger uheldig 
til med tanke på støy. Siden det ikke ligger regulerte fritidseiendom der i dag er vurderes det som en 
uheldig løsning å regulere inn fritidseiendommer i nærheten av de støyende virksomhetene. Det er 
også viktig for eksisterende og fremtidige virksomheter at de har mulighet til å legge opp til en drift 
uten strenge krav til støy, trafikk og  driftstid som hensyn til hyttebebyggelsen vil kreve. Et felt 
bestående av fritidsbebyggelse innenfor planområdet vil medføre at industrivirksomhetene er pliktet 
til å holde støynivået på et nivå som tilfredsstiller forurensingsforskriften og T-1442. 
 
En av hovedmålsettingene med planarbeidet er å sikre næringsarealer i kommunen. Dersom 
hytteeiendommene beholdes medfører dette at 26-36 daa industri/lager og 14-17 daa 
næringsbebyggelse forsvinner fra planforslaget. Med foreslått regulert utnyttelsene for de respektive 
delområdene innebærer dette en 11 000 - 14 000 m2 gulvflate industri/lager og ca. 24 000 m2 BRA 
næringsbebyggelse. Dette utgjør omtrent 15 % av areal avsatt til fremtidig næringsområder i 
sentrumsdelen i kommuneplanen for Eigersund 2011-2022. 
 
Ut fra generelle planprinsipper er det vurdert at det er en dårlig og i de fleste tilfeller en uakseptabel 
løsning å ha fritidsbebyggelse uten buffer midt i et havne- og industriområde. I vurderingen er det 
derfor lagt opp til at det bør etableres en buffersone på mellom 30 og 50 meter som vil redusere det 
framtidige industri- og næringsarealet betydelig. 
 
Det at det er fritidsbebyggelse som nærmeste nabo vil sannsynligvis også skape utsikkerhet for 
virksomheter som ønsker å etablere seg i området på grunn. Årsaken er at eiere av regulerte 
fritidseiendommer har sterkere partsrettighetene når disse er regulert og forutsatt opprettholdt. Det 
er heller ikke usannsynlig at de vedtatte konsekvensene med en omfattende utbygging 
undervurderes kraftig av de som ønsker å beholde fritidseiendommene sine. Mange måneder/år 
med anleggsarbeid vil ikke kunne unngås og vil forstyrre fritiden og ferietiden som ønskes tilbrakt i 
fritidsboligene betydelig. 
 
På dette stadiet er det vanskelig å si med sikkerhet hva de økonomiske konsekvensene av å beholde 
fritidseiendommene vil være. Dette er på grunn av usikkerhet rundt valg av finansieringsmodell, 
kostandskalkyle og kostanden for erverv av fritidseiendommene. Ervervskostnaden av 
fritidseiendommene vurderes til å ha en liten påvirkning på den totale utbyggingskostnaden. Derfor 
vil det sannsynligvis ikke være kostnadsbesparende å beholde fritidseiendommene. 
 
Det er avgjørende for kostnader pr. m2/eller tomt om utbyggingsarealene kan beholde sin størrelse 
eller om de reduseres med ca. 25%. En slik reduksjon vil føre til tilsvarende økning i kostnader pr. m2. 
I tillegg er det stor usikkerhet om bebygde arealer kan belastes med kostnader. Da kan kostnaden pr. 
m2 bli doblet. I ytterste konsekvens vil man ikke kunne finne kjøpere til slike høye tomtepriser. 
I tillegg til dette vil det være uheldig for strategien i kommuneplanen å regulere de arealene som er 
avsatt til fremtidige næringsarealer i kommuneplanen til fritidsbebyggelse. Dette vil få konsekvenser 
for det å kunne tilby arealer til nye virksomheter og nyetableringer som igjen kan skape 
arbeidsplasser. 
 
For kommunen vurderes det som viktig å kunne tilby et rent havne-, lager-, og næringsområde for å 
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oppnå målene som er satt i kommuneplanen. Det å beholde fritidseiendommene vil påføre 
eksisterende og nye virksomheter begrensinger med tanke på støy. Derfor vurderes det som uheldig 
og konfliktskapende løsning å beholde fritidseiendommene. 
For veg og trafikk vil det å beholde fritidseiendommene ikke medføre store vesentlige konsekvenser 
Kryssene og planlagt vegsystem må likevel oppgraderes selv om hyttene beholdes. Trafikken 
forventes å bli redusert med omkring 8 % i krysset rv 42 x Grønehaugveien. 
 
Det å beholde fritidsbebyggelsen kan få noen positive virkninger for landskap/fjernvirkning og 
nærvirkning jfr. mindre inngrep i eksistereende terreng ifølge rapporten. Dette vurderes i denne 
sammenheng å være av liten betydning.  
 
Ut fra disse temaene vurderes det som en overvekt av negative konsekvenser av å beholde 
fritidsbebyggelsen. 
 
Rapporten konkluderer med ay det frarådes på det sterkeste å beholde fritidsbebyggelsen i planen 
med formål som vil hindre systematisk erverv og innløsning, fordi: 

• Nødvendig bufferareal fører til betydelig reduksjon av industri-/næringsareal 
• Eiere av fritidsbebyggelse vil med sine partsrettigheter kunne føre til usikkerhet og 

utsettelser for mange ledd i plan- og byggesaksbehandlingen 
• Felles kostnadene må legges om på mindre areal som fører til en betydelig økning 
• Sparte kostnader med erverv av fritidseiendommene kompensere ikke for reduserte arealer 
• Det må gjennomføres erverv for bygging av samlevegen og ny infrastruktur på flere 

hytteeiendommer 
• Et positivt markedsførings- og salgsargument med et stort og helhet industri- og havneareal 

vil gå tapt. 
 
Rådmannen vil derfor med bakgrunn i konklusjonene i rapporten samt gjeldende kommuneplan ikke 
annbefale at hyttene blir vist i planen og at disse blir regulert som bebyggelse som skal fjernes og blir 
regulert i sin helhet til næringsareal.  Det at Eigersund kan stille med et helhetlig havne-, lager- og 
næringsområde vurderes som et sterkt virkemiddel for å oppnå målene i kommuneplanen om å 
skape- og opprettholde varierte arbeidsplasser og legge forhold til rette for nyetableringer og nye 
arbeidstakere. 
 
Rapporten er lagt ved som vedlegg til plandokuemntene.  
 
6. Tematisk konsekvensvurdering og risiko og sårbarhetsvurdering 
Gjennomgang for å synliggjøre tematiske vurderinger og dermed bedre kunne synliggjøre 
vurderinger knyttet til sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe og konsekvens av denne 
hendelsen og/eller av planen. Dette vil på en bedre måte synliggjøre fare / risiko og alvorlighet 
knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen er basert på ulike temakart, gjennomgang utført av 
tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om oppstart mv.  
 
En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn rekkefølge-krav eller 
at arealet justeres slik at risikoen fjernes, eventuelt vurderer en at det er for konfliktfylt og det ikke 
blir lagt inn i planen. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir 
tilstrekkelig effekt eller er mulig å gjennomføre, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene 
eventuelt at tiltaket ikke legges inn i planen.  
 
Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor.  
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· Hendelser som kommer i rødt felt: Tiltak er nødvendig eller så er konfliktnivået for høyt til at 

tiltaket kan anbefales. 
· Hendelser som kommer i gult felt: Tiltak vurderes ut fra forventet kostnad i forhold til nytte, 

eventuelt er ytterligere utredninger påkrevd. 
· Hendelser som kommer i grønt felt: Rimelige tiltak gjennomføres, eventuelt at konfliktnivået 

vurderes som akseptabelt eller at det ikke er konflikt i særlig grad. 

Selv om man i stor grad benytter samme terminologi som i risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-
analyser), er ikke denne gjennomgangen en ROS-analyse i tråd med forskriften. 
 
6.1 TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
6.1.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Parkeringsdekning  X    Grønn  
Adkomst til alle aktuelle deler av 
planområdet  

X    Grønn  

Frisikt X    Grønn  
Kryssutforming i samsvar med 
normaler 

X    Grønn  

Ivaretatt i planforslaget. 
 
6.1.2 Trafikksikkerhet 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
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  
Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Byggelinje mot veg X    Grønn  
Kollektivtilbud X    Grønn  
Planforslaget legger opp til en vesentlig forbedring av trafikksikkerheten og følger opp 
kommunestyrets vedtak om at det skal planlegges samleveg med gang- og sykkelveiforbindelse 
internt i området og ut til hovedveinett. Det legges opp til intern gang og sykkelveg, fortau samt 
sikker kryssing av riskvegen i nord av planområdet. 
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6.1.3 Vann og avløp 
Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vann X    Grønn  
Avløp X    Grønn  
Området skal kobles til offentlig vann- og avløpsanlegg. 
 
6.1.4 Fremføring av strøm m.m. 
Hendelse/Situasjon Ivare-

tatt? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Fremføring av strøm mv. X    Grønn  
Kabler og lignende skal legges i bakken. 
 
6.1.5 Avfallshåndtering 
Hendelse/Situasjon Ivare-

tatt? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Avfallsbehandling X    Grønn  
Ivaretas av DIM. 
 
6.2 Universell utforming: 
Hendelse/Situasjon Ivare-

tatt? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Kan hensyn til 
tilgjengelighet/ universell 
utforming ivaretas 

X    Grønn  

Krav til stigning er ivaretatt for alle nye veier, gang- og sykkelveier og fortau. Det er likevel noen 
unntak: gs-vei vest for kryss nord ligger mellom 5 og 6% pga. lite areal. Gs-vei sørover N1 er vist i 
veitegninger med 7%, men vil kunne senkes til 5%. SKV 4 er vist med 6,3% stigning i den nordlige 
delen for å kommer på nivå med tomtene. Størst avvik er det med 8% på vei SKV10 (rv 42) til tidligere 
terminal. Den vil kunne imidlertid løftes opp, slik skråningsutslaget i planforslaget har lagt opp til. 
Rv 42 har stigning på litt mer enn 8% både sør for kryss med Grønehaugveien hvor dagens g-s-vei 
følger parallelt og i bakken ned til kryss fv60/Hovlandsviga hvor det ligger gs-vei på vestsiden og 
fortau på østsiden. Dette er forhold knyttet til dagens riksvei som ikke kan korrigeres. 
 
Tomteområdene ligger med liten stigning fra samlevei eller adkomstveier, slik at adkomsten til 
bygninger og anlegg kan utformes universelt. Krav om universell utforming ligger også i 
bestemmelsenes § 23 og planprogrammet har lagt til grunn at det ikke er behov for utredning av 
dette tema. 
 
6.3. Barn og unge / ute- og oppholdsareal 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Tilfredsstiller planen krav i 
forbindelse med barn og 
unge – lek mv. 

X    Grønn  
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Område for ute- og 
oppholds-areal 

X    Grønn  

Planforslaget legger ikke opp til at barn og unge skal oppholde seg innenfor området. Store deler 
(områder og tomter) vil være inngjerdet og avsperret. Planen vil bidra til bedret trafikksikkerhet. 
 
6.4 Sikkerhet og beredskap 
6.4.1 Flom 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
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. 

Ivaretatt i bestemmelsenes §22 og §1.2 Krav til høydeplassering over havnivå. 
 
6.4.2 Støv og støy 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Støv og støy x  2 2 Gul Ikke kjent. 

Dette er ivaretatt i plan og bestemmelser jfr. egen rapport knyttet til støy i KU.Så lenge området blir 
regulert i tråd med kommuneplanen vil forholdet til støy kunne ivaretas på en tilfredsstillende måte 
jfr. støyrapport og KU. 
 
6.4.3 Ras 
 
Hendelse/Situasjon 

Fare til 
stede? 

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.no, og en er heller ikke kjent med slike forhold fra området.Områder som 
skal sprenges må sikres i etterkant på vanlig måte. 
 
6.4.4 Vær og vind 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
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. 
 
6.4.5 Radon 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Radongass  X 1 1 Grønn Ikke kjent.  

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i byggeforskrift 
TEK10, vedtatt i 2010 som ivaretar dette. 
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6.4.6 Høyspent, elektromagnetiske felt og elektromagnetisk stråling 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Høyspent / 
elektromagnetisk felt 

 X 1 1 Grønn  

Elektromagnetisk stråling 
(antenner  mv.) 

  X 1 1 Grønn  

Det er høyspentlinje gjennom området som må legges i kabel for at de nordlige delen skal lunne 
utbygges. Dette må avtales med Dalane Energi. Dette er sikret gjennom § 27 som sier at; «Det kan 
ikke gjøres tiltak i delfeltene N2 og I/L 5 før høyspentlinje innenfor faresone H370 er lagt i 
bakken.» 
 
6.4.7 Brann- og eksplosjonsfare 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Risikofylt industri mv.  X 1 1 Grønn  
Lager av eksplosjonsfarlig 
vare 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
6.4.8 Strategiske områder 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vei, bru, knutepunkt  X 1 1 Grønn  
Havn, kaianlegg  X 1 1 Grønn  
Sykehus/-hjem, kirke / 
brann / politi / Sivilforsvar 

 X 1 1 Grønn  

Forsyning kraft, vann  X 1 1 Grønn  
Forsvarsområde / 
Tilfluktsrom 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.4.9 Grunnforhold 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Grunnforhold  X 1 1 Grønn  
Som det går fram av konsekvensutredningen for grunnforhold, kapittel 7.6, er grunnforholdene i 
Holeviga kjent som dårlig og det foretas nærmere undersøkelse for hver fyllingsområde som er 
utpekt i planområdet. Grunnforholdene på land er ikke nærmere undersøkt i planprosessen, men det 
er kjent og tydelig at det er gode fjellmasser i de områdene hvor det terrenget må senkes og 
sprenges ned. Vurderingen som er utført for dette tema går fram av utredningskapittel 7.6. 
 
6.5 Forurensning 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
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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. 
 
6.6 Viktige hensyn og arealinteresser 
6.6.1 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   Grønn  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder / 
restriksjonsområder 

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.2 Naturverdier og rødlistart 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Sårbar flora   X   Grønn   

Sårbar fauna / fisk / 
leveområde for rødlistart 

 X   Grønn  

Inngrepsfrie områder  X   Grønn  
I og med at området er et aktivt havne- og industriområde, er det ikke aktuelt å legge til rette for 
bruk av natur- eller friluftsområder innenfor planområdet. Innenfor planområdet er det ikke 
registrert arter eller områdetyper som er av spesiell verdi. Det er registrert en fremmed art 
("boersvineblom") på Vestra Holevig. Dette forholdet er imidlertid ikke beslutningsrelevant for en 
videre utbygging av området og utredes ikke nærmere. 
 
6.6.3 Viltområde 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Viltområde  X   Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.4 Kulturminner/kulturmiljø 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Kulturminne/-miljø/ 
SEFRAK 

x    Grønn Ivaretatt i kart og 
bestemmelser. Og 
planbeskrivelse/KU 

Områdene på land og i store deler av sjøen i strandsonen er kartlagt slik at status for fornminnene er 
oppdatert. Her vil det være behov for utgraving 2 steder. Nyere tids kulturminner er vurderte 
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utvendig og ikke funnet autentisk nok for å kunne anbefale regulering til bevaring- se gjennomgang i 
planbeskrivelse/KU. 
 
Endringene for kulturminnene både for fornminnene på land, et freda minne i sjø og for nyere tids 
kulturminner er samlet vurdert til å gi liten negative konsekvenser i forhold til 0-alternativet. 
 
Områdene er undrsøkt av regional fagmyndighet og konklusjoenen fra disse er vurdert i KU samt 
innarbeidet i plankart og bestemmelser §§54-58. 
 
Det er i planen lagt opp til at en vil søke om frigivelse av ID 53547 og ID215495. ID 53547 er en 
mindre boplass (bolig/bosetting) fra sein Steinalder (steinbrukende tid). Forekomsten synes å 
begrenses til et område 15 m N-S og 10 m Ø-V. ID 215495 (Holeviga_stokkanker) har ikke tidligere 
vært registrert og ligger nå inne som et automatisk freda kulturminne som skal kunne graves ut og 
fjernes. 
 
Dette forutsetter søknad om frigiving og dispensasjon fra Kulturminnelovas § 8.4. 
Fylkeskommunen anbefaler en slik løsning, men kan først sende dispensasjonssøknaden til 
Riksantikvaren når planforslaget er sendt til offentlig ettersyn. 
 
6.6.5 Friluftsliv 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Friluftsliv og rekreasjon 
(frilufts-områder, LNF-F/N, 
friområder mv.) 

 X   Grønn  

I og med at området er et aktivt havne- og industriområde, er det ikke aktuelt å legge til rette for 
bruk av natur- eller friluftsområder innenfor planområdet. Planforslaget viser to områder som er del 
av grøntstrukturen på vestsiden av sundet mellom Fiskarvig og Nordbø. I nord ligger et mindre 
område (o_G1) som et bufferareal mellom framtidig veikryss med undergang, nytt næringsområde 
mot sjøen i nord og opparbeidet småbåthavn. Det andre område er det sentrale og store området 
som strekker seg nord- og sørover fra Holevikfjellet som er planområdets høyeste og markerte topp. 
Området omfatter to områder med fornminner og grenser til rv 42 i vest. 

 
Områdene skal være offentlig men ikke tilrettelegges for bruk på grunn av at ferdsel anses som farlig 
(bratte og høye skjæringer) og konfliktfull i forhold til tilgrensende områder og aktiviteter. 
 
6.6.6 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
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 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Landbruk / kjerneområde 
for jordbruk / skogbruk 

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.7 Landskapsvern og estetikk 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Landskapsvern / estetikk  X   Grønn  
Vakre landskap  X   Grønn  
Det er lagt vekt på å få til en god tilpasning av den nye bebyggelsen. Viser her til planbeskrivelse, 
landskapsanalyser samt volum- og høydevurderinger som er innarbeidet i plan og bestemmelser. Det 
er utarbeidet 3D-modell for å vise planlagte volum. Planområdet befinner seg i et eksisterende havne 
og næringsområde. Som konsekvens av planen vil området gå fra bebyggelse til mer bebyggelse. Selv 
om planområdet inneholder mye av karakteristikken av landskapstypen som befinner seg i 
landskapsregionen, vil ikke planforslaget medføre store konsekvenser for fjernvirkning.  
 
Sett fra Hovlandsveien/rv 42 vil bebyggelsen i feltene N2-N5 være godt synlig. De maksimale 
byggehøydene vil ligge på omtrent 20 meter og 4 etasjer over veghøyden. De visuelle konsekvensene 
i dette området vil være relativt store siden havne- og industriområdet ikke er synlig fra vegen.Dette 
området er uansett avsatt til framtidig næringsvirksomhet i Eigersund kommuneplan. 
Nærvirkningene vil også bli store i området omkring Holevikstjernet. Dette området er i dag helt 
skjermet fra havneområdet.  

 
 
6.6.8 Terreng og terrengtilpasning 
Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Terrengtilpassede tiltak? X      
Det er i forbindelse med planlegging av næringsarealene og vurdering i forhold til egnethet og 
konsekvenser for omgivelense lagt vekt på å få en god terrengtilpassning til den nye bebyggelsen. 
Det er laget terrengmodell som grunnlag for planforslaget og der det er arbeidet med skisseløsninger 
i flere trinn som omfatter arealdispone-ring og høyder for veger og planerte tomtearealer som har 
ført fram til et forslag. Planområdet er i dag allerede sterkt berørt av eksisterende virksomheter og 
ligger i et sund som er sterkt påvirket av havne- og industrivirksomheter. 
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6.6.9 Vegetasjon og markslag 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vegetasjon og markslag  X   Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.10 Lokalklima 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Lokalklima  X   Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.11 Miljøkonsekvenser 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Miljøkonsekvenser  X   Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.12 Forhold til naboer / tilpasning til omgivelser 
Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Konsekvenser for naboer X    Grønn  
Tilpasning til eksisterende 
omgivelser 

X    Grønn  

Det er kun noen enkelte boligeiendommer vest for rv 42 som vil kunne få tydelige forandringer i sitt 
nærområde. Det ligger 10 boliger langs rv 42 i nord og 7-8 boliger nordvest for næringsområde N6 
ved Hovlandsviga som ligger nærmest til å bli direkte berørt av planutformingen. En har så langt som 
mulig og innforbi rammene av å få en hensiktsmessig planutnyttelse søkt å ta hensyn til 
bakenforliggende boligbebyggelse jfr. kap 5.8 og 7.3 i planbeskrivelsen/KU.   
 
Eksisterende fritidsboliger forutsettes fjernet, da disse vil komme i konflikt med støysoner og den 
aktiviteten som er ønskelig i området jfr. vedtatt kommuneplan. Se kap 5.7 og  «Tilleggsutredning 
Kaupanes – fritidsbebyggelse Rapport 2017-05-10-A02» 
 
6.6.13 Sol og skygge 
Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Sol og skygge X    Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.14 Sosial infrastruktur 
Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
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 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Skole X    Grønn  
Barnehage X    Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.15 Folkehelse 
Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Folkehelse X    Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.7 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   Grønn  

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder seg innenfor 
rammene i kommuneplanen.  
 
Rådmannen vurderer at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og at det 
medfører behov for konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. Denne er 
utarbeidet som del av områdereguleringen. 
Det er ikke varslet utbyggingsavtale i forbindelse med varsel om oppstart.  
 
6.8 Naturmangfold 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Naturmangfold  X   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. 
 
6.9 REKKEFØLGEKRAV I PLANEN 
Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Rekkefølgekrav for å sikre 
utbygging 

X    Grønn  

Det er stilt rekkefølgekrav i planen, som i hovedsak knytter seg til trafikale forhold, høyspent og støy 
se §§24-29. Dette er en stor og omfattende plan hvor mange forhold må være på plass for at dette 
skal bli et moderne og fremtidsrettet havne- og næringsareal.  
 
7. Oppsummering og konklusjon 
Rådmannen viser til Kommunestyrets vedtak om at det skal utarbeides en områderegulering for 
fremtidig og eksisterende IH på Kaupanes. Rådmannen vurderer at den fremlagte forslaget til 
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områdereguleringsplan følger opp vilkårne som kommunestyret la til grunn: 
a) Alle eiendommene skal reguleres samtidig. Reguleringen kan gjennomføres med bruk av 

offentlig og privat samarbeid (OPS). 
b) Områdene skal tilrettelegges for industri (I) og havnevirksomhet (H) samt det kan åpnes 

opp for rene kontorbygg (K) i randsonen mot fylkesvegen. 
c) Det skal avsettes tilstrekkelig areal til lagring av konteinere m.m. samt tilrettelegging for 

etablering av kaier, kraner m.m. Det skal legges vekt på gode overgangsløsninger mellom 
bil/båt.  

d) Disse områdene skal fortrinnsvis benyttes til virksomheter som må ha direkte tilgang eller 
må ligge i umiddelbar nærhet til havn og der fiskerirelatert virksomhet har fortrinn. 
Virksomheter som ikke har dette behovet skal henvises til randsonen mot FV (ovenfor 
Holevigtjørna) 

e) Det skal planlegges samleveg med gang- og sykkelveiforbindelse internt i området og ut 
tilhovedveinett. Avkjørsler skal reduseres til et minimum. 

f) Planene skal legge vekt på helhet og sammenheng i grønnstruktur der bl.a. kulturminner 
skal søkes aktivisert. 

g) Fremtidig utbygging skal ikke komme i konflikt med automatisk freda kulturminne og 
Rogaland fylkeskommune vil ta stilling til utstrekningen av hensynssonen for 
kulturminnene på reguleringsplannivå. 

 
Forslag til områderegulering legger opp til å kunne etbalere omlag 100 000 m2 med nytt 
bygningsareal og vil kunne legge til rette for et moderne og fremtidsrettet havne- og næringsareal i 
Egersund.  
 
Det er utarbeidet tilleggsutredningen som følger opp vedtaket i planteknisk utvalg i Eigersund 
kommune den 25.10.2016 i forbindelse med førstegangsbehandling av områdereguleringsplanen for 
havne-, næringog industriområdet på Kaupanes der det skal konsekvensutredes å beholde 
fritidseiendommene i planforslaget. Av temaene som er utredet er det en klar overvekt av negative 
konsekvenser av å beholde hyttene i området og rådmannen fraråder på det sterkeste å beholde 
fritidsboligene i planen bl.a. fordi: 

• Nødvendig bufferareal fører til betydelig reduksjon av industri-/næringsareal. 
• Det å ha fritidsbebyggelse som nærmeste nabo vil sannsynligvis skape utsikkerhet for 

virksomheter som ønsker å etablere seg i området. Forutsigbarhet og langsiktighet er viktig 
ved invisteringsbeslutninger. 

• Det å beholde fritidseiendommene vil påføre eksisterende og nye virksomheter begrensinger 
med tanke på støy. Derfor vurderes det som uheldig og konfliktskapende løsning å beholde 
fritidseiendommene.  

• Eiere av fritidsbebyggelse vil med sine partsrettigheter kunne føre til usikkerhet og 
utsettelser  for mange ledd i plan- og byggesaksbehandlingen 

• Felles kostnadene må fordeles på mindre areal som fører til en betydelig økning av prisen. 
• Sparte kostnader med erverv av fritidseiendommene kompensere ikke for reduserte arealer 
• Det må gjennomføres erverv for bygging av samlevegen og ny infrastruktur på flere 

hytteeiendommer 
• Et positivt markedsførings- og salgsargument med et stort og helhet industri- og havneareal 

vil gå tapt. 
 
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 lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
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Økonomiske konsekvenser: 
Områdereguleringen vil i seg selv ikke ha økonomiske konsekvenser, men videre utbygging i tråd med 
reguleringsplanen vil medføre store kostander og vil måtte innarbeides i budsjett og økonomiplan. 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
Forslag til områdeplan med konsekvensutredning for havne-, næring- og industriområdet på 
Kaupanes på Eigerøy med bestemmelser, plankart, planbeskrivelse og konsekvensutredning datert 
25.05.2017 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10 
 
 
Dokumenter vedlagt utsendelsen: 
540326 R05_Tilleggsutredning_Kaupanes_2017-05-10-A02 
540325 R03_Reguleringsbestemmelser_Kaupanes_havne- og næringsområde_D01_2017-05-25 
540323 Plankart Kaupanes 2017-05-25 
540330 2015-11-16_Trafikkanalyse_Adkomst til Kaupanes_rev4_pso 
540331 2016-01-11_Rapport_arkeologi_Kaupanes (L)(693291) 
540332 2016-08-15_R04_ROS_5151291 
540333 AKU01 Kaupanes - etter ks pso 
540334 Notat KU luftforurensning Kaupanes Havn_J01 
540336 R002_5151291_Arealbrukstegning_datert 2016-08-15 
540337 Rapport kulturhistorisk reg Områdeplan Kaupanes (2015 F) 11_22804 
208458 Uttalelse til områderegulering næringsområde Kaupanes 

208485 Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. områderegulering næringsområde Kaupanes 
med tilliggende områder 

208564 Uttalelse til reguleringsplan - næringsområdet Kaupanes 
211599 Uttalelse områderegulering næringsområde Kaupanes 
211761 SAK  07.docx 

211893 Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan - områderegulering næringsområde 
Kaupanes 

212379 Merknader til reguleringsarbeidet/forslaget til planprogram Kaupanes 
212380 Kopi av brev fra Eigersund kommune vedr. trafikkstøy Hovlandsveien 
212381 Kopi av brev fra Statens Vegvessen vedr. støyskjerming 

212790 Områderegulering næringsområde Kaupanes med tilliggende områder - e-post til 
ordføreren med 

213814 Uttalelse til regulering Kaupanes næringsområde 

214655 Uttalelse - varsel om oppstart områderegulering næringsområde Kaupanes med tilliggende 
områder 

215920 Uttalelse - varsel om oppstart områderegulering næringsområde Kaupanes med tilliggende 
områder 

217101 Merknader til reguleringsplanarbeidet og forslaget til planprogram for omregulering 
Kaupanesområdet 

225608 Omregulering Kaupanes næringsområde - behov for arkeologiske registreringer 
355337 Regulering av Kaupanesområdet 
355338 Epost fra Maersk Line til Ervik Shipping datert 05.08.14 
355339 Brev fra Technip til Ervik Shipping datert 20.06.14 
355340 Kaupanes-ferje terminalen.pdf 
393519 Kaupanes næringsområde - bestilling kulturhistoriske registreringer 
398031 Uttalelse til områdereguleringsplan - havne og næringsområde Kaupanes - plan 2015 003 
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398481 Uttalelse til områdereguleringsplan - Kaupanes, planprogram 
399146 Innspill til områderegulering næringsområde Kaupanes 
399147 Situasjonskart 
399398 Vedrørende anleggsområde ved Kaupanes 
400082 Uttalelse til planvarsel 2015 003 og planprogram for havne- og næringsområde Kaupanes 

400274 Merknader til varsel om oppstart for plan 2015003 - områdereguleringsplan for Havne og 
næringsområde Kaupanes 

401137 Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid og utlegging av planprogram til offentlig 
ettersyn - Områdereguleringsplan for havne- og næringsområde Kaupanes 

401221 2015-05-05_NN_gnr.8_138,139.pdf 
401222 2015-05-05_Thorsen og Gjermestad_gnr.8_135,136,137.pdf 
401252 Uttalelse til områdereguleringsplan havne og næringsområde Kaupanes, plan 2015 003 
401297 Uttalelse vedr. kulturminner behov for varsling og avtaler med grunneierne, plan 2015 003 

402003 Uttalelse til  oppstart av reguleringsarbeid for plan 2015 003 områdereguleringsplan for 
havne- og næringsområde Kaupanes 

402004 Brev fra Fiskarlaget Vest 

402078 Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan og offentlig ettersyn, plan 2015 003, 
Kaupanes 

402082 Merknader fra Stavanger maritime museum - områderegulering Kaupanes 

405539 Uttalelse  til varsel om oppstart av plan 2015003 områdereguleringsplan for Havne- og 
næringsområde Kaupanes med planprogram 

406364 Brev fra Stavanger Maritime Museum 
428900 Vedr. plan om bygging av fryseanlegg på Kaupanes 
443744 Uttalelse - varsel om oppstart for områdereguleringsplan for Kaupanes 
463047 Innspill til reguleringsplan - Sørvest Holding AS 
463048 Innspill til reguleringsplan - tegning 
474924 Uttalelse om Fiskarvik - Kaupanes , framtidig bruk av Kaupanesområdet 
492812 Kartgrunnlag datert 15.08.16 
495340 Kart 
 
 
Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer): 
 
 
 
 
Dokumenter – i saken: 
540319 Innsendelse av planforslag, havne- og næringsområde Kaupanes, del 1 
540326 R05_Tilleggsutredning_Kaupanes_2017-05-10-A02 
540325 R03_Reguleringsbestemmelser_Kaupanes_havne- og næringsområde_D01_2017-05-25 
540323 Plankart Kaupanes 2017-05-25 
540330 2015-11-16_Trafikkanalyse_Adkomst til Kaupanes_rev4_pso 
540331 2016-01-11_Rapport_arkeologi_Kaupanes (L)(693291) 
540332 2016-08-15_R04_ROS_5151291 
540333 AKU01 Kaupanes - etter ks pso 
540334 Notat KU luftforurensning Kaupanes Havn_J01 
540336 R002_5151291_Arealbrukstegning_datert 2016-08-15 
540337 Rapport kulturhistorisk reg Områdeplan Kaupanes (2015 F) 11_22804 
208458 Uttalelse til områderegulering næringsområde Kaupanes 
208485 Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. områderegulering næringsområde Kaupanes 

Side 51 av 131



med tilliggende områder 
208564 Uttalelse til reguleringsplan - næringsområdet Kaupanes 
211599 Uttalelse områderegulering næringsområde Kaupanes 
211761 SAK  07.docx 

211893 Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan - områderegulering næringsområde 
Kaupanes 

212379 Merknader til reguleringsarbeidet/forslaget til planprogram Kaupanes 
212380 Kopi av brev fra Eigersund kommune vedr. trafikkstøy Hovlandsveien 
212381 Kopi av brev fra Statens Vegvessen vedr. støyskjerming 

212790 Områderegulering næringsområde Kaupanes med tilliggende områder - e-post til 
ordføreren med 

213814 Uttalelse til regulering Kaupanes næringsområde 

214655 Uttalelse - varsel om oppstart områderegulering næringsområde Kaupanes med tilliggende 
områder 

215920 Uttalelse - varsel om oppstart områderegulering næringsområde Kaupanes med tilliggende 
områder 

217101 Merknader til reguleringsplanarbeidet og forslaget til planprogram for omregulering 
Kaupanesområdet 

225608 Omregulering Kaupanes næringsområde - behov for arkeologiske registreringer 
355337 Regulering av Kaupanesområdet 
355338 Epost fra Maersk Line til Ervik Shipping datert 05.08.14 
355339 Brev fra Technip til Ervik Shipping datert 20.06.14 
355340 Kaupanes-ferje terminalen.pdf 
393519 Kaupanes næringsområde - bestilling kulturhistoriske registreringer 
398031 Uttalelse til områdereguleringsplan - havne og næringsområde Kaupanes - plan 2015 003 
398481 Uttalelse til områdereguleringsplan - Kaupanes, planprogram 
399146 Innspill til områderegulering næringsområde Kaupanes 
399147 Situasjonskart 
399398 Vedrørende anleggsområde ved Kaupanes 
400082 Uttalelse til planvarsel 2015 003 og planprogram for havne- og næringsområde Kaupanes 

400274 Merknader til varsel om oppstart for plan 2015003 - områdereguleringsplan for Havne og 
næringsområde Kaupanes 

401137 Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid og utlegging av planprogram til offentlig 
ettersyn - Områdereguleringsplan for havne- og næringsområde Kaupanes 

401221 2015-05-05_NN_gnr.8_138,139.pdf 
401222 2015-05-05_Thorsen og Gjermestad_gnr.8_135,136,137.pdf 
401252 Uttalelse til områdereguleringsplan havne og næringsområde Kaupanes, plan 2015 003 
401297 Uttalelse vedr. kulturminner behov for varsling og avtaler med grunneierne, plan 2015 003 

402003 Uttalelse til  oppstart av reguleringsarbeid for plan 2015 003 områdereguleringsplan for 
havne- og næringsområde Kaupanes 

402004 Brev fra Fiskarlaget Vest 

402078 Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan og offentlig ettersyn, plan 2015 003, 
Kaupanes 

402082 Merknader fra Stavanger maritime museum - områderegulering Kaupanes 

405539 Uttalelse  til varsel om oppstart av plan 2015003 områdereguleringsplan for Havne- og 
næringsområde Kaupanes med planprogram 

406364 Brev fra Stavanger Maritime Museum 
428900 Vedr. plan om bygging av fryseanlegg på Kaupanes 
443744 Uttalelse - varsel om oppstart for områdereguleringsplan for Kaupanes 
463047 Innspill til reguleringsplan - Sørvest Holding AS 
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463048 Innspill til reguleringsplan - tegning 
474924 Uttalelse om Fiskarvik - Kaupanes , framtidig bruk av Kaupanesområdet 
492812 Kartgrunnlag datert 15.08.16 
495340 Kart 
 
 
 

 
Parter i saken: 
N EIGERSUND 

KOMMUNE 
Postboks 580 4379 EGERSUND 

N EIGERSUND 
KOMMUNE 

Postboks 580 4379 EGERSUND 

N EIGERSUND 
KOMMUNE 

Postboks 580 4379 EGERSUND 

N EIGERSUND 
KOMMUNE 

Postboks 580 4379 EGERSUND 

N EIGERSUND 
KOMMUNE 

Postboks 580 4379 EGERSUND 

N BØE KITTY BRAUTVEGEN 491 4343 ORRE 
N FAYEN ANNE K 

HAVREBERG 
NITTEDALSGATA 30 2000 LILLESTRØM 

N HAVREBERG 
ARNE BODVAR 

DBO V/ HANNE BRITT 
HAVREBERG,LILLEBERGVEIEN 12 

0662 OSLO 

N HAVREBERG 
HANNE BRITT 

LILLEBERGVEIEN 12 0662 OSLO 

N HOVLAND HANS ØRSDALEN 315 4389 VIKESÅ 
N HOVLAND JARLE BLÅKNAPPVEIEN 17 4330 ÅLGÅRD 
N HOVLAND KÅRE 

STIAN 
SIKVALANDSVEGEN 1355 4330 ÅLGÅRD 

N HOVLAND RUTH ØRSDALEN 315 4389 VIKESÅ 
N HOVLAND 

SOLGUNN 
BJØRNAHIET 1 4330 ÅLGÅRD 

N IDLAND 
SYNNØVE 

SIKVALANDSVEGEN 1357 4330 ÅLGÅRD 

N JENSEN KAREN 
JOHANNE 

LUDVIG FEYLINGS GATE 16 4370 EGERSUND 

N SUNDVOLD DAG DØDSBO V/ INGER V. 
SUNDVOLD,GRØNLAND 39 A 

3045 DRAMMEN 

N SUNDVOLD 
HANS ERIK 

TØMTEVEIEN 80 2013 SKJETTEN 

N SUNDVOLD 
REIDUN 

OVENBAKKEN 3 1361 ØSTERÅS 

N THORKILDSEN 
INGFRID 

C/O SVEIN MAGNE 
THORKILDSEN,HØGSFJORDGT. 41 

4307 SANDNES 

N VASSBØ BERIT 
KARIN H 

C/O ARNE L VASSBØ,TORVMYRV 11 C 4326 SANDNES 

N VASSBØ KARI 
ANNE 

SJØLEIK 10 4057 TANANGER 

N VASSBØ 
RANVEIG 
JOHANNE 

ØRSDALEN 618 4389 VIKESÅ 
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Parter i saken: 
N BERTELSEN 

GISKEN 
GAMLEVEIEN 1 A 4370 EGERSUND 

N EIGERSUND 
KOMMUNE 

Postboks 580 4379 EGERSUND 

N EIGERSUND 
KOMMUNE 

Postboks 580 4379 EGERSUND 

N EIGERSUND 
KOMMUNE 

Postboks 580 4379 EGERSUND 

N SILFAS 
EGERSUND AS 

   

N KÅRVIK ASTRID 
MARGRETHE 

KJÆRLIGHETSSTIEN 8 4371 EGERSUND 

N FEYLING LUDVIG    
N FEYLING ANNA 

KAREN 
FJELLSTEDVEIEN 25 4371 EGERSUND 

N GJERMESTAD 
INGER THORSEN 

JONAS RODVELTS VEI 24 A 4372 EGERSUND 

N THORSEN JAN 
ØIVIND 

SIRISKJERET 2 4014 STAVANGER 

N THORSEN 
KAREN FEYLING 

AARSTADGATEN 31 4370 EGERSUND 

N THORSEN 
KAREN FEYLING 

AARSTADGATEN 31 4370 EGERSUND 

N BENDIKSEN 
ANNE 
MARGRETHE 

POSTBOKS 95 4381 HAUGE I DALANE 

N FEYLING CLAUS C/O ANNE MARGRETHE 
BENDIKSEN,SKOGLYV. 17 

4380 HAUGE I DALANE 

N EIGERSUND 
KOMMUNE 

Postboks 580 4379 EGERSUND 

N WELCON 
EGERSUND AS 

c/o Welcon AS 6718 DEKNEPOLLEN 

N BENDIKSEN 
ANNE 
MARGRETHE 

POSTBOKS 95 4381 HAUGE I DALANE 

N FEYLING CLAUS C/O ANNE MARGRETHE 
BENDIKSEN,SKOGLYV. 17 

4380 HAUGE I DALANE 

N GJERMESTAD 
INGER THORSEN 

JONAS RODVELTS VEI 24 A 4372 EGERSUND 

N THORSEN JAN 
ØIVIND 

SIRISKJERET 2 4014 STAVANGER 

N THORSEN 
KAREN FEYLING 

AARSTADGATEN 31 4370 EGERSUND 

N WELCON 
EGERSUND AS 

c/o Welcon AS 6718 DEKNEPOLLEN 

N WELCON 
EGERSUND AS 

c/o Welcon AS 6718 DEKNEPOLLEN 

N WELCON 
EGERSUND AS 

c/o Welcon AS 6718 DEKNEPOLLEN 

N TENGESDAL HOLANVEIEN 9 B 4373 EGERSUND 

Side 54 av 131



Parter i saken: 
CATRINE 
FEYLING 

N TENGESDAL 
LILLIAN FEYLING 

OTTOSGADE 23,6000 KOLDING   

N BERTELSEN 
GISKEN 

GAMLEVEIEN 1 A 4370 EGERSUND 

N PEERSEN 
RAGNEMARIE 

STEINODDVEIEN 14 4374 EGERSUND 

N ULSAKER LIV 
KARI 

DALANESVEGEN 110 5563 FØRRESFJORDEN 

N ULSAKER 
RAGNHILD 

ØVRE LEISTAD,LEISTADVEGEN 8 7560 VIKHAMMER 

N SØRVEST 
HOLDING AS 

Svanavågveien 30 4374 EGERSUND 

N EIGERSUND 
KOMMUNE 

Postboks 580 4379 EGERSUND 

N SEGLEM KARL T    
N EIGERSUND 

KOMMUNE 
Postboks 580 4379 EGERSUND 

N EIGERSUND 
KOMMUNE 

Postboks 580 4379 EGERSUND 

N EGERSUND 
ENERGY BASE 
AS 

Hovlandsveien 64 4374 EGERSUND 

N EIGERSUND 
KOMMUNE 

Postboks 580 4379 EGERSUND 

N EIGERSUND 
KOMMUNE 

Postboks 580 4379 EGERSUND 

N TERMINALEN AS Hovlandsveien 66 4374 EGERSUND 
N EIGERSUND 

KOMMUNE 
Postboks 580 4379 EGERSUND 

N Egersund 
Havnelager AS 

Postboks 2024-Eigerøy 4378 EGERSUND 

N EIGERSUND 
KOMMUNE 

Postboks 580 4379 EGERSUND 

N EIGERSUND 
KOMMUNE 

Postboks 580 4379 EGERSUND 

N Icopal AS Postboks 55 1477 FJELLHAMAR 
N NORDSJØTERMI

NALEN AS 
Hovlandsveien 70 4374 EGERSUND 

N EIGERSUND 
KOMMUNE 

Postboks 580 4379 EGERSUND 

N NORDSJØTERMI
NALEN AS 

Hovlandsveien 70 4374 EGERSUND 

N NORDSJØTERMI
NALEN AS 

Hovlandsveien 70 4374 EGERSUND 

N NORDSJØTERMI
NALEN AS 

Hovlandsveien 70 4374 EGERSUND 

N EIGERSUND 
KOMMUNE 

Postboks 580 4379 EGERSUND 

Side 55 av 131



Parter i saken: 
N PELAGIA AS Postboks 444 5805 BERGEN 
N EIGERSUND 

KOMMUNE 
Postboks 580 4379 EGERSUND 

N EIGERSUND 
KOMMUNE 

Postboks 580 4379 EGERSUND 

N EIGERSUND 
KOMMUNE 

Postboks 580 4379 EGERSUND 
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Sammendrag 

Denne tilleggsutredningen følger opp vedtaket i planteknisk utvalg i Eigersund kommune den 
25.10.2016 i forbindelse med førstegangsbehandling av områdereguleringsplanen for havne-, næring- 
og industriområdet på Kaupanes.  

Vedtaket går ut på at det skal konsekvensutredes å beholde fritidseiendommene i planforslaget.  

I dette dokumentet er det foretatt en gjennomgang av planstatusen for området. Deretter er det utredet 
konsekvensene for temaene:  

forutsigbarhet og attraksjon som næringsområde, økonomiske forhold og finansiering, tap av 

næringsareal, erverv, støy, trafikk og vegforhold og landskap/nærvirkning/fjernvirkning. 

Siden fritidseiendommene i dag ikke er regulert til fritidsbebyggelse, vurderes det ut fra et planteknisk 
perspektiv, at det å beholde hyttene betyr å regulere fritidsbebyggelse inn i et havne- og næringsområde 
med tilhørende støy og trafikk det fører med seg. Dette vurderes som en uheldig og konfliktskapende 
løsning.  

Det at det unngås å regulere fritidsbebyggelse på Kaupanes vil ha stor betydning for attraktiviteten og 
forutsigbarheten området har som et helhetlig næringsområde.  

Ervervskostnaden av fritidseiendommene vurderes til å ha en liten påvirkning på den totale 
utbyggingskostnaden. Derfor vil det sannsynligvis ikke være kostnadsbesparende å beholde 
fritidseiendommene. Dette skyldes at felleskostnadene for utbyggingen må fordeles på færre 
virksomheter og mindre arealer.   

I tillegg til dette vil det være uheldig for strategien i kommuneplanen å unnlate å regulere de arealene 
som er avsatt til fremtidignæringsarealer i kommuneplanen. Dette vil få konsekvenser for det å kunne 
tilby arealer til nye virksomheter og nyetableringer som igjen kan skape arbeidsplasser.  

Kryssene og nytt vegsystem må likevel oppgraderes dersom hyttene beholdes.  

For temaet støy vil det å beholde fritidseiendommene i området medføre store negative konsekvenser. 
Hovedsakelig vil dette medføre konflikt mellom virksomheter som skaper støy og fritidseiendommer som 
trenger stillhet.  

Av konsekvensene er det kun landskap/nærvirkning/fjernvirkning som kan medføre vesentlige positive 
konsekvenser.  

Av temaene som er utredet er det en klar overvekt av negative konsekvenser av å beholde hyttene i 
området. 
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 Innledning 
 

På vegne av Eigersund kommune har Norconsult AS utarbeidet en tilleggsutredning til områdeplanen 
med konsekvensutredning som er tidligere levert for havne-, næring- og industriområdet på Kaupanes. 
Bakgrunnen for dette er vedtaket i planteknisk utvalg i Eigersund kommune den 25.10.2016, PTU-sak 
243/16: 

«Planen sendes tilbake til administrasjonen for å få konsekvensutredning for å beholde området der 
hyttene ligger.» 

 Planstatus 

For å beskrive konsekvensene av å beholde hyttene innenfor planområdet er det viktig å kartlegge 
planstatusen for området. Som de to neste delkapitlene viser, er det ikke regulert fritidsboliger i 
gjeldende reguleringsplan eller kommuneplan. Fra et planteknisk og juridisk perspektiv vil derfor det å 
beholde hyttene være det samme som å erstatte regulerte eksisterende gjeldende formål med 
fritidsbebyggelse.  

 Reguleringsplan 

Kartutsnittet på nedenfor er hentet fra Eigersund kommunes hjemmeside og viser gjeldende 
reguleringsplaner i området. Eksisterende hyttetomter er markert med rød stiplet linje. Kartet viser at 
fritidsbebyggelsen er regulert til næring og friluftsområde, se under. 

 

Figur 1 Gjeldende reguleringsplaner. Hyttetomter markert med rød stiplet strek.  
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Det er to forskjellige reguleringsplaner som er gjeldende for hyttetomtene. For den nordligste delen er 
hyttetomtene regulert til friluftsområde med bestemmelse om at eksisterende bebyggelse inngår i 
planen, men ny bebyggelse er ikke tillatt. For de sørligste hyttetomtene er dette området regulert til 
næringsbebyggelse.  

 Kommuneplan 

Kartet under er et utsnitt av Eigersund kommuneplan 2011-2022. Kartet viser at mesteparten av 
områder regulert til friluftsområder er avsatt til fremtidig næringsvirksomhet i gjeldende kommuneplan.  
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 Beskrivelse av tiltaket 
Forslaget om å regulere 12-13 parseller med 7 bebygde fritidseiendommer innenfor et eksisterende 
industri-, havne- og næringsområde strider mot flere prinsipper for arealplanlegging. Selv om 
utgangspunktet er at det ligger eksisterende fritidsboliger innenfor området og at det ikke skal tillates 
bygd nye fritidsboliger, mangler fritidsboligene en buffer i form av et grønt-/vegetasjonsbeltet. 
Fritidsboligene kan bare delvis defineres knyttet til et sammenhengende grøntdrag eller en strand-/sjø-
sone som bærer preg av et hytte- eller friluftsområde. Hyttene ligger innenfor tettstedsgrensen og heller 
ikke av den grunn en framtidsrettet plassering. 

Samlevegen med tilhørende gang- og sykkelveg, fyllinger og skjæringer som går mellom den nordlige 
og den sørlige delen av fritidsbebyggelsen må likevel oppgraderes til en akseptabel standard uavhengig 
om fritidsbebyggelsen beholdes eller ikke. Det samme gjelder oppgradering av krysset.  

Et vanlig prinsipp for utbygging/utvikling av industri-/næringsområder er at det sikres en tilstrekkelig 
avstand til boliger og fritidsboliger. Dersom en legger en slik buffer på 30-50 meter bredde rundt 
fritidsboligene som er nødvendig for at hyttenes tomter skal kunne fungere som fritidseiendommer, blir 
en vesentlig større del av de framtidige industri- og næringsarealene berørt. En buffersone på 30 meter 
vurderes som en minimumsløsning, mens en buffersone på 50 meter ses på en tilfredsstillende avstand 
dersom formålet med reguleringsarbeidet var å regulere hytter inntil et lager-, nærings-, industri- og 
havneområde. I kartutsnittene på neste side er det vist hvordan et tenkt plankart ville sett ut dersom 
hyttetomtene blir beholdt med en buffersone på 30- og 50 meter.  

 

  

Side 63 av 131



x:\nor\oppdrag\stavanger\515\12\5151291\2 informasjonsflyt\22 ut\eigersund kommune\2017-05-
10_tilleggsutredning_r05_a02\r05_tilleggsutredning_kaupanes_2017-05-10-a02.docx 

 Oppdragsnr.: 5151291   Dokumentnr.: 5151291-R02   Versjon: A02 
 Tilleggsutredning  |  Områdereguleringsplan Havne- og næringsområde Kaupanes 

 

 2017-05-10  |  Side 8 av 17 

 

Figur 2 Plankart med 30 meter buffersone rundt fritidseiendommene 

 

Figur 3 Plankart med 50 meter buffersone rundt fritidseiendommene 
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Grepet med å beholde hytteiendommene i reguleringsplanen strider både mot deler av gjeldende 
reguleringsplaner og kommuneplanen. Dette vurderes til å være en dårlig planteknisk løsning som i 
teorien innebærer å regulere en fritidsbebyggelse omringet av industrivirksomheter.  

Kartutsnittene viser at eksisterende hyttetomter er regulert til formålet frittliggende fritidsbebyggelse. 
Dette arealet utgjør 24 daa.  

For forslaget med 30 meter buffersone innebærer dette at 41 daa utbyggingsarealer forsvinner fra 
planforslaget. Av utbyggingsarealer som forsvinner er 26 daa regulert industri/lager og 14,5 daa 
næringsbebyggelse. I tillegg til arealer som direkte utgår, vil to tomter (I/L3 og I/L8) miste mye av 
potensialet for utbygging på grunn av at disse tomtene blir vanskelig å utnytte. Disse tre tomtene har 
et samlet areal på 3,2 daa. 

For forslaget med 50 meter buffersone innebærer dette at 53 daa utbyggingsarealer forsvinner fra 
planforslaget. Av utbyggingsarealer som forsvinner er 36 daa regulert industri/lager og 16,8 daa 
næringsbebyggelse. I tillegg til arealer som direkte utgår, vil tre tomter (I/L3, I/L 7 og I/L8) miste mye 
av potensialet for utbygging på grunn av at disse tomtene blir vanskelig å utnytte. Disse tre tomtene 
har et samlet areal på 1,5 daa. 

For fritidsbebyggelsen nord for Grønehaugveien kan hyttene ligger i område reguleret til frilftsformål 
(underkategori til LNF) slik det er regulert i gjeldende reguleringsplanen. For den sørlige delen av 
fritidsbebyggelsen må det omreguleres fra nærings- til fritidsbebyggelse.  

Illustrasjonen på neste side viser en 3d illustrasjoner planforslag datert 9.9.2016 og hvordan dette ville 
sett ut dersom fritidsbebyggelsen ville bli beholdt.  

 

 

Figur 4 3d-illustrasjon av planforslag datert 9.9.2016 
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Figur 5 3d-illustrasjon der hytteeiendommene er beholdt med 30m buffersone 

 

Figur 6 3d-illustrasjon der hytteeiendommene er beholdt med 50m buffersone 
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 Konsekvenser 

 Forutsigbarhet og attraksjon som næringsområde 

En vesentlig forutsetning i kommuneplanen er at det skal sikres forutsigbare forhold for nytt og 
eksisterende næringsliv i et framtidsrettet industri- og næringsområde. Et tett naboskap til eksisterende 
fritidsbebyggelse vil være forstyrrende for utbygging og etablering av nye bedrifter. Årsaken er at eiere 
av regulerte fritidseiendommer har sterkere partsrettighetene når disse er regulert og forutsatt 
opprettholdt. Naboene ville kunne komme med klager og merknader til hver byggesak og både forsinke 
og forvanske realiseringen av nærings- og industriområder samt senere etableringer. 

Det vil kunne oppstå situasjoner hvor krav om kontroll og dokumentasjon av miljøforhold (støy, 
luftforurensing, trafikk m.m.) vil kunne føre til forsinkelser og mindre forutsigbarhet selv om all virksomhet 
ligger innenfor lover, forskrifter og gitte tillatelser. Denne usikkerheten vil ramme både kommunen, 
Eigersund Næring og Havn KF og eksisterende og nye bedrifter. All erfaring fra liknende områder tilsier 
at det blir mange og langvarige konflikter. 

Området nordvest i planområdet tett opp mot krysset rv 42/Grønehaugveien blir med oppgradering av 
krysset og nye næringsarealer langs rv 42 selve «porten» til et framtidig Kaupanes. Signaleffekten med 
fritidsbebyggelse i nærheten er negativ og vil lett kunne nøytralisere tiltak med god fysisk tilrettelegging 
og markedsføring av forskjellig art. Det er grunn til å tro at bedrifter som vurderer å etablere seg, ikke 
vil kjøpe tomter i nærheten av fritidsbebyggelse. Dette kan gjøre opparbeida områder/tomter vanskelige 
å selge og føre til en dårligere utbyggingsøkonomi enn forutsatt.  

I forbindelse med nyetableringer står kommunen i de fleste tilfellene i et konkurranseforhold med andre 
områder og kommuner. Fritidseiendommene innenfor planområdet vil da føre til at Kaupanes blir silt ut 
som alternativ ganske raskt. 

Det at Eigersund kan stille med et helhetlig havne-, lager- og næringsområde vurderes som et sterkt 
virkemiddel for å oppnå målene i kommuneplanen om å skape- og opprettholde varierte arbeidsplasser 
og legge forhold til rette for nyetableringer og nye arbeidstakere.  

 Økonomiske forhold og finansiering 

Utbyggingen skal skje i regi av Egersund Næring og Havn KF som innebærer flere modeller for 
gjennomføring når det gjelder finansiering og utbygging. Det vil sannsynligvis være nødvendig med 
kjøpere/leietakere før større utbygginger kan igangsettes eller at det igangsettes utbygging av enkelte 
etapper. På dette stadiet er det ikke bestemt hvilken finansieringsmodell som skal sørge for at utbygging 
blir igangsatt og gjennomført.  

Rekkefølgekrav i reguleringsplanen gir noen holdepunkter, men ikke svar på kostnader, finansiering og 
fordeling. Bestemmelsene inneholder blant annet krav om oppgradering av to kryss, opparbeidelse av 
7 meter bred samleveg med 3 meter bred gang- og sykkelveg, høyspentledninger som skal legges i 
bakken, og eventuelt støyskjermingstiltak mot bebyggelsen vest for planområdet. Opparbeidelse av 
området krever også etablering av nytt vann- og avløpsnett og store terrenginngrep/masseforflytninger.  
 
På dette stadiet er det ikke utarbeidet noe nøyaktig kalkyle for å anslå kostnadene rekkefølgetiltakene 
ovenfor vil utløse. Det er heller ikke blitt gjennomført et overslag for kostnadene tilknyttet 
eiendomserverv, prosjektering og finansiering. Men basert på faktorene nevnt ovenfor vurderes det som 
at kostandene for området vil være relativt store. I tillegg er det ikke avgjort i hvilken grad de eksisterende 
virksomhetene skal bidra til å dekke kostnadene.  
 

Side 67 av 131



x:\nor\oppdrag\stavanger\515\12\5151291\2 informasjonsflyt\22 ut\eigersund kommune\2017-05-
10_tilleggsutredning_r05_a02\r05_tilleggsutredning_kaupanes_2017-05-10-a02.docx 

 Oppdragsnr.: 5151291   Dokumentnr.: 5151291-R02   Versjon: A02 
 Tilleggsutredning  |  Områdereguleringsplan Havne- og næringsområde Kaupanes 

 

 2017-05-10  |  Side 12 av 17 

På grunn av den høye forventede felleskostnaden vurderes det som at det er viktig at denne fordeles 
på flest mulig virksomheter/kvadratmeter i planen for at tomtene skal fremstå som attraktive og at 
finanseringen blir lettere.  
 
Planforslaget som ble førstegangsbehandlet den 25.10.2016 inneholdt til sammen 321 daa formål 
regulert til næring, havn, industri- og lager. Av disse arealene er omtrent 210 daa nye utbyggingsformål.  
 
Som kapittel 2 viser, vil det gå tapt 40-45 daa utbyggingsformål i alternativet med 30 meter buffersone. 
Dette utgjør ca. 20 % av nye utbyggingsformål og ca. 13 % av totale arealer (nye og eksisterende 
arealer). 
 
For alternativet med buffersone på 50 meter vil det gå tapt ca. 55 daa utbyggingsformål. Dette utgjør 
ca. 26 % av nye utbyggingsformål og ca. 17 % av det totale arealet (nye og eksisterende arealer). 
 
Om en tenkt kostnad for felles infrastruktur på 100 mill. kr. kan legges på 210 daa eller 165/155 daa, er 
av vesentlig betydning fordi dette vil gi en kostnadsøkning i kr. pr. m2 (475 kr./m2 til 625 kr./m2). Dette 
skyldes at felleskostnadene for utbyggingen må fordeles på færre virksomheter eller arealer. Dette er 
også avhengig av i hvor stor grad de eksisterende bedriftene i området er med på å bidra for å dekke 
kostnaden. I tillegg kommer egen kostnad med opparbeidelse av egen tomt og bebyggelse. 
 
Dersom fritidsbebyggelsen beholdes vil det spares kostander for erverv. Reduksjonen i kostandene for 
erverv vurderes til ikke å kunne veie opp mot den økte kostanden per kvadratmeter som følge av at 
felleskostnadene må fordeles på færre m2 utbyggingsareal.  
 
Ettersom det vurderes som store kostander i forbindelse med utbyggelse av området anses erverv av 
fritidseiendommene som en liten del av den totale felleskostnaden.  
 
Med tanke på finansiering og økonomi vurderes som en uheldig løsning å beholde eksisterende hyttefelt 
i planen.  

 Tap av næringsareal 

En av hovedmålsettingene med planarbeidet er å sikre næringsarealer i kommunen. Dersom 
hytteeiendommene beholdes medfører dette at 26-36 daa industri/lager og 14-17 daa 
næringsbebyggelse forsvinner fra planforslaget. Med foreslått regulert utnyttelsene for de respektive 
delområdene innebærer dette en 11 000 - 14 000 m2 gulvflate industri/lager og ca. 24 000 m2 BRA 
næringsbebyggelse. Dette utgjør omtrent 15 % av areal avsatt til fremtidig næringsområder i 
sentrumsdelen i kommuneplanen for Eigersund 2011-2022.  

I samfunnsdelen av kommuneplanen for Eigersund er det estimert at det må skapes ca. 1000 nye 
arbeidsplasser i kommunen innen 2030 for å dekke behovet til den forventede befolkningsveksten.  

I samfunnsdelen av kommuneplanen for Eigersund er det poengtert at: Gjennomføringen av 

reguleringsplanen for Kaupanes og ikke minst utbygging av området er strategisk meget viktig.  

I tillegg nevnes følgende: Tilgang til næringsareal er et konkurransefortrinn. En må ivareta hensynet 

både til eksisterende bedrifter og for nyetableringer. En må sikre at det er tilgjengelige næringsareal i 

alle deler av kommunen for bl.a. å bidra til å opprettholde bosettingen i alle deler av kommunen. 

Basert på innholdet i kommuneplanen vurderes det som at det er et uheldig tiltak å bevare 
fritidseiendommene. 
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 Erverv 

Dersom fritidseiendommene beholdes vil dette bety at disse eiendommene ikke trenger å erverves, men 
det må gjennomføres forhandlinger om er erverv av de deler som trenges til bygging av samlevegen og 
infrastruktur. Dette kan også føre til at det blir nødvendig med ekspropriasjon. Men bortfallet av 
ervervskostnaden vil ikke gi vesentlige kostnadsreduksjoner i forhold til den totale utbyggingskostnaden 

 Støy 

Det er foretatt nye støyberegninger i forbindelse med tilleggsutredningen for å belyse mulige endringer 
av planforslaget. 

Kartet under viser en grovberegning av støyutbredelse fra tenkte nyetableringer av virksomheter i 
henhold til planen. Noen av støykildene har blitt lagt inn med en konservativ plassering. 

 

Figur 7 Støykart, gul sone >55 dB Lden utendørsarealer ved kontinuerlig drift av havner/industri og 45 dB om 
natten, rød sone 65 Lden ute-utenimpulslyd og 55 dB om natten 
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Kartet viser at med aktuelle kilder, driftstider og plasseringer lagt til grunn, havner 3 av uteplassene nord 
for Grønehaugveien innenfor gul støysone og alle 3 uteplassene sør for Grønehaugveien innenfor gul 
støysone. Uteplass tilhørende gnr. 8/58 ligger utenfor gul støysone fra industri, men denne uteplassen 
ligger i gul støysone fra vegtrafikk. Støykilder tilknyttet Teigen AS er ikke lagt inn støyberegningen. 

Det vil ikke være hensiktsmessig å legge inn støykilder ved Teigen AS for å prøve å gjenskape 
støyutbredelse vist i COWI sitt støykart fra 2008 ettersom vi ikke har særlig info om støykilder, 
plassering/høyder og driftstider. Vi kommenterer derfor denne støyberegningen kvalitativt. COWI sine 
beregninger er utført 2 m over terreng og våre beregninger er utført 1,5 m over terreng, men kan 
vurderes overordnet mot hverandre. Eigersund kommune opplyser at det kan legges til kveldsdrift, da 
vil støyutbredelsen bli noe større enn vist i støykartene.  

Støykoter beregnet av COWI 2 m over terreng viser at alle uteplasser tilknyttet hyttene ligger utenfor gul 
støysone fra industri. Med kveldsdrift kan muligens uteplasser sør for Grønehaugveien havne innenfor 
gul støysone mhp industristøy fra Teigen AS. Våre støyberegninger med øvrige industristøykilder i 
tillegg viser uansett at disse uteplassene havner innenfor gul støysone fra industri. Støy fra Teigen kan 
eventuelt bidra til noe høyere støynivåer. 

Med det beregningsgrunnlaget som er lagt til grunn vil alle uteplasser tilhørende eksisterende 
fritidseiendommer bli liggende innenfor gul støysone fra vegtrafikk (vist i støyvurdering des. 2016) 
og/eller industri. Det må understrekes at det kun krav om støyskjerming for uteplasser ved 
fritidseiendommer. Det betyr at resten av eiendommen er utsatt for mer støy, noe som vil oppleves svært 
negativt av eierne av eiendommene. Det er lagt til grunn en nokså konservativ plassering av enkelte av 
industrikildene i støyberegningen. Det er tidligere vurdert støyskjermingstiltak langs Grønehaugveien. 
Ut fra en kost-/nyttevurdering vil det være mest hensiktsmessig å tilby lokale skjermingstiltak fremfor 
langsgående skjermer. Nåværende beregninger viser at alle fritidsboliger innenfor planområdet må 
vurderes for lokale skjermingstiltak på uteplass slik at tilfredsstillende støynivå oppnås, Lden < 55 dB. 

Når det foreligger mer detaljerte planer om utbygging av området og tilknyttede støykilder (inkludert 
vegtrafikk) bør det gjøres nye støyberegninger for å vurdere støyutbredelse til nærliggende eksisterende 
støyfølsom bebyggelse. 

Støyberegningene viser at fritidseiendommene ligger uheldig til med tanke på støy. Siden det ikke ligger 
regulerte fritidseiendom der i dag er vurderes det som en uheldig løsning å regulere inn 
fritidseiendommer i nærheten av de støyende virksomhetene. Det er også viktig for eksisterende og 
fremtidige virksomheter at de har mulighet til å legge opp til en drift uten strenge krav til støy, trafikk og 
driftstid som hensyn til hyttebebyggelsen vil kreve. Et felt bestående av fritidsbebyggelse innenfor 
planområdet vil medføre at industrivirksomhetene er pliktet til å holde støynivået på et nivå som 
tilfredsstiller forurensingsforskriften og T-1442.  

 Trafikk og vegforhold 

Siden hytteeiendommene ligger mot krysset i nord, vil reduksjonen i trafikk komme på Grønehaugveien 
nærmest rv 42 og gi mindre trafikk i kryss-område dersom fritidsbebyggelsen beholdes. Ifølge 
grunnlagsdata som er benyttet ved utredning av hovedalternativet, vil reduksjonen tilsvare ca. 8% av 
ÅDT og maks. timetrafikk for område under ett. 

Det er ikke mulig å tenke andre kryssplasseringer mot rv 42 for å unngå at samlevegen går mellom 
fritidseiendommene. Statens Vegvesen er svært restriktiv til etablering av nye kryss til overordnet 
vegnett. Nye krav til utforming, kan også føre meg seg omfattende og kostbare løsninger.  

Det vurderes også som uaktuelt å kanalisere all trafikk fra H/I/L 1 og I/L 9 og sørover til krysset mellom 
rv42/fv 60. Det sørlige krysset vil da få en belastning som krever en helt annen løsning enn den planen 
legger opp til. Det har også vært høyt fokus på god tilgjengelig for tungtransport og spesialtransport, 
samtidig som en ønsker å redusere behovet for å snu på industri/lager arealer og ikke minst 
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havnearealer. Da er det viktig at det er en mulighet å kjøre ut mot nord når de tar av ved kryss rv42/fv60 
og motsatt. 

Det er heller ikke mulig å redusere inngrep i eiendommene fordi standarden til en samleveg for 
tungtrafikk med parallellgående GS-veg krever en linjeføring og bredde som i sum vil kreve samme 
areal (kommunal norm). 

 Landskap/fjernvirkning/nærvirkning 

Det kan oppstå positive effekter av å beholde hyttene i forhold til landskapet/fjernvirkning og 
nærvirkning. Dette gjelder spesielt for nabobebyggelsen på vestsiden av rv 42. Bildene nedenfor er tatt 
fra 3d modellene av de to alternativene. Det første bildet viser modellen basert på planforslaget som ble 
førstegangsbehandlet. Det andre bildet viser modellen der fritidsbebyggelsen er bevart.  

 

Figur 8 Utsnitt fra 3d modell av planforslaget som ble førstegangsbehandlet 

Side 71 av 131



x:\nor\oppdrag\stavanger\515\12\5151291\2 informasjonsflyt\22 ut\eigersund kommune\2017-05-
10_tilleggsutredning_r05_a02\r05_tilleggsutredning_kaupanes_2017-05-10-a02.docx 

 Oppdragsnr.: 5151291   Dokumentnr.: 5151291-R02   Versjon: A02 
 Tilleggsutredning  |  Områdereguleringsplan Havne- og næringsområde Kaupanes 

 

 2017-05-10  |  Side 16 av 17 

 

Figur 9 Utsnitt fra 3d modell av planforslag der fritidseiendommene er beholdt.  

Bildene viser at det er noe mindre inngrep i det eksisterende terrenget dersom fritidsbebyggelsen 
beholdes. Siden eksisterende fritidseiendommer består av relativ tett vegetasjon kan dette være med 
på å skape en liten buffer for boligbebyggelsen på vestsiden rv 42 mot havne- og industrivirksomhetene.  

 Andre temear 

Temaer som kulturminner/ kulturmiljø, grunnforhold, naturmangfold, luftforurensing som ble 
konsekvensutredet i opprinnelig planforslag anses som irrelevante i vurderingen av å beholde 
fritidseiendommene eller ikke.  
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 Konklusjon 
Ut fra generelle planprinsipper er det vurdert at det er en dårlig og i de fleste tilfeller en uakseptabel 
løsning å ha fritidsbebyggelse uten buffer midt i et havne- og industriområde. I vurderingen er det derfor 
lagt opp til at det bør etableres en buffersone på mellom 30 og 50 meter som vil redusere det framtidige 
industri- og næringsarealet betydelig. 

Det at det er fritidsbebyggelse som nærmeste nabo vil sannsynligvis også skape utsikkerhet for 
virksomheter som ønsker å etablere seg i området på grunn. Årsaken er at eiere av regulerte 
fritidseiendommer har sterkere partsrettighetene når disse er regulert og forutsatt opprettholdt. Det er 
heller ikke usannsynlig at de vedtatte konsekvensene med en omfattende utbygging undervurderes 
kraftig av de som ønsker å beholde fritidseiendommene sine. Mange måneder/år med anleggsarbeid vil 
ikke kunne unngås og vil forstyrre fritiden og ferietiden som ønskes tilbrakt i fritidsboligene betydelig. 

På dette stadiet er det vanskelig å si med sikkerhet hva de økonomiske konsekvensene av å beholde 
fritidseiendommene vil være. Dette er på grunn av usikkerhet rundt valg av finansieringsmodell, 
kostandskalkyle og kostanden for erverv av fritidseiendommene. Ervervskostnaden av 
fritidseiendommene vurderes til å ha en liten påvirkning på den totale utbyggingskostnaden. Derfor vil 
det sannsynligvis ikke være kostnadsbesparende å beholde fritidseiendommene.  

Det er avgjørende for kostnader pr. m2/eller tomt om utbyggingsarealene kan beholde sin størrelse eller 
om de reduseres med ca. 25%. En slik reduksjon vil føre til tilsvarende økning i kostnader pr. m2. I tillegg 
er det stor usikkerhet om bebygde arealer kan belastes med kostnader. Da kan kostnaden pr. m2 bli 
doblet. I ytterste konsekvens vil man ikke kunne finne kjøpere til slike høye tomtepriser. 

I tillegg til dette vil det være uheldig for strategien i kommuneplanen å regulere de arealene som er 
avsatt til fremtidige næringsarealer i kommuneplanen til fritidsbebyggelse. Dette vil få konsekvenser for 
det å kunne tilby arealer til nye virksomheter og nyetableringer som igjen kan skape arbeidsplasser.  

For kommunen vurderes det som viktig å kunne tilby et rent havne-, lager-, og næringsområde for å 
oppnå målene som er satt i kommuneplanen. Det å beholde fritidseiendommene vil påføre eksisterende 
og nye virksomheter begrensinger med tanke på støy. Derfor vurderes det som uheldig og 
konfliktskapende løsning å beholde fritidseiendommene.  

For veg og trafikk vil det å beholde fritidseiendommene ikke medføre store vesentlige konsekvenser 
Kryssene og planlagt vegsystem må likevel oppgraderes selv om hyttene beholdes. Trafikken forventes 
å bli redusert med omkring 8 % i krysset rv 42 x Grønehaugveien. 

Det å beholde fritidsbebyggelsen kan få noen positive virkninger for landskap/fjernvirkning og 
nærvirkning. Ut fra disse temaene vurderes det som en overvekt av negative konsekvenser av å beholde 
fritidsbebyggelsen. 

Det frarådes på det sterkeste å beholde fritidsbebyggelsen i planen med formål som vil hindre 
systematisk erverv og innløsning, fordi: 

• Nødvendig bufferareal fører til betydelig reduksjon av industri-/næringsareal 
• Eiere av fritidsbebyggelse vil med sine partsrettigheter kunne føre til usikkerhet og utsettelser 

for mange ledd i plan- og byggesaksbehandlingen 
• Felles kostnadene må legges om på mindre areal som fører til en betydelig økning 
• Sparte kostnader med erverv av fritidseiendommene kompensere ikke for reduserte arealer 
• Det må gjennomføres erverv for bygging av samlevegen og ny infrastruktur på flere hytte-

eiendommer 
• Et positivt markedsførings- og salgsargument med et stort og helhet industri- og havneareal vil 

gå tapt. 
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EIGERSUND KOMMUNE 
 

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 
KAUPANES HAVNE- OG NÆRINGSOMRÅDE 

PLANID: 11012015-03 
Datert: 25.05.2017 - Sist revidert:  

Kommunestyrets vedtak: xx.xx.2016, saksnr. xx/2016 
 

PLANENS GRENSE, INNHOLD OG FORMÅL 

§ 1. Formålet med planen er å legge til rette for industriutbygging for eksisterende og ny virksomhet med 
behov for adkomst til sjø. Planen omfatter i hovedsak eiendommene gnr/bnr 6/2 og 7/5. 
 
§ 2. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist med juridisk linje for planens 
begrensning. 
 

FORMÅL 

§ 3. Området er regulert til følgende formål: 
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5, nr. 1) 

 Boligbebyggelse (1110) 
 Næringsbebyggelse (1300) 
 Energianlegg (1510) 
 Vann- og avløpsanlegg (1540) 
 Forretning/kontor (1810) 
 Industri/lager (1826) 
 Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål - havn/industri/lager 

(1900) 
 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5, nr. 2) 
 Kjøreveg (2011) 
 Fortau (2012) 
 Gang- og sykkelveg (2015) 
 Annen veggrunn – tekniske anlegg (2018) 
 Annen veggrunn – grøntareal (2019) 
 Havn (2040) 
 Havnelager (2043) 
 Parkeringsplasser (2082) 
 

GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12-5, nr. 3) 
 Grønnstruktur (3001) 
 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (pbl § 12-5, nr. 6) 
 Havneområde i sjø (6229) 
 Småbåthavn (6230) 
 

HENSYNSSONER (pbl. § 12-6) 
 Sikringssone – frisikt (H140) 
 Faresone – høyspenningsanlegg (H370) 
 Hensynssone - bevaring kulturmiljø (H570) 
 Båndleggingssone - båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 

 
BESTEMMELSEOMRÅDER (pbl. § 12-7) 

Side 74 av 131



 Dokument nr: R03 
 Revisjons nr. D01 

 

2 

N:\513\01\5130111\5 Arbeidsdokumenter\55 Planbeskrivelse 

 Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak 
 Anlegg- og riggområde 

 
1. FELLESBESTEMMELSER 

1.1. Krav til søknad 

§ 4. Ved søknader etter plan- og bygningsloven kan kommunen kreve utarbeidet utomhusplaner for hele eller 
deler av området. Utomhusplaner skal vise opparbeiding av tomta med atkomst, parkering, areal for av- og 
pålessing, snuplass, utelager, terrengbehandling med eksisterende og planlagt terreng, belegg, murer, gjerder, 
belysning og andre aktuelle fysiske/tekniske tiltak m.m., samt bruk av området.  
 
§ 5. Ved gradvis utbygging av tomten skal det vises plan for samlet utnyttelse av tomten der det framgår 
hvordan de ulike byggene og installasjonene forholder seg til hverandre. 
 
§ 6. Nye søknader må utformes og vurderes på bakgrunn av gitte tillatelser for virksomheter i planområdet. 
For virksomheter som etter kommunens skjønn kan medføre vesentlige ulemper for tilgrensende områder, 
skal det tas nødvendige hensyn slik at ulempene begrenses. ROS‐analyser skal i nødvendig utstrekning inngå 
ved søknad (jf. pbl. § 20-1) om tiltak og i byggesaksbehandling 
 

1.2. Krav til høydeplassering over havnivå 

§ 7. Ved planlegging av veier, gang- og sykkelveier, kabelanlegg og VA-ledninger med tilhørende 
pumpeanlegg og styringssystemer, skal sikkerhetsklasse S2 og minimumshøyde kote 2,5 benyttes. Nye kaier 
og fyllingskanter mot sjøen skal være minimum 2,5 meter over havnivå (NN2000). Øvrige ubebygde arealer 
skal også ligge på minimum kote 2,5. For å sikre drenering på land kan delområder som skal dreneres mot 
sluk ligge lavere. Slike avvik skal være i samsvar med plan godkjent av kommunen.  
 
§ 8. All ny bebyggelse, uavhengig av bruk eller sikkerhetsklasse, skal ligge på minimum kote 2,7 (NN2000). 
For tilbygg på eksisterende bygg kan lavere byggehøyde (laveste golv) tillates forutsatt at de bygges for å 
kunne oversvømmes. 
 

1.3. Krav til støydokumentasjon og støyskjerming 

§ 9. Tiltakshaver skal gjennom rutiner, kontroll og tekniske tiltak sørge for at driften skjer slik at 
støybelastningen til de nærmeste omgivelser til enhver tid begrenses så langt det er mulig. 
 
§ 10. Virksomheter innenfor planområdet skal til enhver tid oppfylle krav satt i egen utslippstillatelse, og 
konkrete bestemmelser i denne skal gjelde fremfor reguleringsbestemmelsene dersom det er avvik mellom 
disse. For virksomheter uten krav til utslippstillatelse gjelder T-1442/2012 med veileder M128. Pålegg etter 
utslippstillatelsens bestemmelser og/eller reguleringsplanens krav til støynivå skal utredes og bekostet av 
anleggseier. 
 
§ 11. Søknad om etablering av ny bebyggelse, nye anlegg eller vesentlig utvidelse av eksisterende anlegg 
innenfor planområdet forutsetter en støyfaglig vurdering, dersom virksomhetens drift medfører støy. Støy fra 
transport til/fra bedriften med bil og fartøy til sjøs skal ikke legges til grunn for krav om støyfaglig utredning.  
 
§ 12. Den støyfaglige utredningen skal ta utgangspunkt i gjeldende støysituasjon innenfor planområdet, og 
skal vise samlet støybidrag fra industriområder, havn/lager, fartøy og tilgrensende veger, jf. støyrapport 
AKU01 datert 2015-12-02.  
 
§ 13.Den støyfaglige vurderingen skal dokumentere at gjeldende myndighetskrav oppfylles. Eventuelle tiltak 
som iht. støyfaglig vurdering ansees nødvendig for å tilfredsstille krav til utendørs støy, skal innarbeides og 
vises i byggesøknad.  
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1.4. Krav til luft (støv/lukt) og andre miljøforhold 

§ 14 Bedrifter som krever tillatelse etter forurensingsloven må sørge for nødvendige tillatelser parallelt med 
søknader etter plan- og bygningsloven. For utslipp til luft i form av lukt skal veileder TA 3919 "Regulering 
av luktutslipp i tillatelser etter forurensingsloven," Klif 2013, legges til grunn.  
 

1.5. Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser 

§ 15. Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av 
havnemyndighet. 
 

1.6. Tiltak som faller inn under forurensingsloven 

§ 16. Tiltak som faller inn under forurensingslovens bestemmelser skal godkjennes av Fylkesmannen i 
Rogaland og Miljødirektoratet. 
 

1.7. Krav til parkering 

§ 17. Det tillates inntil to parkeringsplasser per 100 m2 BRA næringsareal og inntil en parkeringsplass per 
100 m2 BRA industri-/lagerareal og havn-, industri- og lagerareal. I tillegg skal det etableres minimum en 
sykkelparkeringsplass per 100 m2 BRA kontorareal. For virksomheter hvor parkeringskravet i punkt 1.7 er 
urimelig, kan kommunen godta andre krav for den enkelte virksomheten på tomten. Det kan godkjennes 
felles løsninger innenfor planområdet for flere tomter. 
 
§ 18. Parkering kan etableres på egen tomt, eller som felles parkering for flere tomter. Parkering kan 
etableres under bakken eller som fjellanlegg i forbindelse med terrengbearbeiding som kreves for utbygging 
av planen. Minst 50 % av sykkelparkeringsplassene skal være overbygget. 
 

1.8. Krav til tekniske løsninger 

§ 19. Tekniske løsninger for vannforsyning og avløp og kommunale veger og gang- og sykkelveger skal 
dimensjoneres og bygges i henhold til de til enhver tid gjeldende normer for Eigersund kommune. 
 

1.9. Universell utforming 

§ 20. Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn for planlegging, søknad om tiltak og 
opparbeiding av bygg og anlegg, inkludert adkomst og uteområder. Eventuelle avvik fra prinsippene skal 
begrunnes. 
 

1.10. Risiko, sårbarhet og beredskapsmessige hensyn 

§ 21. 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. ROS-analysen 
skal både belyse egen virksomhets risiko og vekselvirkningen til etablerte virksomheter i relevant omkrets.  
 
§ 22. Ny bebyggelse samt utvidelse av eksisterende bebyggelse skal ha tilstrekkelig sikkerhet mot skade fra 
ras og stormflo m.m. Det skal dokumenteres sikre grunnforhold, spesielt gjelder dette der det er utfylt 
havgrunn. 
 

1.11. Arealer uten bestemmelser 

§ 23. Mindre arealer avsatt til boligbebyggelse, forretning/kontor og parkering ligger innenfor byggegrense 
mot offentlig veg. Arealene kan ikke bebygges. Plan 2015 03 endrer ikke arealbruk, utnyttelse eller hensikt 
fra gjeldende plan for disse områdene. Bestemmelser fra overordnet plan eller gjeldende/tilgrensende plan 
for resterende del av tomten skal gjøres gjeldende for områdene. 
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1.12. Rekkefølgekrav 

§ 24. Nytt kryss rv42/Grønehaugveien med tilhørende gang- og sykkelveger og undergang skal være 
ferdigstilt før brukstillatelse gis for bygninger innenfor områdene N2 – N5. Før arbeidet kan igangsettes skal 
krysset planlegges for H1-veg i samsvar med håndbok N100 og byggeplan skal være i samsvar med krav i 
håndbøker og godkjent av fra Statens Vegvesen. 
§ 25. Nytt kryss rv42/Fv 60 med tilhørende fortau og gang- og sykkelveg skal være ferdigstilt før 
brukstillatelse gis for bygninger innenfor områdene N6 – N7 og H/I/L6 – H/I/L7. Byggeplanen skal 
godkjennes av Statens vegvesen før arbeidet igangsettes. 
 
§ 26. Ny samleveg med g/s-veg (o_SKV3) og tilhørende infrastruktur skal opparbeides til og langs tomter 
som skal opparbeides eller eksisterende tomter der det skal oppføres nybygg som er større enn 1500 m2 BRA 
før det gis brukstillatelse.  
 
§ 27. Det kan ikke gjøres tiltak i delfeltene N2 og I/L 5 før høyspentlinje innenfor faresone H370 er lagt i 
bakken. 
 
§ 28. Før det gis byggetillatelse skal det opparbeides tilfredsstillende og sikker adkomst til tomten. Teknisk 
plan skal være godkjent før det gis rammetillatelse for bygging.  
 
§ 29. Tiltak mot støy skal være etablert før ny støygenerende virksomhet tas i bruk. Ved støyømfintlig 
bebyggelse som ligger utenfor og langs plangrensen ved rv42 og fv 60 skal det gjennomføres ny støyfaglig 
vurdering og prosjektering av tiltak i forbindelse med opparbeidelse/endring av kryss. 
 
 
2. BEBYGGELSE OG ANLEGG, JF. PBL § 12-5, NR 1 

2.1. Generelt 

§ 30. Innenfor areal som omfattes av byggegrensen langs rv. 42 og fv. 60 tillates ikke arealbruk som er 
nødvendig for å kunne ivareta virksomheten på eiendommen(e). Dette gjelder blant annet areal til nødvendig 
parkering, manøvrering av kjøretøy for å kunne benytte bygninger, areal til nødvendig lagring, faste 
installasjoner o.l. 

§ 31. Byggeområder tillates også brukt som riggområde eller anleggsområde for opparbeidelse av 
infrastruktur eller til terrengplanering. Perioden begrenses til maks. 2 år pr. delområde eller etappe. 
 
§ 32. Maksimalt tillatt bebygd areal er angitt som %-BYA på plankartet for hvert enkelt delfelt. Parkering 
utendørs lagerareal og oppstillingsareal for containere o.l. skal ikke medregnes i BYA.  
 
§ 33. Høydeplassering for topp gulv i ny bebyggelse er angitt på plankartet med Tg kote + for hvert enkelt 
delfelt. Maksimalt tillatt byggehøyde er angitt på plankartet med Tt kote + for hvert enkelt delfelt, mindre 
elementer (heistårn, luftesjakt, aggregater, piper/rør, antenner o.l.) som utgjør mindre enn 2% av bebygd 
flate, kan tillates med større høyder. For oppføring av siloer må byggehøyder vurderes særskilt i hvert enkelt 
tilfelle. Oppgitte høyder for gulv (Tg) i ny bebyggelse og terreng (Tt), kan justeres med inntil 50 cm etter en 
samlet vurdering for hvert delfelt med krav om at § 8 overholdes.  
 
§ 34. Bygg/anlegg må plasseres slik at ubebygd del av tomten kan nyttes til nødvendig kjøring med 
lastebil/vogntog og til å snu innenfor området.  
 

2.2. Næringsbebyggelse (1300)  

§ 35. Bebyggelse innenfor områder regulert til næringsbebyggelse skal nyttes til næring og kontor. Næring 
omfatter bygninger til lagring, industri, håndverks-, verksteds- og reparasjonsarbeider samt utstilling og salg, 
dog ikke salg til sluttbrukere. Virksomheter som er rene kontorbygg, som driver forretning/handel og 
tjenesteyting tillates ikke. 
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§ 36. N6 skal være næring relatert til fiskeri- og havnevirksomhet.  
 
§ 37. Bygninger skal oppføres med flate tak. 
 

2.3. Industri/lager (1826) 

§ 38. Innenfor områder regulert til industri/lager kan det oppføres bygninger og anlegg for industri, lager, 
silo- og tankanlegg og andre anlegg som er arealkrevende eller som krever nærhet til havn/sjø. Alle bygg kan 
inneholde kontordel og andre fellesfunksjoner som er nødvendig for produksjon og drift. 
 

2.4. Havn/industri/lager (1900) 

§ 39. Innenfor områder regulert til havn/industri/lager kan det oppføres bygninger/anlegg for havn, industri 
og lager inkl. kontor- og fellesfunksjoner som er arealkrevende og som krever tilgang til havn/sjø. 
 
 
3. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR, JF. PBL § 12-5, NR. 2 

3.1. Kjøreveg (2011)  

§ 40. Veg o_SKV1 skal opparbeides som ny hovedadkomst til alle områder innenfor plangrensen.  
 
§ 41. Veg o_SKV3 skal opparbeides som samleveg. o_SKV2 samt O_SKV4 til o_SKV11 skal opparbeides 
som adkomstveg til delområder/tomter. Vegene opparbeides i samsvar med kommunalteknisk norm. 
Byggeplan skal godkjennes av Eigersund kommune.  
 

3.2. Fortau (2012)  

§ 42. o_SF3 skal opparbeides som vist i reguleringsplan og samtidig med veg o_SKV4. Byggeplanen skal 
godkjennes av kommunen og fortau skal vedlikeholdes av kommunen. 
 

3.3. Gang- og sykkelveg (2015)  

§ 43. Gang- og sykkelveger opparbeides samtidig med tilgrensende veganlegg. 
 

3.4. Annen veggrunn – tekniske anlegg (2018)  

§ 44. Annen veggrunn – tekniske anlegg - skal opparbeides som fastlagt i norm/håndbøker samtidig med 
tilgrensende veg. Arealer skal gis en landskapsmessig behandling som er tilpasset tilstøtende industriområder 
og vedlikeholdes av eier av vegen. 
 

3.5. Annen veggrunn - grøntareal (2019)  

§ 45. Annen veggrunn – grøntareal - skal opparbeides som fastlagt i norm/håndbøker samtidig med 
tilgrensende veg. Arealer skal gis en landskapsmessig behandling og vedlikeholdes av eier av vegen. 
 

3.6. Havn (2040)  

§ 46. Havneområde o_SHA er forbeholdt havnevirksomhet på land og skal primært benyttes til havnedriftens 
kjernevirksomhet. Hele området eller deler av dette skal benyttes i samsvar med reglene for ISPS-havner og 
havnefunksjoner har størst prioritet. 
 
§ 47. Det tillates bygget kaier og kai-avsnitt og dykdalber (båtfester) eller annen form for forankring.  
 
§ 48. Områdene skal nyttes til lasting og lossing av gods, og manøvrering fra fartøy til bygg, lager, 
siloer/tanker eller landbasert transport. Kraner/heiser, transportbånd og liknende installasjoner kan stå 
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innenfor området eller krysse området så lenge de ikke reduserer områdets bruksmuligheter. Tiltak som 
hindrer bruken av kaiene tillates ikke. 
 
§ 49. Formålsgrensen mot sjøen som er vist i planen er å oppfatte som en ytre begrensning av kai eller 
skråningsutslaget for utfyllingsarealene ved kote 0 (mot sjø). Kai kan ved behov også strekke seg inn i 
tilgrensende områder regulert til havn/industri/lager (mot land). 
 

3.7. Havnelager (2043)  

§50. Havnelager_O_SHL er forbeholdt havnelager på land og skal primært benyttes til havnedriftens 
kjernevirksomhet. Hele området eller deler av dette skal benyttes i samsvar med reglene for ISPS-havner og 
havnefunksjoner har størst prioritet.  
 
§51. Det tillates mindre bygg innenfor formålet 
 
 
4. GRØNNSTRUKTUR, JF. PBL § 12-5, NR. 3 

4.1. Grønnstruktur (3001) 

§ 52. Innenfor grønnstrukturen skal opprinnelig terreng og vegetasjon bevares i størst mulig grad for å sikre 
overordnete landskapselementer. Områdene skal være offentlige, men ikke tilrettelegges for bruk fordi 
ferdsel anses som farlig og konfliktfullt i forhold til tilgrensende områder og aktiviteter. 
 
 
5. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE, JF. PBL § 

12-5, NR. 6 

5.1. Havneområde i sjø (6220)  

§ 53. Områdene o_VHS 1 og 2 skal benyttes av fartøy i forbindelse med oppankring og lasting/lossing ved 
kai innenfor planområdet. 
 

2.1. Småbåthavn (6230)  

§ 54. Område VS skal nyttes som manøvreringsareal til småbåthavn i plan 7-11 «Del av Fiskarvig». 
 
 
3. HENSYNSSONER, JF. PBL § 12-5, NR. 6 

3.1. Faresone høyspenningsanlegg (H370) 

§ 55. Alle tiltak innenfor faresone høyspenningsanlegg skal godkjennes av linje-eier.  
 

3.2. Frisiktsoner (H 570)  

§ 56. I områdene regulert til frisiktsoner skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 til 3,0 meter over tilstøtende 
veibaner. 
 

3.3. Bevaring kulturmiljø (H 570) 

§ 57. Innenfor områdene H570_1 og H570_2 merket med hensynssone bevaring av kulturmiljø skal det ikke 
føres opp bygg eller anlegg som kan utilbørlig skjemme de automatisk freda kulturminnene med ID 65394 
og ID 53548, jfr. Lov om kulturminner § 3. Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd avklares med 
kulturminnemyndighetene, jfr. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form 
av en reguleringsendring. 
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3.4. Båndlegging etter lov om kulturminner (H 730) 

§ 58. Innenfor hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner finnes det to kulturminner med ID 
65394 og ID 53548. Det er ikke tillat å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme 
kulturminnene eller foreta noen form for fysiske inngrep i området, jfr. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. 
Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene. Fortrinnsvis bør 
slike tiltak fremme i form av en reguleringsendring. 
4. BESTEMMELSEOMRÅDER, JF. PBL § 12-6 

7.1 Bestemmelsesområde – krav vedrørende rekkefølge for gjennomføring av tiltak 

§ 59. Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av berørte 
automatisk freda kulturminner. De aktuelle automatisk freda kulturminnene er markert på plankartet med 
bestemmelsesområde og lokalitets ID. Følgende automatisk freda kulturminner skal graves ut før 
gjennomføring av tiltaket. 

#1 ID 200724 (steinalderboplass innenfor N7) 
#2 ID 215495 (stokkanker i sjø/o_VHS2) 

 
§ 60. Framdriften for de arkeologiske undersøkelsene vil kunne følge planens etapper. Tiltakshaver avtaler 
framdriften med Arkeologisk museum. Det skal tas kontakt med Rogaland fylkeskommune i god tid før 
tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. 
 
§ 61. Bestemmelsesområde merket med #3 er områder som ikke er undersøkt av marinarkeolog. Ved tiltak 
innenfor området som medfører inngrep i sjø og vann (mudring, utfylling, graving, fundamentering etc.) skal 
Stavanger maritime museum kontaktes for å avklare om tiltaket er i konflikt med kulturminner. Dersom det 
påvises kulturminner må disse ivaretas forut for realisering av ev tiltak. Ev. kostnader i forbindelse med 
undersøkelsen belastes tiltakshaver. 
 
7.2 Anlegg- og riggområde 

§ 62. Områder regulert til anlegg- og riggområde kan brukes til midlertidig anleggsområde og masselager i 
tilknytning til etablering av nytt veganlegg. Området skal, så langt som mulig, tilbakeføres til opprinnelig 
formål innen et halvt år etter at anlegget for øvrig er ferdigstilt. 
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Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse

B

Næringsbebyggelse

N7

Energianleggo_BE

Vann- og avløpsanleggo_BVA1

Forretning/kontor

F/K

Industri/lager

I/L 1

Angitt bebyggelse og

anleggsformål kombinert med

andre angitte hovedformål

H/I/L 3

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og

teknisk infrastruktur

Kjørevego_SKV4

Fortau
o_SF3

Gang-/sykkelvego_SGS6

Annen veggrunn - tekniske

anlegg

o_SVT9

Annen veggrunn - grøntarealo_SVG5

Havn
o_SHA

Havnelagero_SHL

Parkeringsplasser

P

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

Grønnstruktur
o_G2

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og

vassdrag med tilhørende strandsone

Havneområde i sjøo_VHS2

SmåbåthavnVS

§12-6 - Hensynssoner

Frisikt

Høyspenningsanlegg (inkl

høyspentkabler)

Bevaring kulturmiljø

Båndlegging etter lov om

kulturminner

§12-7 - Bestemmelseområder

Krav om særskilt rekkefølge for

gjennomføring av tiltak

Anlegg- og riggområde

Linjesymbol

RpGrense

RpFormålGrense

RpBestemmelseGrense

RpSikringGrense

RpFareGrense

RpAngittHensynGrense

RpBåndleggingGrense

Byggegrense

Bebyggelse som inngår i planen

Bebyggelse som forutsettes

fjernet

Frisiktlinje

Regulert kant kjørebane

Regulert fotgjengerfelt

Tunnel

Punktsymboler

Stenging av avkjørsel

Avkjørsel - både inn og utkjøring

Tunnelåpning

PLANEN ER UTARBEIDET AV: TEGNNR. DATO SIGN.

SAKS-
 NR.

DATO SIGN.
SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Dato Revisjon

Dato

Arealplan-ID:

Forslagstiller:Med tilhørende reguleringsbestemmelser

Dato Revisjon
Dato Revisjon

R001

Områderegulering
Havne- og næringsområde Kaupanes

Eigersund kommune

1101_20150003

Eigersund
kommune

2017-05-25

Ny 2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra ...............................til ...........................................
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra................................til ...........................................
1. gangs behandling
Kunngjøring av oppstart av planarbeid

PlansjefDet bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

Kommunestyret sitt vedtak

Oppstartsmøte.............

Kartopplysninger

Kilde for basiskart:

Dato for basiskart:

Koordinatsystem:

Høydegrunnlag:

Kartmålestokk:

Ekvidistanse
N

1 m

1:2000 (A1)

NN2000

UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84

2015-03-03

Eigersund kommune

Tg kote +

Tt kote +

Minste høyde for topp gulv i

ny bebyggelse

Maksimal byggehøyde for

ny bebyggelse

Alternativ adkomst H/I/L 6
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Saksnummer Foretak Møtedato 
025/17 
 

Eigersund Næring og Havn KF 
 

08.06.2017 

 
 
Budsjettkontroll og trafikkstatistikk pr. 1. tertial 2017 
 
Bakgrunn: 
Regnskapsrapport og trafikkstatistikk pr. 1. tertial 2017 fremlegges. Drifts- og 
investeringsbudsjett er iht. budsjett og i balanse. 

 
Forslag til vedtak: 
Regnskapsstatus og trafikkstatistikk pr. 1. tertial 2017 tas til orientering. 
 

 
Saksgang: 
Avgjøres av styret. 
 
Økonomisk oversikt DRIFT – for det enkelte ansvar i foretaket 
 

 
 
Kommentarer til tabellen over: 

1. Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
2. Regnskapstallene for 2017 er for perioden januar – mai. Dette gjelder for både 2017 

og 2016. 
3. Budsjett 2017 – tallene er for hele året (dvs. årsbudsjettet). 
4. Oversikten viser regnskapsførte utgifter (ikke inntektene). Dette da inntektene for 

ansvarene 4000, 4010, 4020, 4030, 4040 og 4050 er tilskudd fra Eigersund 
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kommune. Disse er faste og iht. budsjett. 
5. Tabellen viser at på flere av ansvarene er det ikke regnskapsførte utgifter. Dette 

henger sammen med at utgifter i utgangspunktet føres på ansvar 4000 – for så å bli 
belastet på de enkelte ansvarsområdene i forbindelse med årsregnskapet. Årsaken 
til at så skjer henger bla. sammen med selvkostprinsippet rundt havnedriften 
(havnekassen). Fellesutgiftene blir fordelt etter forbrukt – som kan variere fra år til 
år, og hvor det skal foretas årlige vurderinger på belastningen. 

6. Etter en samlet vurdering så er foretaket i balanse når det gjelder driftsutgiftene.  
7. Når det gjelder inntektene for havnedriften så kommenteres disse nedenfor. En 

viser til at for inntektene så er ikke inntektene for mai 2017 inntektsført i 
regnskapssystemet – når denne rapport skrives. Inntektene vil svinge i forbindelse 
med anløp. Disse ligger høyere enn for 2016 og er iht. budsjett.  

 
Økonomisk oversikt INVESTERING – for det enkelte prosjekt i foretaket 
 

 
 
Kommentarer til tabellen over: 

1. Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
2. Regnskapstallene for 2017 er for perioden januar – mai. Dette gjelder for både 2017 

og 2016. 
3. Budsjett 2017 – tallene er for hele året (dvs. årsbudsjettet). 
4. Oversikten viser regnskapsførte utgifter (ikke inntektene). Finansieringen av 

prosjektene (inntektene) blir foretatt i forbindelse med årsregnskapet. 
5. Det er ikke rapportert om økonomiske avvik. 

 
En informerer videre om at Eigersund kommune – i kommunestyret – har vedtatt å overføre 
2.410.000 kroner investeringsregnskapet 2016 for EK til foretaket. Dette knyttet opp mot 
pågående aktivitet på Kaupanes. Disse midlene må brukes knyttet opp mot investeringer. 
Daglig leder vil komme tilbake til disponeringen av disse midlene i en senere sak. 
 
REGNSKAPSRAPPORT OG TRAFIKKSTATISTIKK 1. TERTIAL 2017 
HAVN 
 
 

Driftsregnskapet for havnekassen viser pr. 30. april følgende nøkkeltall: 
           
 2017 2016 
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Sum inntekter:           5.001.738,- 3.177.866,- 
Sum utgifter:              3.092.392,- 1.937.000,- 
Sum totalt: 1.909.346,- 1.240.866,- 

 
 
Utleie av areal for mellomlagring av vinmøllekomponenter i Holevik gir betydelige 
leieinntekter til foretaket. I og med at det betales varevederlag for gods som føres over 
kaiene våre, viser ilandføringen av vindmøller også godt igjen på denne inntektsposten. 
Noen av fartøyene som frakter vindmøller blir gjerne liggende ved kai noen dager. Dette 
genererer kaivederlag som klart overstiger de forventede inntekter på denne posten.    
 
Sum utgifter 2017 inneholder kostnader på om lag 1 million kroner til grusing og planering for 
å gjøre nordre del av Holevik egnet til lagring av vindmøller. 
Det ble i 2016 brukt ca. 1 million kroner til klargjøring av den søndre delen.       
 
                 
 
Trafikkutvikling: Pr. 30.04.2017 Pr. 30.04.2016                      
                                    
Anløp av handelsfartøyer:                                  265 268 
Anløp av norske fiskefartøyer:                        472 446 
Anløp av utenlandske fiskefartøyer: 34 30 
Totalt antall fartøysanløp: 771 744 

 
Godsmengde:   
   
Landet fisk (konsum og industri): 58.822 58.782 
Annen inngående last: 57.654 25.862 
Utgående last 148.965 144.312 
Total godsmengde: 265.441 228.956 

 
 
Det bemerkes at i kvantumet for landet fisk er ikke april måned medregnet. Dette fordi de 
forskjellige mottakene sender oss kvartalsvise oppgaver. (Gjelder både 2016 og 2017) 
 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
540073 Regnskapsrapport drift 
 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 
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Saksnummer Foretak Møtedato 
026/17 
 

Eigersund Næring og Havn KF 
 

08.06.2017 

 
 
Havnevesenet - organisering 
 
Bakgrunn: 
Havnefogd Knut Seglem har sagt opp stillingen sin. Problemstillingen er om det bør gjøres 
endringer i organiseringen som følge av eventuell ny tilsetting. Kommunestyret gjorde i sak 
094/12 om ny organisasjon i havnevesenet, følgende vedtak: 
«Det legges til grunn en effektivisering av ett årsverk sett i forhold til dagens bemanning 
forutsatt at lovpålagte arbeidsoppgaver opprettholdes.» 
Begrunnelsen for at saken reises er at styret også har stilt spørsmål om 
saksbehandlerkapasiteten i foretaket. 
 
Daglig leders vurdering: 
Saksbehandlerkapasiteten er mildest talt knapp. Spørsmålet er om dette er den rette 
anledning til å rette opp dette.  

Vi står overfor to hovedalternativer: 

A. Stillingen som havnefogd lyses ikke ut. Daglig leder i foretaket overtar den formelle 
funksjonen som havnefogd. Stillingen trekkes inn, alternativt at den omgjøres til 
saksbehandlerstilling.  

B. Stillingen som havnefogd lyses ut. 

Daglig leder mener at stillingen bør lyses ut. Egersund er en av landets største fiskerihavner. 
Det planlegges stor utbygging. Havnefogden vil være sentral i dette arbeidet. At kommunen 
har en havnefogd har stor symbolverdi. Stillingen som havnefogd deltar i en delt vaktordning. 
Ved færre personer må vaktordningen deles på 2, alternativt er at deler av vakttjenesten 
kjøpes eksternt. Alternativet er at daglig leder deltar i vakten. Det siste vurderes som 
uaktuelt. Besparte ressurser kan heller ikke overføres til andre tjenesteområder. Det er ikke 
noe krav om å ha en vaktordning, vakttjenestene er imidlertid etterspurt og representerer en 
god service til båtene. 

Tidligere hadde omtrent samtlige havnefogder/havnedirektører maritim bakgrunn. Dette 
endrer seg. Nye utdanningsgrupper er på vei inn som jurister, økonomer og samfunnsvitere. 
Maritim bakgrunn er selvsagt positivt, men det er ikke lenger et must. Forretningsmessig 
legning, relasjonelle ferdigheter samt at en er analytisk og strukturert er viktig. Kunnskap om 
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saksbehandling, stor arbeidskapasitet og digitale ferdigheter er også ønskelig. 

 
Forslag til vedtak: 

1. Stillingen som havnefogd lyses ut. 
2. Daglig leder får fullmakt til å tilsette i samarbeid med de ansattes organisasjoner. 
3. Styret ønsker at det legges vekt på forretningsmessig legning, analytisk 

kompetanse, stor arbeidskraft samt relasjonelle ferdigheter. Det er ønskelig med 
høyere utdannelse samt kunnskap om havnedrift. 

 
 
Alternative løsninger:  
[Skriv her] 
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Saksnummer Foretak Møtedato 
027/17 
 

Eigersund Næring og Havn KF 
 

08.06.2017 

 
 
Fart i havnebassenget 
 
Bakgrunn: 
Sjøscootere og båter er nå kommet inn under samme regelverk, sjøscooter defineres som 
båt. Det har vært reist spørsmål om foretaket bør ta initiativ til konkrete forslag til 
fartsbegrensninger. 
 
 
Daglig leders vurdering: 
Det er en omfattende sak å revidere kommunale retningslinjer for fartsbegrensninger. Styret 
må lage nye forslag til retningslinjer. Disse må legges ut på høring og kommunestyret må 
godkjenne dem. 
I det indre havnebasseng er det en fartsbegrensning på 5 knop. Det er også en generell 
regel om at båtfører må avpasse farten etter forholdene, tilsvarende som i paragraf 3 i 
Veitrafikkloven. 

Jeg foreslår at styret starter med å oppfordre politiet til å håndheve regelverket som allerede 
finnes. Det er spesielt viktig nå i sommersesongen. 

 
Forslag til vedtak: 
Styret for Eigersund Næring og Havn KF oppfordrer politiet til å kontrollere båtførere aktivt 
med henhold til fartsbegrensningene i havne- og sjøområdene. 

 
Alternative løsninger:  
Det legges ikke frem alternativ løsning. 
 
 
 
Ordensforskrifter  - bruk av havn og farvann  inn i ny mal 
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Eigersund Næring og Havn KF 
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Etableringstilskudd i Eigersund kommune 
 
Bakgrunn: 
I budsjett 2017 økonomiplan - 2017-2020 for Eigersund kommune – Kommunestyrets vedtak 
den 19.12.2016-KS-127/16 ble det truffet følgende vedtak som er relatert til Eigersund 
Næring og Havn KF.: 

 
· Verbalvedtak: 

Det opprettes et Etableringstilskudd i Eigersund kommune. Eigersund Næring og 
Havn KF utarbeider retningslinjer for tilskuddet og foretar tildelingen. Tilskuddet 
skal fremme nyetableringer i Eigersund kommune. 
 

· Økonomiske forhold: 

I drift er det avsatt: kr 1.086.000 til ordinær drift. 
Det er videre avsatt midler til følgende nye forhold: Etableringstilskudd – kr 
100 000. 

 Andre støtteordninger for etablerere 
Etableringstilskuddet kommer i tillegg til flere andre støtteordninger. Disse er av regional og 
nasjonal karakter. Finansieringsinstitusjonene som bankvesenet er de viktigste.  
Dersom en etablerer ønsker å starte virksomhet kan vedkommende få støtte fra følgende 
institusjoner (Litt avhengig av type virksomhet): 

· Innovasjon Norge 
· Skattefunn.no 
· Venture Capital selskaper 
· Business Angels 
· Crowdfunding 
· Legater (se: legathåndboken) 
· NAV 
· Norges Forskningsråd 
· Gjennom Forsknings- og utviklingskontrakter (FU/ OFU) 
· Garanti – instituttet for eksportkreditt 
· ENOVA 
· Nordisk kulturfond 
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· Kultur – Cash 
· Forny 2020 (Forskningsrådets program) 
· Regionale forskningsfond 
· Virkemidler for regional FoU og Innovasjonsbedrifter 
· Kavlifondet 
· Design pilot 
· Fylkesmannen (innen landbruk) 
· Nord Forsk Eurostars H2020 (EU) 

  
Utfordringen blir hvordan kommunestyrets vedtak skal tilpasses støttesystemet for øvrig. 
 
 
Daglig leders vurdering: 
 
Etableringstilskuddet må være et supplement til det regionale og nasjonale støtten som kan 
gis til etableringer. Støtteapparatet i Norge er svært godt utbygd. Utfordringen er snarere 
mangel på ideer enn virkemidler for å realisere dem. Det bør også være en terskel. Det er 
ikke alle ideer det er fornuftig å videre med. På den andre side sett bør terskelen for å få 
støtte være lav. Ideer kan være fruktbare bare en får tid til å arbeide med dem. 
Her i Eigersund er det et godt samarbeid mellom NAV og Eigersund Næring og Havn KF. 
Daglig leder skriver næringsfaglig vurdering av etableringsplaner. Det kan være fornuftig å ta 
utgangspunkt i disse når foretaket skal lage tildelingskriterier til støtte. 
I den næringsfaglige vurderingen skal en: 

· Ha en vurdering av søkers teoretiske kompetanse 
· Vurdere faglig/ praktisk kompetanse 
· Vurdere realismen i prosjektideen 
· Antatt investeringsbehov 
· Vurdere antatt hjelpebehov på kort og lang sikt 
· Eventuelle nøkkelproblemer som må løses 
· Vurdering og konklusjon for hvorvidt det aktuelle prosjektet kan gjøre søker/ 

stønadsmottaker selvforsørgende.  

Etablerere kan få støtte fra NAV i 12 måneder. Det kan gis 8 måneders støtte til 
utviklingsfase og inntil 4 måneder til en oppstartsfase.  
Daglig leder foreslår at beløpet på kr 100 000 fordeles på fire stipend hver på kr 25 000. 
Tildelingen skjer årlig. Stipendene annonseres i dagspressen. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det lyses ut 4 etableringsstipend a kr 25 000 årlig. 
2. Stipendene skal gå til etablerere som ønsker å starte/videreutvikle virksomhet. 
3. Forretningsideen skal ha en nyskapende/ innovativt preg samt at den skal kunne 

generere arbeidsplasser. 
4. Det forutsettes at søker har faglig/praktisk kompetanse samt at prosjektideen er 

realistisk. 

 
Alternative løsninger:  
Det legges ikke frem alternativ løsning. 
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Saksnummer  Utvalg/komite  Møtedato 

  Eigersund Næring og Havn KF  08.06.2017 
 

 
 

Bruk av ekstraordinær investeringsmidler innen reiseliv 
 

Bakgrunn: 
I budsjett 2017 økonomiplan ‐ 2017‐2020 for Eigersund kommune – Kommunestyrets vedtak den 

19.12.2016‐KS‐127/16 ble det truffet følgende vedtak som er relatert til ENH KF: 

 

‐ Verbalvedtak: 

Det opprettes et Etableringstilskudd i Eigersund kommune. Eigersund Næring og Havn KF 

utarbeider retningslinjer for tilskuddet og foretar tildelingen. Tilskuddet skal fremme 

nyetableringer i Eigersund kommune. 

 

‐ Økonomiske forhold: 

I drift er det avsatt kr 1.086.000 til ordinær drift. 

Det er videre avsatt midler til følgende nye forhold: 

‐  Etableringstilskudd – 100 000kr. 

‐  Turisme (økt satsing) – 200 000kr. (Denne overføringen var på 100 000 kr i B2016 og 

er da økt med 100 000 kr til totalt 200 000kr) 

Disse forholdene er avsatt i drift under sentraladministrasjonen på A1082. 

 

I investeringsbudsjettet er det avsatt kr 850 000 i P1730 knyttet opp mot tomteutvikling. 

 

I investeringsbudsjettet er det årlig avsatt 500 000 kr på P1170 – Tilrettelegging turisme Eigersund 

Næring og Havn KF. 

 

Referatet fra kommunestyrets vedtak er lagt ved som vedlegg. 

 

Det foreligger et eget budsjettvedtak for foretaket som ikke er omtalt i denne oversikten. 

Kommunestyrets budsjettvedtak er identisk med styrets forslag. 

Denne saken omhandler bruken av de ekstraordinære investeringsmidler som er satt av til reiseliv. 

For å ha en bred prosess om bruken av disse midlene ble det kalt inn et møte  

 

 

Side 91 av 131



med reiselivsaktører for å få forslag og innspill til mulige tiltak innen reiseliv. 12 representanter fra 

både offentlig og privat sektor møtte. Referatet fra møtet er lagt ved som vedlegg. Deltakerne på 

møtet ble oppfordret med å komme med skriftlige innspill i etterkant av møtet. Innspillene er lagt 

ved som vedlegg.  

1.1 Forslagene 

Det er en rekke forslag: 

A. Utsiktspunkter Fotlandsfossen (det søkes kommunen om kr 200 000).

‘Prosjektet går ut på å lage to utsiktspunkter i Fotlandsfossen der Bjerkreimselva blir til Tengselva.

Slik reiselivsnæringen i Eigersund og Bjerkreim får en selvdreven, helårlig turistattraksjon, mens

innbyggerne i regionen får et lokalt turmål, en av dem også for bevegelseshemma.’ (fra søknaden)

B. Reparere kikkerter på Varberg og Kråkefjellet (det søkes om kr 20 000)

C. Tilrettelegging av nye lokaliteter:

‐  ‘Trollpikken’ – det søkes om kr 50 000 for å opparbeide stier, port og drenering.

‐  ‘Nulltidevannsmerket’ – det søkes om kr 30 000 til å sette opp et monument mellom Stapnes og

  Mong som markerer nulltidevannsmerket som ligger ute i havet i dette området.  

D. Kurs i guiding og turisme. Det søkes om kr 40 000.

E. VM i laksefiske. Det søkes om kr 200 000.

F. Digital tavle. Her skal turistene informeres ved hjelp av digital informasjon.

 Kostnad ca. kr 150 000 + månedlig belop. 

G. Gratis Wifi i sentrum (kostnad ikke klar enda).

H. VR utstilling hos Magma Geopark. Det søkes om kr 100 000.

I. Notat fra ordfører som poengterer betydningen av utkikkspunkter og skilting i sentrum,

hvilebenker på vei opp, kikkerter, infotavler om runene og strøm/vannuttak i sentrum for små

arrangementer.

J. Henvendelse fra Magma Geopark om informasjonsskilt for severdigheter i kommunen.

  Søknadsbeløp kr 150 000. 

Daglig leders vurdering: 
Engasjementet for å komme med forslag har vært overveldende. Vi bør jobbe videre med flere av 

forslagene.  

Det er imidlertid viktig å minne om at kommunestyret har forutsatt at midlene skal gå til investering, 

ikke drift.  

Tilskudd til organisasjoner er drift. Tilsvarende gjelder for reparasjoner. Følgelig faller reparasjon av 

kikkerter, tilrettelegging av nye lokaliteter, kurs i guiding i turisme, laksefiske, gratis WiFi og VR 

utstilling hos Magma Geopark utenfor i denne omgang. 

Tilskudd til utsiktspunkter i Fotlandsfossen kan muligens passere under forutsetning av at foretaket 

eier en del av utsiktspunktet. Vi kan da investere i ‘vår eierandel’. 

Vi blir dermed realkausjonister og får ansvar for hele utsiktspunktene. Krav om reglene i offentlig 

anskaffelse kommer inn. Alt arbeidet som er sluttført må startes på nytt for å følge det offentlige 

regelverket. Hadde kommunestyret bevilget driftstilskudd hadde saken stilt seg annerledes.  

Jeg anbefaler at Magma Geoparks opplegg med skilting i kommunen imøtekommes. Forutsetningen 

er at foretaket/kommunen eier skiltene. Beløpet er her kr 150 000. Notatet fra ordføreren er 

utfyllende i forhold til skilting/informasjon. Jeg anbefaler at det settes av kr 250 000 til skilting i 

sentrum, benker, kikkerter, 
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infotavler samt strøm/vannuttak i sentrum. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Styret for Eigersund Næring og Havn KF disponerer de ekstraordinære investeringsmidlene på 

følgende måte:  

1. Investeringer i informasjonsskilt samt arbeid med design og montering i samsvar med forslag 

fra Magma Geopark. Totalt kr 200 000. 

2. Investeringer i skilt i sentrum, benker, kikkerter, infotavler om runene samt strøm/vannuttak 

i samsvar med notat fra ordfører av 23.05.17. Totalt kr 300 000. 

3. Det er en forutsetning at kommune/foretaket står som eier av installasjonene. 

 
 

Alternative løsninger:  
Det legges ikke frem alternativ løsning. 
 
 
 
Dokumenter ‐ vedlagt saken: 

529537 
Budsjett 2017 ‐ økonomiplan 2017 ‐ 2020 for Eigersund kommune ‐ forhold overfor 
Egersund Næring og Havn KF 

541796  Referat 02.05 Reiseliv (1) 

541789  Notat fra ordfører fra 23.05.17 

541791  Søknad fra Magma Geopark 

541794  Søknad utsiktspunkter Fotlandsfossen 

541788  Forslag til lokaliterer innen reiseliv 

541792  Søknad om støtte til VM i laksefiske 2018 Eigersund Kommune 

541793  Søknad prosjekt utstilling elvegt 23 

541790  Notat fra Sentrumsforeningen om digital tavle 

541795  Tilbud fra GDM om infoskjerm 

 
 
 

 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Side 93 av 131



Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 3. Etasje Telefon:  51 46 80 40  
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks:  51 46 80 68  
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no  Org.nr.:  944 496 394 

   

 

   

 
 
 
 

EIGERSUND KOMMUNE 

Sentraladministrasjonen 

Seksjon økonomi Internt notat 

 
 

 
 

 
 

 
 
Vår ref.:  17/10719 / 16/132 / FE - 151, TI - &30 Dato:  27.03.2017 

Saksbehandler:  Tore L. Oliversen  Direkte telefon: 51 46 80 41 /  900 67 425 

E-post: tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no  

 
 
 
Mottakere:   
Lars Kolnes Daglig leder / Stab næring og havn  
 
 

Budsjett 2017 - økonomiplan 2017 - 2020 for Eigersund kommune - forhold overfor EN&H 
KF 
 

Utgangspunkter for dette notat er «Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020» for Eigersund 
kommune - kommunestyrets vedtak den 19.12.2016 – KS-127/16. 
 
I forbindelse med B2017 er det forhold som er relatert til EN&H KF.  Følgende budsjettvedtak gjelder 
foretaket direkte (ut over det som til vanlig vil ligge og som gjelder alle): 
 

 Verbalvedtak: 

 Det opprettes et Etablerertilskudd i Eigersund kommune. Eigersund næring og havn KF 
utarbeider retningslinjer for tilskuddet, og foretar tildelingene. Tilskuddet skal fremme 
nyetableringer i Eigersund kommune (pkt. 34). 
 

 Økonomiske forhold: 
o I drift er det avsatt: 

 1.086.000 kr til ordinær drift.  
 Det er videre avsatt følgende midler til nye forhold: 

 Etableringstilskudd – 100.000 kr 

 Turisme (økt satsing) – 200.000 kr (denne overføringen var på 
100.000 kr i B2016 og er da økt med 100.000 kr til totalt 200.000 kr). 

 Disse forholdene er avsatt i drift under Sentraladministrasjonen på A1082. 
o I investeringsbudsjettet er det avsatt 850.000 kr i P1730 knyttet opp mot 

tomteutvikling. 
o I investeringsbudsjettet er det årlig avsatt 500.000 kr på P1170 – Tilrettelegging 

turisme EN&H KF. 
 
Jeg viser til at det foreligger et eget budsjettvedtak for foretaket og at det ikke er omtalt i dette 
notat. Viser videre til at EK sitt budsjett og budsjettvedtak er oversendt tidligere til foretaket. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tore L. Oliversen 
Kommunalsjef økonomi 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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Referat 02.05.2017 

Bruk av ekstraordinære midler innen reiseliv 

 
Til stede: 

Odd Stangeland   

Gro Anita Trøan   

Eivind Galtvik    

Pål Tjømøe   

Solveig Wetlesen   

Geir Sølve Sleveland 

Johan Aakre   

June Stuen  

Kjetil Bentsen  

Anja Hovland 

Lars Kolnes  

Juste Druskiniene  

 

Innspill og forslag: 

 

- Viktig å styrke samarbeid mellom aktørene i sentrum/kulturhuset 

 

- Aktivitet i sentrum, effektiv bruk av digitale verktøy, viktig å vise frem det vi har, 
formidling av attraksjoner. Et ønske om å forsterke det som fungerer. 

 

- Profilering av Dalane som område - samarbeide mer med andre kommuner 
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- Bedre bruk av Unesco-status for markedsføring, aktiviteter i sentrum, VR-utstillingen (Det 
søkes 100 000 fra kommunen). 

Faste guidete turer, aktuell arbeid med StOlavsormen og Ankerhusgruver. Bookingsystem for 
Geobike prosjektet. 

 

- Noe som viser at vi gjør ting sammen. Nærturismen er viktig - start med forlenget 
åpningstider og andre små greper. 

 

- Samle og samarbeide, løfte hverdandre, få noe til sammen. Bedre å gjøre en eller to ting 
skikkelig. Kommunisere bedre fine steder. Kikkerter må fungere! 

 

- Satse på opplevelsesturisme. VM i laksefiske 2018. Kan kombineres med tilrettelegging 
av utsiktspunkt Fotlandsfossen? Arbeide med å skape en felles presentasjon av byen. 

 

- Digital tavle kan være aktuell når turistinfo er stengt (Pris ca.kr 150 000). Aktiviteter for 
barn/familier 

 

- Tilrettelegging av utsikstspunkt Fotlandsfossen. ROGFK og GH bidrar. VI trenger noe som 
er tilgjengelig hele året. Utfordring: hvem bygger? Kan Dalane Kyststi være aktuell? Det søkes 
200.000 fra kommunen. 

Synliggjøre Helleristninger. 

 

- Forslag: tilrettelegging av ‘Trollpiken’ (‘Mjølhuspikken’) - kr 50.000 

- Forslag: Nulltidevannsmerket (Stapnes til Mong - en del av Dalane Kyststi) 

- Det trenges flere guider til Dalane Kyststi - 20.000 (totalt 100.000) til utdanning 

 

- Forbedre generell skilting av lokaliteter. 
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- Bedre bruk av Unesco status til profilering av området som et bærekraftig reisemål 
(geoturisme, sykkelturisme ol.) 

- Fortsette arbeidet med Aktivitet i sentrum. Praksisplasser skal omfatte oppgaver som 
fornyelse av foto- og video bank: utstyr trenges. Minikonserter for å skape mer liv i byen 
utenom de store arrangementer. 

- Tilbud til barnefamilier og aktiviteter når det regner. VR-utstillingen kan være en grei 
start. 

 

 

 

Oppsummering:  

 

Vi må få til noe som skal samle oss og inspirere til å samarbeide på en bedre og mer effektiv 
måte. Det er viktig å skape mer liv i sentrum, men det er også viktig å tilrettelegge lokaliteter 
som er tilgjengelige hele året. Skilting må være bra og evt utstyr må fungere. 

 

 

Felles stikkord: 

- Aktivitet i byen 

- Digital kommunikasjon/representasjon 

- Tilrettelegging av lokaliteter 

- Skilting og utstyr (severdigheter) 
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Magma
UNESCO
Global Geopark

Forente Nasjoner
Organisasjon for Utdanning,

Vitenskap og Kultur

 
 
Til Egersund Havn og Næring  
 
       Egersund 24 mai 2017 
 
 
Magma sine planer for investeringer i skilter og skiltstativer som eies av 
kommunen for 2017: 
 
Det søkes herved om at Eigersund kommune dekker investeringer på 
informasjonsplakater til en verdi av 211.500,-. 
Herav er 102.500,- underleverandører, 94.000,- i timer og 15.000,- i skiltstativer. 
 
Investeringen skal dekke utarbeidelse og montering av 8 nye skilt og oppgradering 
av 6 eksisterende skilt i Eigersund kommune. Arbeide er særdeles viktig å fått 
gjennomført da Magma Geopark vil bli revidert av UNESCO og det Globale 
geoparknettverket sommeren 2018, hvor målet er et grønt kort og 4 nye år som 
UNESCO Global Geopark. 
 
Egersund Havn og Næring vil fortløpende bli hold orientert om utviklingen. Dersom 
søknaden blir behandlet positivt, viderefaktureres utgifter og timer faktureres 
fortløpende opp til maksimalt 211.500,- 
 
 Produkt Underleverandør Timer a 

500,- 
Innkjøp Totalt 

1 Utvikling av 
storyline som kan 
benyttes på flere 
av skiltene.  

NGU: 20000,- 10  25000 

2 Hanaplakaten om 
anortositt, månen 
og NASA 

Designer: 5000,- 
Foto: 500,- 
Transport: 3000,- 

40  28500 

3 Stoplesteinane,  
2 stk. skilt + 
generelt skilt 

Designer: 8000,- 
Trykking: 3000,- 
Transport: 4000,- 

60 
 

Steiner: 
7500,- 

52500 

4 Oppgraderinger 
av eksisterende 
skilt:  
FV44 Hellvik 
Krossmoen, 
Lædre,  

 
 
Trykk:   Design 
1500,-     1500,- 
1500,-     1500,- 
1500,-     1500,- 

 
 
 
2 
2 
2 

 9000 
23000 
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Magma
UNESCO
Global Geopark

Forente Nasjoner
Organisasjon for Utdanning,

Vitenskap og Kultur

Egersund  
Eigerøy Fyr,  
St. Olav ormen 

1500,-     1500,- 
1500,-     2000,- 
1500,-     5000,- 

4 
8 

5 Piggstein     
6 Storeknuten og 

Jonsokknuten 
NGU: 10000 
Felles figur lagdelt 
intrusjon  
Design: 4000 
Trykking: 4500 

40 Steiner: 5000 43500 

7 Egersundskilt i 
sentrum 
(plassering må 
avtales nærmere) 

Dalane 
Folkemuseum 
10000,- 
Design: 3000,- 
Trykking: 1500,- 
Transport: 3000,- 

20 Stein 2500,- 30000 

 TOTALE 
INVISTERINGER 
2017 

102500,- 94000,- 15000,- 211500,- 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 

 
 
Pål Thjømøe 
Daglig leder Magma Geopark 
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«Trollpikken»

• Grand hotell vil selge pakketur inkl. tur til Trollpikken fra 2018
• Region Stavanger er meget positive
• Villige grunneiere
• 5 parkeringsplasser

– Arbeid kr. 50.000,- pluss drensrør og grus/pukk og «kissing gate» port. 

• Merking av sti igjennom friluftsrådet. Forslag: Kjetil BentsenSide 105 av 131



Nulltidevanns-merket

• Nulltidevannsområde strekker seg fra Stapnes til Mong befinner seg et par km uti havet ifølge 
sjøkartverket.

• Lett å opparbeide parkering og park

• Tillatelse fra Kystverket?

• Seerverdighet for Dalane Kyststi

• Monument er så dyrt som man gjør det til. Sett en fastpris så bestiller vi for det. Forslag: Kjetil Bentsen
Dalane Kyststi
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Kurs i guiding/turisme
Vi har regnet på at kurset vil koste i underkant av kr. 100.000,- for opptil 45 deltakere. Med deltagerbetaling og NAV-støtte er antatt beløp 
kr. 20.000,-
Pensum:

• Fortellerteknikk

• Flora

• Fauna

• Geologi

• Dalanes flora/fauna truede arter skjøtsel/vernede områder

• Lokal historie

• Førstehjelp/sikkerhet

• Arkeologi

• Tilbud i regionen overnatting, spisesteder og aktiviteter

• Demografi

• Bærekraftig turisme

• Bergverk

• Industri og næringsliv

• Geoparken

• Hvordan utnytte Unesco-stempelet

• Hvordan drive et foretak innen turisme og reiseliv

Det vil bli benyttet både lokale og regionale krefter som museet, landbrukskontoret, lokalt næringsliv, Magma Geopark, UiS, 
fylkeskommunen og friluftsrådet.

Forslag: Kjetil Bentsen
Dalane Kyststi
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Søknad om støtte til forprosjekt VM i laksefiske 2018 og fremover. 

Vi er en gruppe på 3 personer som har jobbet en liten tid med muligheten for å arrangere VM i 
laksefiske i Bjerkreims og Tengselva. Ideen har kommet av at Ronny Arntsen er ihuga laksefisker og 
kjenner miljøet. Han så at det arrangeres VM i skreifiske i Lofoten. De tok den ballen og i dag 
arrangeres det årlig med ca 600 deltakere fra torsdag –søndag. Vi har sjekket rundt og søkt for å 
finne ut om VM i laksefiske eksisterer, noe det ikke gjør pr i dag. Derfor tenker vi at denne 
muligheten må vi ta. Dette vil kunne gi stor verdiskapning for regionen. Vi har vært i dialog med 
styret i Bjerkreim Elveeierlag og Tengs Elveeierlag. Begge parter er svært positive.  

Interessen for laksefiske er stor internasjonalt. Det er en kjøpesterk gruppe som bruker tid og 
ressurser på reise for å få gode opplevelser. Vi ser for oss at VM i laksefiske kan sette regionen på 
kartet både nasjonalt og internasjonalt.  

Arrangementet er tenkt gjennomført over 3 dager med konkurranse. Det vil bli satt opp morgen fiske 
og kveldsfiske. Arrangementet vil gå fra torsdag til lørdag. Det vil da være overkommelig for de fleste 
og vil gi større deltakelse. Målet er å ha egne arrangement for barn og unge. Egen konkurranse i 
konkurransen eller egen dag.  

Det planlegges arrangement i byteltet på kveldstid for å skape aktivitet for reisefølge og en sosial 
ramme rundt arrangementet. Dette vil være åpent for alle og billetter vil bli solgt. Her vil det være 
underholdning i form av konserter. Det vil også være drikkesalg. Salg av mat vil ikke prioriteres på 
dette, da vi heller vi styrke eksiterende restauranter og spisesteder.  

Det vil også bli plassert ut et telt ved elva, som blir et samlingssted på dagtid under konkurranse. Her 
vil det bli bespisning for deltakere, samt salg til tilskuere.  

Det legges opp til en del fritid underveis i arrangementet, slik at vi kan bidra til økt aktivitet og handel 
i regionen. En ser for seg at det vil være en del som er i reisefølget til deltakerne, slik at aktiviteter 
utenom vil være viktig. Dette er det opp til aktører lokalt å ta de mulighetene.  

Det vil bli lagt ned en betydelig innsatstimer på dugnad som vil komme godt med til lokale lag og 
foreninger. Prosjektet vil føre til økt etterspørsel på overnatting, bespisning, transport og handel.  

Arrangementet vil også kunne gi Bjerkreimselva og Tengselva en økt markedsverdi ved å bli VM elva.  

 

Til nå er det avholdt møter med følgende hvor ideen er presentert.  

Styret i Bjerkreim Elveeierlag hvor ideen ble presentert. 

Årsmøte i bjerkreim Elveeierlag. Positivt vedtak på å jobbe videre med prosjktet. 

Styreleder og styremedlem i Tengs Elveeierlag hvor ideen ble presentert 

Årsmøte i Tengs Elveeierlag. De ønsker mer info rundt konkuranseform, selve arrangement etc før et 
vedtak gjøres.  

Fylkesmannen hvor ideen ble presentert. 
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Region Stavanger som støtter prosjketet 

Eigersund Kommune ved Ordfører som støtter prosjektet. 

Bjerkreim Jeger og Fisk sitt årsmøte hvor ideen ble presentert og som støtter prosjektet.  

Styreleder for Eigersund Jeger og Fisk som støtter prosjektet.  

Gerd Sikveland Engelsgjerd. 

 

Årsak til støtte: 

Dette er et svært krevende arrangement og vil være avhengig av en prosjektleder som kan jobbe 
med dette ukentlig. Det er mange brikker som skal på plass. Dette tenkes orgainsert med et 
hovedstyre med ansvar for hver sin underkomite. Dette vil være konkurransekomite, 
transportkomite, kost/losjikomite, dugnadskomite, Sponsorkomite og dommerkomite. Det anslås en 
egeninnsats i styret/komiteer/arbeidsgruppe på ca 1500 timer. Det vil i tillegg blir ca 1500 
dugnadstimer innleid fra lag/foreninger på selve gjennomføringen. Det legges ved budsjett på 
arrangement. Oppsummert ser en for seg at selve VM-dagene vil gi en omsetning til regionen på 2,5 
mill knyttet opp mot selve arrangementet. Da er ikke overnatting inkl og heller ikke privat forbruk på 
handel etc. Samlet vil dette arrangementet kunne generere 2-3 årsverk med god mulighet for vekst.  

En har lenge snakket om at laksefiske er for dårlig utnyttet i regionen. Her er en gyllen anledning.  

Styringsgruppen består av styreleder i Bjerkreim Elveeierlag, Styreleder i Tengs Elveerierlag, Geir 
Sølve Hebnes Sleveland, Privat/Grand Hotell, Ronny Arntsen, Privat/Itkon. 

Til nå lagt en del timer med dugnad i presentasjoner og idemøter.   

Dette er det som ligger fremst i hodet, men helst sikker flere ting som vil dukke opp.  

Styringsgruppen  ser for seg at det opprettes en stiftelse. For å opprette en stiftelse trengs det kr 
100 000,- Dette ser en for seg at en kan skaffe gjennom sponsorer og offentlig støtte.  

Ved evt nedleggelse av Stiftelsen VM i Laksefiske, tilfaller verdier som måtte være igjen. 
Bjerkreimselva og Tengselva elveeierlag og satsning mot barn og unge fiskere. 

Stiftelsen søker herved om kr 200 000,- i støtte til VM i Laksefiske 2018.  

Med vennlig hilsen 

Bjerkreim Elveeierlag/Tengs Elveeierlag/Geir Sølve Hebnes Sleveland/Ronny Arntsen 
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Søknad	og	prosjektbeskrivelse	Geomuseum,	Elvegaten	23	
	
	
I	samarbeid	med	Eigersund	kommune	ønker	Magma	Geopark	å	åpne	en	geologi	og	
virtuell	utstilling	i	Elvegt	23	i	det	gamle	meieriet.	
	
På	siste	evaluering	av	Magma	Geopark	i	2014	var	et	av	hovedutfordringene	at	Magma	
Geopark	ikke	hadde	noe	utstilling	og	informasjonssted.	For	å	komme	dette	i	møte	til	
neste	revisjon	som	er	i	2018	er	det	arbeidet	i	2,5	år	med	en	virtuell	utstilling.	
	
Magma	Geopark	har	gjennom	prosjektene	Drifting	Apart	støttet	av	Northern	Periphery	
Programme,	geoVR	støttet	av	Rogaland	Fylkeskommune,	Den	norske	UNESCO	
kommisjonen	og	Nordatlantisk	samarbeide	og	Geomuseum	støttet	av	Nordisk	Kulturond	
i	samarbeid	med	Jærmuseet	utarbeidet	et	Virtuell	Reality	konsept	som	gjør	det	mulig	å	
besøke	steder	virtuelt	og	å	få	informasjon	om	stedet	gjennom	sålkalte	”Hotspots”.		Den	
teknologiske	leverandøren	er	firmaet	DoubleThink	som	har	stått	for	forskning	og	
teknologisk	utvikling.	Pilot	nr	2	har	vært	i	drift	på	Vitengarden	på	Nærbø	siden	juni	
2016	og	samlet	mye	informasjon	om	brukere	av	virtuell	reality.	
	
Magma	Geopark	ønsker	å	åpne	utstillingen	i	løpet	av	juli.	Content	Management	delen	
skal	være	klar	i	løpet	av	juni	så	pilot	nr.	3	skal	være	klar	i	løpet	av	juli.		
	
Investeringer	som	skal	til	for	å	få	til	dette	er:	
	
2	maskiner	a	35.000,-		 	 70.000,-	
Oppsett	av	lettvegg	 	 	 35.000,-	
2	*	oculus	rift		 	 	 16.000,-	
2	*	tv	screens		 	 	 12.000,-	
Design	av	storyline	 	 	 30.000,-	
Design	av	vegg	 	 	 22.000,-	
Design	av	vinduer	mot	gaten:		 15.000,-	
	
Til	sammen		 	 	 	 200.000,-	
	
	
Innholdet	i	utstillingen	vil	fortløpende	bli	oppdatert	med	nye	lokaliteter	utover	
sommeren.	Det	vil	bli	en	offisiell	åpning	siste	fredag	i	september	med	tilhørende	
konferanse.	
	
Det	søkes	Eigersund	kommune	om	100.000,-	til	investeringene.	
	
Dette	er	en	fin	måte	for	Eigersund	å	støtte	utviklingen	i	Magma	Geopark.	Rogaland	
Fylkeskommune	har	gått	inn	med	et	fast	beløp	til	å	støtte	deler	av	driften	av	geoparken,	
men	har	signalisert	at	dette	gjelder	så	lenge	geoparken	også	støttes	lokalt.	
	
	
Egersund	7	mai	2017	
Mvh	Pål	Thjømøe,	daglig	leder	i	Magma	Geopark.	
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Fra: Kim Sørhus [mailto:kim@gdm.no]  
Sendt: 21. september 2015 11:40 
Til: leder@egersund-sentrumsforening.no 
Emne: RE: GDM Global Digital Media Infoskjerm 
  
Hei Solveig, 
Takk for hyggelig møte. 
  
Sender deg en liten oppsummering fra møte: 
  
løsning: 
Dere vurdere interaktive løsning gjennom vindu plassert i bygg ved "sentrums kaien" . Ved befaring 
ser vi parti med mest skygget som den mest ideelle plassering. I etterkant ser jeg også dette er en ideell 
plassering med hensyn at folk kan stå foran skjerm uten å sperre for forbipasserende.  
 
Innhold: 
Når alt kommer til alt er innholdet det mest viktigste. Ut fra erfaringer, bør det sammensettes slik at det 
budskapet er interessant både for lokale befolkning  og turister. Elementer som Kino program, hva 
skjer?,  og lokale bildegallerier er alltid populært, gjerne en konkurranse/ quiz en gang i blant. Vi 
anbefaler dere finne ut først og fremst hvilket hovedbudskap dere ønsker å oppnå, samtidig at dere har 
et budskap som kan holdes levende og dynamisk. Dere så også på elementer for "reklame" plassering 
på skjerm hvor det er mulig for dere å dekke inn litt kostnader. Vi GDM har smarte og gode konsepter 
for dette, som dere kan benytte dere av. (GDM tar ingen inntekter av dette). Dette er ting vi kan 
komme tilbake til i en "workshop" om dere ønsker å gå for løsningene til GDM. 
   
Tekniske punkter: 
* Glass/ vindusflate som settes inn må være uten metall ionisert gass (typisk refleksjons gass) da dette 
hindre touch responsen.   
*Løsningen er basert på folie touch slik at hele skjermen blir touch sensitive. (touch folie plasseres 
innside av vindu) 
*Det bør vurderes kanskje en skjerm med noe høyre lystyrke for å få enda mer synlighet (gjelder kun 
skjermer som skal stå synlig gjennom vindu) 
  
Software lisens 490,- pr mnd. pr innholds konto, max 2GB lagring på server .  
Om dere ønsker å ha samme innhold på andre skjermer betaler dere ikke noe ekstra for dette, eneste 
begrensing er max 2GB lagring pr. konto på server.     
Dere vil ha tilgang til et administrasjons verktøy via skytjeneste, for innholdshåndtering. Vi kan også 
tildele tilgang på enkeltsider til innholdsaktører som kan oppdaterer sine egne sider fortløpende feks. 
museer, kino, hoteller, restauranter osv.. 
  
  
Hardware/ installasjons kostnad vil være litt ut fra hvilken lystyrke på skjerm dere ønsker, og om dere 
ønske å bruker egne lokale installatører. 
(vi vil uansett lever teknisk beskrivelse, eventuelt ta dialog med installatører for gjennomføring) 
Det bør også iberegnes kostnader til design av folieutrykk og oppsett av dette. NB! nettverk og strøm 
bør være tilgjengelig i nærhet av skjerm.  
  
Ut fra tidligere erfaringer blir totale kostnadene rundt dette ca 100k - 150k 
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Tilpassningen av maler og innholdskonsept utvikling: 
normalt så bruker vi mellom 35-50 timer på sette opp maler, startinnhold, design og konfigurering av 
utstyr. avhengig av mengde innhold som ønskes.  
timepris kr. 900,- pr time     
  

oppsummert: 
  
Hardware: 
46" Skjerm industristandard med høy lystyrke, brakettløsning,  
teknisk bistand,  samt touch folie og folie utrykk  estimert                                           kr. 85 000,- 

Innholdsarbeid engangskostnad for maler, startinnhold, design og  
konfigurering av utstyr, tekniske skisser estimert 45 timer  a 900,-                             kr. 40 500,- 
  
Software Lisens 490 pr mnd.  faktureres forskuddsvis en gang i året.                         kr. 5 880,- 
  
sum estimert                                                                                                                           kr. 131 
380,-  
  
Dette er estimerte priser eks. mva og frakt. 
(Dere bør bergenes en kostnad på ca kr. 10 - 15 000,- i installasjon av skjerm, levers av lokale aktører, 
eventuelt av samarbeidspartnere som GDM bruker) 
  
  
årlige driftskostnader pr. år etter første år (490 pr mnd.)                                          kr. 5 880,- 
  
  
  
Med vennlig hilsen/ Kind regards, 
  
Kim André Sørhus 
IO/ Systems Integration manager 
+47 930 16 461 

Global Digital Media AS 
org. no: 911652390 
 
Gamle Forusveien 8 
4033 Stavanger 
Norway 
 
www.gdm.no 
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DigiNoti 
 
GDM mener den fremtidige digital informasjonstavler vil 
være mer nyansert og spisset for dekke et bestemt behov. 
Det er blitt større behov for raskere formidling av 
informasjon, samt  et mer lekent grensesnitt. 
 
DigiNoti er utviklet med inspirasjon hentet fra hvordan vi 
bruker de sosiale medier på i dag. Behovet for rask kunne 
publisere og dele informasjon. Et mer dynamisk og lekent 
informasjonssystem . 
 
Formålet med DigiNoti er å kunne formidle 
øyeblikksinformasjon i samtid med tradisjonell digital 
informasjon.  
 
Systemet tillater på en enkelt måte å la brukeren utnytte 
en smartmobil til å administrer og publisere sitt innhold på 
forkjellige måter.  
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DigiNoti 
 
Systemet består av en skytjeneste som gir tilgang på 
en eller flere visningsflater satt i et system. 
Det er uendelig versjoner av hvordan systemet kan 
settes i sammen.  
 
Admin: 
Håndtering av brukertilgang , standard innstillinger, 
og publisering av innhold. 
  
Bruke1: 
Øyeblikkshendelser kan publiseres direkte på skjerm 
via mobil 
 
Bruker2: 
Øyeblikkshendelser kan publiseres direkte på skjerm 
via mobil 

Bruker2: 
bruker1 : 

Admin: 
Mulighet for vanlig 
publisering fra PC .  
(Varighet, manuell ) 

Ut på tur aldri sur! 
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DigiNoti Konsept :  Egersund Sentrumsforening. 
 
I dette eksemplet viser vi hvordan Egersund 
sentrumsforening som eier av DigiNoti kontoer i 
skytjeneste kan opprette flere type informasjons-spot.  
 
Hver infospot er en innholdskonto som kan spesifikk 
tilpasses etter behov. Dette for at flere aktører innen 
sammen næring skal slippe å reklamere for hverandre 
som hoteller, restauranter, kjøpesenter osv… 
 
GDM kan være med å skreddersy et DigiNoti konsept 
for Egersund Sentrumsforening .  
 
 
 
 
 

 
 

Admin: 
Egersund sentrumsforening .  

DigiNoti aktører : 

ES Kino  

ES Turist 

ES Hotell 

Generell info spot 

Hotell info spot 
DigiNoti aktører: 

ES Kino  

ES Turist 
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DigiNoti Konsept 2 :  
Aktørene kan selvfølgelig stå helt frittstående med eget 
DigiNoti konsept, men allikevel kunne knytte seg opp mot 
andre DigiNoti aktører med flette innhold.  
 

 
 

Admin lokalt: 
Sentrumsforening 

Brukere lokalt: 

Admin lokalt: 
Turist  

Brukere lokalt: 
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Kostnader DigiNoti skytjeneste: 
 
1 stk konto DigiNoti Basic versjon. 
• Publisering av bilder/ plakatformater. 
• Maks  15 brukere + administrator.  
Kr. 79,- pr mnd.   
 
 

1 stk konto DigiNoti Premium Versjon. 
• Publisering av bilder/ plakatformater.  
• Inkluderer også publisering av film 
• Mulighet for å lage egne templates. 
• Maks  30 brukere + administrator. 
Kr. 129,- pr mnd.  
 
 

 
DigiNoti med skreddersydd løsning.  
DigiNoti Custom og OEM versjon. 
DigiNoti med systemet for videresalg. 
  Tilbud eller avtale utformes mellom GDM og Kunde.  

 
 
 
 

 

Krav til systemet: 
 
-Egnet player/ PC for å kunne kjøre klient software. Må være 
tilknyttet internett .  
 
        (Player kan kjøpes av GDM ferdig oppsatt til bruk, fra kr 1900,-  
Krever i utgangspunktet  WiFI tilkobling .) 

 
 
 
 
 

- Skjerm, med HDMI eller DVI inngang, full HD, eventuelt 
støtte for HD. 
(Kan kjøpes av GDM om dette er ønskelig)   
Legg merke til det er stor forkjeller kvalitet og lysstyrke på skjerme 
for proff markedet,  kontra konsumer markedet. Noen skjermer er 
beregnet i snitt å stå på 8 timer i døgnet mens andre er beregnet 
for 24/7 drift. Viktig å se på kost nytte verdien av hardwaren som 
brukes.  
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Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg 
Dato:  29.05.2017 
Arkiv: : FE - 033 
Arkivsaksnr.: 17/840 
Journalpostløpenr.: 17/17336 

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

Politisk sekretariat 
ENHET 
Randi Haugstad 
Politisk sekretær 
51 46 80 24 
randi.haugstad@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Foretak Møtedato 
030/17 
 

Eigersund Næring og Havn KF 
 

08.06.2017 

 
 
Referatsaker til Eigersund Næring og Havns møte 08.06.17 
 
Kopi av ulike skriv/meldinger som legges frem for utvalget til orientering.  
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak 
etter forslag fra et eller flere medlemmer. 
 
De framlagte referatsakene tas til orientering. 
 
34T 
Saksnummer Tittel 
015/17 Vedr. aktivitet og ny etablering på Kaupanes 
016/17 Kandidater til omstillingsstyre i Eigersund kommune 
017/17 Valg Eigersund Næring og Havn KF 
018/17 Svar på skisse til tømmerkai i Egersund Havn -  17/23887-3 S 
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Fra: Lars Kolnes 
Sendt: 3. mai 2017 11:54 
Til: Arkiv 
Emne: VS: Kaupanes 
Vedlegg: Rolldock Sky i Egersund drone1.jpg; Rolldock Sky i Egersund drone2.jpg 
 
 
 
Fra: Terje Ervik [<mailto:terje.ervik@ervikship.no>]  
Sendt: 3. mai 2017 10:32 

Til: Lars Kolnes 
Emne: Kaupanes 

 
Lars, 
Jeg henvender meg til deg med en viss bekymring. 
Først av alt er vi glad og ikke minst veldig imponert av all ny aktivitet og ny etablering som skapes på 
Kaupanes. 
Hvis etableringer som Prima/ Global/ Statnett blir en realitet så vil havnen styrkes betraktelig og man vil 
få stor økning i skipsanløp, - imponerende. 
 
Som du vet, og som vi sammen har jobbet for i lengre tid er det mye aktivitet i havnen knyttet til 
vindkraft utbyggingen i Dalane. 
Vi har mange skipsanløp i havnen med komponenter til utbyggingen. Dette er komponenter og deler 
som er veldig areal krevende. Vi vet også at det i fremtiden i Dalane planlegges store utbygginger og vi 
har jo en felles interesse og kjempe for å selge havnen slik at vi sammen skaper aktivitet og attraktive 
arbeidsplasser. 
 
Til din orientering så har vi i Ervik Shipping hatt stor aktivitet i forbindelse med Tellenes utbyggingen og 
nå Egersund vindpark. Vi har økt sysselsetting og vi har vokst med oppgavene. 
 
Jeg vil anmode dere om å hensyn ta dette i den videre planleggingen. Vi må ha frie områder til prosjekter 
i fremtiden. Vi kan ikke bygge igjen alt. Fiskeindustrien må også hensyn tas, det gjelder mer areal til 
containere, en betraktelig økning i strømplugger. Det er naturlig å forvente seg økning av trafikk både på 
kaier og containere når man ser på utbyggingen til Pelagia og hvis Global utvider. 
 
Når det gjelder HMS trenings senter som skal etablere seg på Kaupanes har jeg begrenset innsyn og 
kunnskap om dette, men jeg har store tvil til om dette er havnerelatert.  
 
Dere må omgående sørge for at ikke havnen bygges igjen. Vi skal også i fremtiden håndtere prosjekter 
som er areal krevende. Om det er offshore utstyr eller vindmølle komponenter eller andre ting får så 
være, men ledig areal SKAL vi ha i havnen. 
 
Har du anledning til en samtale om dette i nærmeste fremtid? 
 
Jeg synes at det er viktig at vi setter oss sammen og at vi blir tatt med på råd. 
Vi er en operatør på Kaupanes og løser de praktiske problemene, derfor skal vi snakke sammen og vi 
spiller på samme lag. 
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Hører gjerne fra deg samtidig at dere fremlegger en skisse der de forskjellige aktørene er tegnet inn.  
Det bør tydelig fremgå ledig området for å selge havnen videre for nevnte prosjekter. 
 
Legger ved et bilde av helgens vindmølle aktiviteter. Det er tårndeler fra Kina som blir losset. 
 
Takk mvh 
Terje Ervik 
 
PS. I skrivende stund ( 03.05 - 10:30 ) legger containerskipet Maersk Flensburg til på kai 14. Dette anløpet 
hadde IKKE vært mulig hvis dere ikke hadde gjort utdypningen - Bra jobbet. 
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Fra: Odd Stangeland  
Sendt: 24. mai 2017 07:52 
Til: Johan Aakre; Vidar Volden; alftore@yahoo.com <mailto:alftore@yahoo.com>; bjorn.carlsen@dabb.no 
<mailto:bjorn.carlsen@dabb.no>; Frank Emil Moen; Halvor Thengs; Leif Erik Egaas; 
may.ervik@egersund.frp.no <mailto:may.ervik@egersund.frp.no>; Øyvind Misje; 
maysisselnodland@gmail.com <mailto:maysisselnodland@gmail.com>; Solveig Margrethe Wetlesen; 
roger.myklebust@fellesforbundet.org <mailto:roger.myklebust@fellesforbundet.org>; Johnny Brekke; Gro 
Anita Trøan; Lars Kolnes; kvn@euv.no <mailto:kvn@euv.no>; Åshild Bakken; Bente Gravdal; Ivar Rusdal; 
Torbjørn Ognedal; Geir Hestnes; Leif Erik Egaas; Fagforeningene 
Kopi: Ingve Aalbu; Klippenberg, Arnt Olav; Leif Broch; NRK Rogaland; cecci85@hotmail.com 
<mailto:cecci85@hotmail.com>; bente2309@gmail.com <mailto:bente2309@gmail.com> 
Emne: Kandidater til omstillingsstyre i Eigersund kommune 

 
Til 
Næringsforeningen i Stavangerregionen ressursgruppe Dalane 
Leder av bilbransjeforeningen 
Leder av Sentrumsforeningen 
Leder av Dalane fagforening 
Fagforeningene i Eigersund kommune 
Rådmann 
Gruppeledere 
Daglig leder Eigersund Næring og Havn KF 
Utvalgsledere 
Styreledere  
 

Oppfordring til å komme med kandidater til omstillingsstyret 
 
Eigersund kommune er tildelt status som omstillingskommune fra 2017. 
Bakgrunnen er høy arbeidsledighet, næringssammensetning med en tydelig hjørnesteinsbedrift og 
regionale forhold som avstand til andre arbeidsmarkeder. 
 
I søknaden begrunnet ordføreren omstillingsstatusen med at kommunen og regionen har tydelige 
utfordringer, og samtidig mange spennende muligheter.  
Mulighetskommunen Eigersund har fått 3 millioner kroner til prosjektet i 2017.  
 
Kommunestyret er eier av omstillingsprosjektet, og Kommuneplanutvalget er satt som referansegruppe. 
Omstillingsstyret vil drive prosjektet ut fra kommunestyrets rammer, og vil ha et romslig mandat for 
prioriteringer og prosjekter. 
Stilling som prosjektleder (mulighetsutvikler) er utlyst med søknadsfrist 28.05.17, og det vil bli foretatt 
en ståstedsanalyse for å få kunnskapsgrunnlag for muligheter og utfordringer. 
 
Hovedmålet er å øke antall arbeidsplasser og redusere ledigheten.  
 
Kommunestyre saken fra 15.05.17 finner du her - 
<http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_eigersund/wfdocument.aspx?journalpostid=2017013109&dokid=
533671&versjon=9&variant=P&>  
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Cecilie Bruvik Kristensen, Bente Skåra Gunvaldsen, Leif Erik Egaas og Odd Stangeland er valgt som 

valgkomite for omstillingsstyret. Nå trenger vi innspill på kandidater! 

 
Styret skal ledes av ordfører, og ha inntil 9 medlemmer. I tillegg kommer 1 representant for henholdsvis 
Rogaland fylkeskommune og Innovasjon Norge. 
 
Hvem ser vi etter: 

 Kvinner og menn 

 Spredning i alder 

 Spredning i bakgrunn og kompetanse 

 Personer som ønsker å bidra aktivt 

 Lagspillere  
 

Fint om innspill på kandidater kan sendes ordføreren innen 01.06.17 kl.12! 
Valgkomiteen vil ta kontakt med aktuelle personer, så det trengs ikke i forkant. 
 
Fint om du/dere kort kan si noe om kandidatens alder, bosted, kompetanse og bakgrunn. 
 
På forhånd takk for hjelpen, og vi setter pris på om mailen spres… 
 
På vegne av valgkomiteen. 
 
Odd Stangeland 
Ordfører 
Direkte telefon: 51 46 80 11 - mobiltelefon: 488 91802 - sentralbord: 51 46 80 00 
E-post: odd.stangeland@eigersund.kommune.no <mailto:odd.stangeland@eigersund.kommune.no> 
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund.  
Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4370 Egersund. 
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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Fra: Leif Erik Egaas  
Sendt: 30. mai 2017 09:51 
Til: Odd Stangeland 
Kopi: Lars Kolnes 
Emne: SV: Valg ENH 

 
Hei Odd 
 
Jeg foreslår at valg av nye styremedlemmer og vara utsettes til over sommeren, da vi for tiden er midt i 
en krevende prosess med flere forhandlinger om nyetableringer.    
 
 
 
 
Følgende er på valg: 
 
Anette Hoås, folkevalgt, valgt for 2015 - 2017 
Harald Røkenes valgt for 2014-2017, ( foreslås gjenvalgt for 2017 - 2021 for å opprettholde overlapping ) 
Siri Skaar Stornes, brukerrep, valgt for 2014 - 2017  
 
Siv Grure 1,  vara brukerrep, valgt for 2014 - 2017   
 
Kolbjørn Rogstad  vara : valgt for 2015 - 2017  
 
  Mvh 
Leif Erik  
 
 
 
Fra: Odd Stangeland  
Sendt: mandag 29. mai 2017 14.28 
Til: Leif Erik Egaas 
Kopi: Lars Kolnes 
Emne: VS: Valg ENH 

 
Til informasjon avventer jeg forslag til nye styrerepresentanter til KS i september. 
 
Begrunnelse er at styret står midt oppi krevende forhandlingssituasjoner, og endringer i styret kan få 
uheldige konsekvenser for prosessene. 
 
Med vennlig hilsen 

Odd Stangeland 
Ordfører 
Direkte telefon: 51 46 80 11 - mobiltelefon: 488 91802 - sentralbord: 51 46 80 00 
E-post: odd.stangeland@eigersund.kommune.no <mailto:odd.stangeland@eigersund.kommune.no> 
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund.  
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Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4370 Egersund. 
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.  

 
Fra: Irene Randen  
Sendt: 19. mai 2017 12:31 
Til: Odd Stangeland 
Emne: Valg ENH 

 
Hei 
Her kommer vedtaket.  Saksforelegget finner du i Websak 15/398. 
 
 
Med vennlig hilsen 

Irene Haydè Randen, politisk sekretær 
Interne tjenester, Sentraladministrasjonen 

Direkte telefon: 51 46 80 45 - mobiltelefon: 928 14 180 - 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 v/Multiconsult 

 

 

   

   

   

   

   

    

Vår dato:  15.05.2017  
Vår referanse:  

 

 

 

17/23887 - 3  
Deres dato:  31.03.2017  

Deres referanse:     
 

 
Svar på skisse til tømmerkai i Egersund Havn 

Landbruksdirektoratet viser til brev datert 31.03.2017 fra Eigersund kommune om økonomisk 

støtte til utbygging av tømmerkai i Eigersund.  

 

I de innsendte kaiskissene er det totalt sett signalisert et betydelig større tilskuddsbehov enn 

bevilgningen gitt i statsbudsjett for 2017. Eigersund kommune skisserer for Landbruksdirektoratet 

et tilskudd på kr 19.200.000,- av en total kostnadsramme på kr 24.000.000,- for kaiutbyggingen i 

Eigersund.  

 

Vedtak 

Landbruksdirektoratet vil prioritere prosjektet i Egersund ved å invitere Eigersund kommune til å 

sende inn en fullstendig søknad for endelig behandling, med de kriterier vi har signalisert ved 

utlysing av midlene. Vi håper Eigersund kommune ønsker å gå videre med prosjektet.  

 

Vurdering 

Eigersund er et sentralt kaipunkt for store virkesressurser i søndre deler av Rogaland og sør-vestre 

deler av Vest-Agder og er en anbefalt plassering av tømmerkai i SINTEF sin rapport fra 2011 om 

Transport av skogsvirke i kyststrøk. Tømmervolumer skipes i dag fra flere havner i området, men 

forholdene for tømmerhåndtering er ikke optimale. Det forventes at mye av tømmervolumet vil 

kanaliseres til en ny tømmerkai i Eigersund. Eigersund havn ligger i et område der det for tiden er 

sysselsettingsutfordringer. 

 

Tilskuddsbehovet i Eigersund, sett opp mot det tømmervolumet som skisseres transportert over kai, 

er forholdsvis høyt. Blant de prioriterte prosjektene i 2017 er prosjektet i Eigersund et av noen få 

store prosjekt. For å styrke søknaden anbefaler Landbruksdirektoratet at søker arbeider med å finne 

annen finansiering slik at tilskuddsbehovet i søknaden kan reduseres.  

 

Søknadsfrist  
Søknadsfrist settes til 15. august 2017.  

 

Klageadgang 
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Dette vedtaket kan påklages til Landbruks- og matdepartementet av sakens parter eller andre med 

rettslig klageinteresse i henhold til forvaltningsloven kap. VI. Klagefristen er tre uker fra 

mottagelsen av dette brevet. Klagen sendes til Landbruksdirektoratet. Sakens parter har rett til å 

gjøre seg kjent med sakens dokumenter jf. forvaltningslovens §§ 18 og 19. 

 
  
 
 
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 

Per Guldbrand Solli Torleif Terum 
seksjonssjef seniorrådgiver 
  

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur. 
 
 
Mottakere: 

Eigersund kommune 

v/Multiconsult 
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Fra: leif.arne.hellvik@multiconsult.no <mailto:leif.arne.hellvik@multiconsult.no> 
[<mailto:leif.arne.hellvik@multiconsult.no>]  
Sendt: 23. mai 2017 12:43 
Til: Lars Kolnes 
Kopi: helge@kystskogbruket.no <mailto:helge@kystskogbruket.no> 
Emne: FW: 17/23887-3 Svar på skisse til tømmerkai i Egersund Havn 

 

Hei 

  

Her er svar fra landbruksdirektoratet.  

  

mvh 

LEIF ARNE HELLVIK 
Avdelingsleder Egersund 

 

(+47) 91 33 12 71 | leif.arne.hellvik@multiconsult.no <mailto:leif.arne.hellvik@multiconsult.no> 
www.multiconsult.no <http://www.multiconsult.no/> 

 
  
From: Terum, Torleif [<mailto:Torleif.Terum@landbruksdirektoratet.no>]  
Sent: 23. mai 2017 12:06 
To: Hellvik, Leif Arne <leif.arne.hellvik@multiconsult.no <mailto:leif.arne.hellvik@multiconsult.no>> 
Subject: {Disarmed} 17/23887-3 Svar på skisse til tømmerkai i Egersund Havn 
  

  

  

  

  

  

Med hilsen/Dearvuo aiguin 
Torleif Terum 
Seniorrådgiver 

 
Norwegian Agriculture Agency 
Avdeling for areal og ressurs 
Seksjon skog og kulturlandskap 
Postboks 8140 Dep, NO - 0033 Oslo 
Telefon: +47 78 60 60 00 / 61 22 
Mobil: +47 940 52 100 
MailScanner has detected a possible fraud attempt from ".." claiming to be www.landbruksdirektoratet.no 
<../../../../../../../../Local/Temp/www.landbruksdirektoratet.no> 
postmottak@landbruksdirektoratet.no <mailto:postmottak@landbruksdirektoratet.no>  
torleif.terum@landbruksdirektoratet.no <mailto:torleif.terum@landbruksdirektoratet.no>  
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Spørsmål og orienteringer: 
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Styrets faste medlemmer/varamedlemmer: 
 
Politiske oppnevnte medlemmer  
Leder Leif Erik Egaas (H) 
Nestleder Frank Emil Moen (AP) 
Medlem Alf Tore Sæstad (KrF) 
Medlem Helene Rodvelt (V) 
 

Varamedlemmer i rekkefølge 
1. Varamedlem Tommy Bjellås (FrP) 
2. Varamedlem Ruth Evy Berglyd (SP) 

 
 
Brukerrepresentanter 
Medlem Harald Røkenes 
Medlem Liv Fredriksen 
Medlem Siri Skaar Stornes 
 

Varamedlemmer i rekkefølge 
1. Varamedlem Siv Grure 
2. Varamedlem Kolbjørn Rogstad 

 
 
Ansattes representant 
Medlem Kjetil Lycke Bodal 
 

Vararepresentant 
Varamedlem Ove Romslo 
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