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Eigersund Kommune - Planavdeling vI Dag Kjetil Tonheim tirsdag, 16. oktober 2007 

VEDR. ØNSKE OM Å FÅ INN AVMERKET OMRÅDET - GNR 45 BNR td:iERSUND KOMMUNE 
KOMMUNEPLANEN. . 

mSIk.tU."::"I"·~O-~~-,--r._~-i 

o 5 NOV. 2IJ1 
Viser til tidligere møter samt befaring med undertegnede på stedet. 

Under befaringen ble det fra Dag Kjetil Tonheim's side oppfordret til å sende inn kart over 
ønsket byggeområdet. 
Som Dere så under befaringen ligger alt til rette for en mindre utbygging av området. 

Det er fra grunneier sin side ønske om å tilrettelegge en utbygging med 5-10 boliger. 
Bebyggelsen skal tilpasses området på beste måte og utbygger vil samarbeide tett med 
kommuneplanleggeren under reguleringen. 

Ber om at Dere ser positivt på saken og at vi hører fra Dere med det første. 

Mvh Per Jostein Puntervoll. 
1? 
LM~~ 
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Olav Havsø 
Hafsøyveien 48 
4370 Egersund 

lonasHavsø 
Nyvollsveien l 
4370 Egersund 

Eigersund kommune 
Komnllmeplan1egger 
Postboks 580 
4379 Egersund 

Mottatt 2 2 AUG 1008 
Gradering; 

Egersund 6. Mai 2008 

Innspill til kOlDDluuep)an - reguleringsplan 

I reguleringsplan av 1966 for Eigersund kommune - Kråkefjell, er det tegnet opp og 
regulert inn tre tomter på vår eiendom med gårdsnr. 46, bruksnr. 6. 

Disse tomtene er i nevnte reguleringsplan gitt adressen; Kråkefjellveien 19, 21 og 23. 

Vi vil med dette be om at disse tomtene igjen blir tegnet og regulert inn, ved første 
rullering av reguleringsplan for området/kommunen. 
Se vedlagte kart. 

Vennlig hilsen 

~ ~~Lf 
O av Havsø 

cY-."''-'4 ~ ~! 
Jonas Havsø 

vedlagt: Kart 
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Egersund Kommune 
Miljøutvalget 

Hestnes Båtforening 
Slepoddveien 10 
v\Styret 

Omregulering 

Egersund 20.11.09 

Mottatt 2 4 NOV 2009 

Gradenng: 

Hestnes båtforening søker herved om å tå omregulert område som vi leier av Egersund 
kommune slik at vi kan starte en prosses om mulig utvidelse av havna .. 
Dagens reguleringsplan sier at sjøområdet utenfor bryggeområde er friluftsområde i sjø. 
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Kristiansen &Selmer-Olsen 
SMlarttltelcter 

Eigersund kommune 
Planavdelingen 
Postboks 580 
4379 Egersund 

Innspill til kommuneplan 

Eigersund komlJlune 
GRADERINC';, 

MOITATT: - 9 JUL 2010 
·ARJ(JVSAKID: 

o 

Vår ref.: RSOIILK 

Gnr. 13 bnr. 38,441 og 2088 - Blandeverket, Eigersund 

medlem av 

arkitektbedriftene 

Dato: 07.07.10 

Vi viser til invitasjon dl innspill i forbindelse med revisjon av Kommuneplan for sentrums
områdene. 

Innspillet formuleres på vegne av grunneieren av gnr. 13. bnr. 38, 441 Shelby Eiendom AS. 

Kommuneplanen angir området mellom Sokndalsveien og Heggdalsveien som Byggeområde for 
boliger. Dette er ikke dekkende for dagens situasjon. 
• Sokndalsveien 26 er bolig I kontor 
• Sokndalsveien 22 'og 24 er kontor, lager, forretning 
• Sokndalsveien 20 er bolig 

Etter vår oppfatning er det mer relevant i angi området i kommuneplan som blandet formål. 
(Byggeområde for bolig. forretning. kontor). Dette vil muliggjøre en videreutvikling av 
bedriften på egen grunn uten å søke om dispensasjoner for formål som allerede er etablert 
innen planområdet. 

Vi viser til vedlagt reg. planskisse over eiendommer som eies av Shelby Eiendom AS. 

Vi er klar over at en konkret reguleringsplan vil måtte ta hensyn til en bedre utforming av 
krysset mellom Sokndalsveien og Heggdalsveien. 

Kopi: 

Vennlig hilsen 
Kristiansen & Selmer-Olsen AS 

Sivilarkitekter 

Rolv Selme'r-Olsen 
siv. ark. MNAL 

Shelby Eiendom AS v/Erik Shelby. Strandgaten 55. 4370 Egersund 
Rolf Ollestad. Postboks 400, 4379 Egersund 

K:\Prosjckt\18S3 Politistasjon - Sbelby\02. Brev\brev kommunen .IrommWlepian 07.07.1 O.dac 
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Eigersund kommune T un ~~~2m~d..!.k~o~m~m~u~n~e:....J ~ ... gtangT 
GRADERING: 

Innspill i forbindelse med revidering av kommuneplanen for .. • .rsf'1UL 201D 
konunune. 

ARKIVSAKID: 

i forbindelse med denne revidering bør området Gaulegsviken omgjøres fra lanlagt 01- :> '7q 
senterområde til p~k øg rekreasjonsomrAde for Hestnes med tilhørende l;>oligoinrå er. 
Med tanke på nytt boligfe1t i Hestnes marken i forlengelsen av Rundevolds feltet bør 
et senterområde da etableres i øvre deler av dette området sllkat varer og tjenester kan 
bringes hjem med minimal bruk av bil. 
Et senter plassert.i bavniv~ må varer og tjenester bringes til de høyereliggende områder m~d 
motorisert hjelp og økt fQrurensing • 

Varer må nødvendigvis frakies med bil til begge disse plasseringer, men da det inneb~ 
forholdsvis færre transporter og større kjøretøy vil miljøgevinsten ved plassering av slike 
senterområder i høyden bli betydelig øket. 
Eksisterende og lavereliggende bebyggelse i område kan benytte seg av allerede etablerte 
senterområde i ArstadalenlIndre Lygre. 

Eventuelle overskuddsmasser fra nytt boligfelt som ikke kan benyttes i nærområdet benyttes 
til utvidelse av sykkel og gangstier, planlagt og tilrettelagt av kommunen og på betingelse av 
disse planeres og oppgruses av utbyggeren/entreprenøren. 

Gevinst 

Mindre forurensing, noe som er i trAd med politikernes tidligere utsagn om redusert utslipp av 
C02 på minst 25% innen 2020. Og også Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 
Utvidelse av sykkel og gangstier uten særlige kostnader for Eigersund kommune. 
Opprettelse av grønne lunger som kommer nærområdet til gode og da særlig med tanke på 
barnehager og eldre i området. 
Redusert utslipp av H2S som er et stort problem sammen med støy og støv ved utfylling i 
Gaulegsviken. 

J brevet fra Fylkesmannen 30,01.2008 stadfestes kommunens vedtak av 19.04.2007 om stans i 
videre utfylling og kommenterer bl. a. følgende. 
Sitat. 
"Det må også legges vekt på hensynet til omgivelsene, heriblant luktplager. Området rundt 
har også endret seg siden 198511987 i form av utbygging. Fylkesmannen har således ingen 
merknader til kommunens vurdering. Disse hensyn anses å veie vesentlig tyngre enn hensynet 
til fortsatt virksomhet.. 
Skadevirkningene for klager synes på denne bakgrunn relativt små sett i forhold til den 
gevinst som kan oppnås for omgivelsene". 

På denne bakgrunn synes det lite fornuftig å fortsatt rasere denne perle som kan gjenoppstå 

Med venlig hilsen 
Arne Rogstad 

~~ 

--
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[] 
Dette skjemaet skal fylles ut av alle som leverer inn 
innspill til arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 

• INNSPILL TIL kommunen med A sammenstille informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike forslag. 

2010 -
I tillegg til dette skjemaet skal følgende leveres inn: 
- Kort beskrivelse av innspillet. 
- Kart over området, som viser planomfanget, 

Navn Arne Rogstad eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

Gnr./Bnr. - Det er opp til forslagsstiller selv li vurdere 

Adresse Lyngtangen 20 
hvilke andre temaer og problemstillinger som 
er aktuelle for drøfting - se egen veileder som 

4370 Egersund kan lastes ned eller fås ved plankontoret. 

Gjennomgang av innspillet. 
Ja Nei Uaktuelt 

Fakta a Eierforhold Privat eller offentlig Ja 

a Foreslått arealkategori i ny kommuneplan: 
Park / 
Rekreasjonsområde 

a Arealkategori i gjeldende kommuneplan: 

a Finnes det reguleringsplan for området i dag: Nei 

a Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsplan: 

a Størrelse på foreslått og berørt areal {ca tal): 25- 30 mål 

a Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange O -100 meter 
meter fra sjøen i så fall? 

Naturgrunnlag a PLANFAGLIGE VURDERINGER 
a Grunnforhold Jord I fjell 

a Helningsgrad/solforhold 0- 30 grader 
a Vegetasjon Gress, kratt, småskog 
a Topografi Flatt og småkupert 
a Adkomst Off veg 
o Er offentlig vann og avløp etablert i Ja 

området/mulig? 
Virkeområde Jordvern- og landbruksfaglig vurdering Ja Nei Uaktuelt 

Berøres landbruksinteresser av innspillet? X 

Bonitet X 

Leieareal? Aktivt bruk? X 

Ligger det i kjerneområde for jordbruk/skogbruk? X 

5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kulturminner eller verneverdige X 
bygninger og miljøer? 

Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER 
sårbarhet §68 Har det vært ras/skredlflom/kjente naturskader i området? X 

Utsatt for vær og vindeksponering (Vind,nedbør, bølger m.m.) X 
Natur- og kulturområder (Flora, verneområder, kulturminner X 
m.m) 

Strategiske områder i nærheten(vei, bru, havn, kraft, forsvar X 
m.m.) 

Forurensningskilder i området eller i nærheten (Støy m.m.) X 
Høyspentlinjer i området? X 
Transport av farlig gods i området? X 
Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) X 

10 



Utfyllende kommentarer: 
Eierforhold: Land er privat, sjø er offentlig. 
VIrkeområdet: 'Nedlagt landbruk. 
Naturbasert sårbarhet: Forurenset sjøbunn ( H2S ) 

Helse- og 
sikkerhets
messige krav 

Barn og 
ungdom 

Tilgjengelighet! 
Universell 
utforming 

7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
ELDRES INTERESSER 
Kan arealene sikret mot: 

• støy, støv, eksos? 
• trafikkfare? 

Oppfyller arealene krav til barn og unge 
• størrelse, utforming 
• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjermet og 

vegetasjon tilpasset barns lek) 
• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 
• bruk for ulike aldersgrupper 

Kan området tilfredsstille krav til 
tilgjengelighet/universell utforming? 

x 

x 
X 
X 

lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 
i (solfYlt, vindskjermet, bevisst utformet i forhold til klima} ,x 
. Beskrivelse: 
Området kan enkelt tilpasses funksjonshemmedes behov ' 
også med tanke på skjerming for vind. 

Her er også til tider et yrende fugleliv med hekkende 
svaner og ender, med andre ord et yndet sted for barn og , 
eldre for foring av fugler. 

Vei og 8. VEG· OG VEGTEKNISKE FORHOLD! 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsslillende parkeringsdekning i : X 
området? 

• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? X 
Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for . 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. 

• Ligger området til riksvei/fylkesvei og med godkjent X 
avkjørsel? 

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 

Stort område som kan formes til ballspill av ymse slag. 

x 
X 

Vestsiden av Gaulegsviken, delvis skjermet av vegetasjon som kan skape en lun plass for lek. 

(J 
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SITUASJONSKART 
Gnr: () 

Bendom: 
. Adresse; 

Hj.haverjFester: 

EIGERSUND Dato: 18/6-2010 Sign: 

KOMMUNE 

Snr: O 

MSlestokk 
1:4000 

Det tas forbehold om at det kan forekomme feftJmangler pl kartet. atant.nnet tJelder delte elendolnsg,ellser, vann- 011 
evIøpsIednInger, pIandata m.m. som i forbindelse med prosjeIdIIJtng/lUdeggsaJtteld ml ~ nennere. 

12 



13 



Fra: Sentralbordet 
Sendt: 30.07.2010 
Til: tilreg@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: VS: Innspill til kommuneplanen 2010 

Fra: Odd Ravn [mailto:Odd.Ravn@akershus.fo.no] 
Sendt: 30. juli 2010 11:04 
Til: post@eigersund.kommune.no 
Emne: Innspill til kommuneplanen 2010 

Innspillet gjelder deler av 47/194 se vedlagte kart. Innspillet omfatter nordre del av 
kartet. 

Innspill 1 : 

Området er i dag definert som LNF samtidig som det ligger innenfor det som omfatte 
havneplanen. Det samlede området er på ca 6 000 kvm. 

Adkomsten til området er privat vei. Denne veien går tvers igjennom planområdet. 

Det søkes om regulering av området til småbåthavn. Strandlinjen som danner 
utgangspunkt for småbåthavnen er merket med rødt på vedlagte kart. Området har 
tilstrekkelig areal til å opparbeide nødvendige parkeringsplasser. En småbåthavn bUl 
ikke generere så mye trafikk at det overbelaster Gamle Eigerøyvei, som er 
tilførselsveien. Utforming av selve anlegget må tas i dialog med planmyndigheten. 
Herunder kan det tas forbehold om framtidig endret utnyttelse av arealet. 

Tidligere har det vært utleie av båtplasser på 47/33 med samme adkomst som i dag. 

Området er i dag ikke nyttet av allmuen til rekreasjon, og så vidt oss bekjent gjøres il 
"strandhugg" i dette området. Det finnes allerede en mindre småbåthavn i samme 
området. Vi er klar over at forslaget vil føre til inngrep i strandsonen, men forslagets 
natur, småbåthavn, krever inngrep i strandsonen. 

Innspill 2: 

14 



I områdets nordøstre del søkes det å få regulert til 2 utleiehytter. Disse er tenkt knytt· 
opp mot båtplassene med felles parkering. Utgangspunktet er korttidsutleie gjennom 
utenlandske formidlere. Samme forutsetnimng legges til grunn for denne delen av 
forslaget som for første det: konkrete planer må utarbeides i samarbeid med 
planmyndigheten for at ikke tiltakene skal binde opp arealet unødig sterkt i forhold til 
framtidig endring av havneplan. 

Med vennlig hilsen 

Odd Ravn 
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Dette skjemaet skal fyDes ut av aUe som leverer inn 
innspill til arealdelen. Skjemaet vB hjelpe 

- INNSPILL TIL kommunen med å sammenstille informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike forslag. 

2010-
I tillegg tO dette skjemaet skal følgende leveres inn: 
- Kort beskrivelse av innspillet. 
- Kart over omridet, som viSer pbtnomfanget, 

Navn eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

GnrJBnr. - Det er opp til forslagsstiller selv å vurdere 

Adresse 
bvilke andre temaer og problemstillinger som 
er aldueRe for drøfting - se egen veU.eder som 
kan lastes ned eller fis ved plankontoret. 

Gjennomgang av innspillet 
Ja INei Uaktuelt 

Fakta Il Eierforhol~ Privat eller offenUig 
Il Foreslått areaJkategori i ny kommuneplan: 
Il Arealkategori i gjeldende kommuneplan: 
Il Finnes det reguleringsplan for området i dag: 
Il Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsplan: 
Il. Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): 1(1 (JCJ 1'-'1 '-

I;J.. Berører arealet 100 meters beltet? Hvor .mange fe.. meter fra sjøen i så fall? 
Naturgrunnlag Il PLANFAGLIGE VURDERINGER 

Il Grunnforhold 
Il Helningsgradlsolforhold 
Cl Vegetasjon 
[J Topografi 
Cl Adkomst 
Il Er offentlig vann og avløp etablert i 

områdeVmulig? 
Virkeområde Jordvem- og landbruksfaglig vurdering Ja Nei Uaktuelt 

Berøres landbruksinteresser av innspillet? ~ X 
Bonitet 
Leieareal? Aktivt bruk? 
Ligger det i kjerneområde for jordbruk/skogbruk? 'J... 
S. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kulturminner eller vemeverdige 

)( bygninger og miljøer? 
Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER 
sårbarhet §GB Har det vært raslskredlflomJkjente naturskader i området? .X 

Utsatt for vær og vindeksponering (Vind,nedbør, bølger m.m.) y\ 
Natur- og kulturområder (Flora, verneområder. kulturminner 

X m.m) 
Strategiske områder i nærheten(vei, bru, havn, kraft, forsvar x.. m.m.) 
Forurensningskilder i området eller i nærheten (Støy m.m.) X 
Høyspentlinjer i området? "J..... 
Transport av farlig gods i området? X. 
Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) X ·1 

I 
I 
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Utfyllende kommentarer: 

Helse-og 7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
sikkerhets- ELDRES INTERESSER 
meseige krav Kan arealene sikret mot: 

• sbøy,sbøv,eksos? X • trafikkfare? 

Barn og Oppfyller arealene krav til barn og unge 
ungdom • størrelse, utfonning 

• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjermet og 
vegetasjon tilpasset bams lek) 

• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 
X • bruk for ulike aldersgrupper 

Tilgjengelighet! Kan området tilfredsstille krav til 
Universell tilgjengelighet/universell utforming? 
utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 

(solfylt, vindskjennet, bevisst utfonnet i forhold til klima) 

Beskrivelse: 

Vel og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i X. området? 

• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? 
K Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for 

området der inteme veier og lignende må finne sin 
løsning. 

• Ligger området til riksveilfylkesvei og med godkjent 
avkjørsel? ~ 

Utfyllende kommentarerlbeskrivelse 

17 



; Situasjonskart 
I 

i Målestokk 1 :1000 

! Dato:14/212002 . 
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Fra: Jan Ove Mæhle 
Sendt: 30.07.2010 
Til: dag.Kjetil.Tonheim@eigersund.kommune.no;Christian Bowitz;Bernt 
Blitzner;tone@tengesdalsport.no;Jakob Frøyland 
Kopi: 
Emne: Sentrumsplan 

Innspill til sentrumsplan 

Egersund Sentrumsforening 30.07.10 

Egersund Sentrumsforening vil i forbindelse av rulering av kommuneplan komme med våre generelle 
synspunkter: 

At kommunen viderefører sin praksis ved og ikke etableres kjøpesenter utenfor sentrum. 

Ikke forverrer tilgjengelighet og parkeringsmuligheter i sentrum. 

Kommune tilrettelegger flere parkeringsplasser i sentrum og at gjeldene parkeringsbestemmelser 
gjenomgås og håndheves. 

Jobber for og fremme handel i sentrum slik Egersund fremstår som det naturlige handelssentrum i 
distriktet. 

Dersom plansjef ønsker stiller vi til møte om det skulle være ønskelig. 

Med vennlig hilsen 

Egersund Sentrumsforening 

For styret 

Jan Ove Mæhle 
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Eigersund kommune 
GRADEfIlM:' . 

Eigersund Kommune~ plankontoret, 
Postboks 580, 

II.tJ1TATT: Z 3 JUL 2010 

4379 EGERSUND. 

VEDR. REVISJON AV KOMMUNEPLANEN 2010-lOn. 
INNSPILL TIL KOMMUNENS AREALDEL. 
G.NR. 13, BR..NK. 2493 

22.07.10 

Jeg viser til ovenstående, og ønsker og komme med et innspill til endring av 
reguleringsplanen for min eiendom. 

Den nåværende planen har regulert sjøen og litt av min landeiendom til friareal. 

Jeg ønsker å fl fjernet dette friarealet i sjøen slik at jeg kan få bygge en brygge uten at 
fylkesmannen går i mot dette. 

20 



LJ 
Dette skjemaet skal fylles ut av aUe ~m leverer bm 
~pm dl areaJcieJea. Skjemaet vB hjelpe 

-INNSPILL TIL kommuta med i sammeastille informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL allb fonlag. 

2010-
I tiD. til dette skjemaet skal følgende leveres Jna: . Kort bes1myeke av bmsppiet. 
- Kart over omridet, som VIser plaaomfaaget, 

Navn EC!).~\ O~ ~ , 1... ... eieDdo~ og hovedadkomst. 

GnrJBnr. 13 L'2. LI q~ 
. Det er opp til fonlapstiUer selv i vurdere 

Adresse J.4,.,<t.J.. ......... 5 V "2.~ J 
bviIke ære temaer og problemstilllDger som 
er ~eIle for ~ - se egen veDeder som 
kan lastes ned eDer fis ved plankontoret 

Gjennomgang av Innaplttet 

Ja Nei Uaktuelt 
Fakta Cl Eierforhold Privat eller offentlig ~val. 

Cl Foreslått arealkategori i ny kommuneplan: 13 .... "'QQc:,. d:c 
Cl Areal - " . i 9.i8.ldende komm~neplan-: -t=:~~-u:cL 
o Finnes det reguleringsplan for-området i dag: la.. 

o ArealkategQri i ev. eksisterende regulerin,gspIan: J::'na.r~ 
o Størrelse på foreslått og berørt areal {ca tall: .1 MhJ 
o Berører ~ 100 metan; beltet? Hvor rna. 

Ja ,lOet ved ~ meter fra sjøen i så fall? 
Naturgrunnlag o PLANFAGUGE WRDERlNGER r -J' 

o Grunnforhold ~ ', lt 
o Helnirigsgradlsolfomold ,,-(\o",.jf 

o ,V . 
on ~;dl ~n'L~ 

o Topografi 'Ul ... H:-
Cl Adkomst -r:-/lh th /'XI. k c.i~~,.. 

o Er offentlig vann og avløp etablert i ( I .... 
området/mulig? .Ja..." 

VlrkeomrA. JonJvem. og IiIndbtu vurdering Ja NeI lJaktueIt 
Berøres landbruksinteresser av innspillet? )(' 

Bonitet )(' 

Leieareal? Aktivt bruk? X 
~deti~" forjprdbruKlskogbruk? ){ 
5. KULTURLAN,DSKAP OG KULTURMINNER 
Berører pIanforsiaget kulturminner eller verneverdige 
bygninger og miQøer? X 

Naturbasert 6. BERED~SM~IGE WRDERINGER 
sårbarhet §68 Har det vært rasI$kredIfIo, •• ~ ..... naturskader i området? )( 

utsatt for vær Q9 vin .. "ng (VInd,nedbør, bølger m.m.) X 
Natur- og kulturområder (Flora, vemeomrtder, kulturminner 
m.m) )( 
Strategiske områder j nærheten(vei. bru. havn, kraft. forsvar 
m.m.) )( 
Forurensni~lder i omr1ldet eller i nærheten (Støy m.m.) )( 

lI .. injer i området? y 

T , • av farlig gcxts i området? )( 

Trafikksikkethet (u IIftktm.m.) X 
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Utfyllende kommentarer: 

Helse-og 7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
sikkerhets. ElDRES.NTERESSER 
messige krav Kan arealene sikret mot: 

• støy. støv. eksos? X 
• trafikkfare? X 

Bamog Oppfyller arealene krav til barn og unge 
>< ungdom • størrelse, utforming 

• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjermet og X 
vegetasjon tilpasset barns lek) )( 

• variasjon mhp. uHk type lek til ulike årstider >< 
• bruk for ulike aldersgrupper X 

n'gjenge'ighetl Kan omridet tilfredsstille krav til 
Universell tilgjengelighet/universell utforming? 
utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 

X (solfylt, vindskjermet, bevisst utformet j forhold til klima) 
Beskrivelse: 

Vel og 8. VEG· OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAAKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i >( 
området? 

• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger'? 
Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for )( 
området der interne veier og lignende må finne sin 

>C løsning. 

• Ugger området til riksveilfylkesvei og med godkjent 
avkjørsel? )( 

Utfyllende kommentarerIbeskrIvelse 
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Utskrift 

SITUASJONSKART 
Gnr: 13 

~: 
Adresse: 

Hj.haver/~ 

EIGERSUND Dato: 20/7-2010 Sign: 

KOMMUNE 

Snr.: O 

Side 1 av 1 

MAlestokk 
1:1000 

Det tas forbehold om at det kan foreIcomme fell/mangler pllrartat. Blant annet gjelder dette ~,vann- og 
avløpsledninger, pIandata m.m. sont 1 forbladelse med PlosjeIcterIag/anleggsarbeid ml unclersøbs nærmere. 

http://kart.nois.no/eigersundlContentlprintDynaLeg.asp?Left=325331.83S28209303&... 20.07.2010 
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[] 
Dette skjemaet skal fylles ut av aUe 10m leverer inn 
iDDspDJ dl areaIdeIeD. Skjemaet vil hjelpe 

.. INNSPILL TIL kommuoen med , sammeastiDe informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL uHke lonlag. 

2010-
I tilIea dl dette skjemaet skal f'øIgeoiIe levens iDo: 

- Kort beskrivelse av lnasplIIet. - Kart over omridet, som viser plaøomfaaget, 
Navn 1==01 \ O~ u_ ..1 AI .. eiendomsgren&ecr og bovedadkomst. 

GnrJBnr. ( \Jol '2..1{~ .~ - Det ~ opp 111 fonlagsstiller selv , vurdere 

Adft1888 u_~ .. v '2.1-1 
hvilke ancJre temaer og problemstilllager 10m 
er aktuelle for drøfting - se egeo veileder som 

L4~?~ c. U+'ld. ku lastes ned eller fU ved plankontoret. 
(' 

Gjenn av Innspillet 
Ja lNei Uaktuelt 

Falda o EierfOrhold Privat eUer offentlig I~u.d-.". .(.1.lI ... 
tJ Fora slått a . i ny kommuneplan: r .. 

~ 

Il Area ·t~kommu~: ~ 
Il Annes det an for området j dag: ..la. 
o Area ,; i ev. eksisterende reguleringsplan: ~ ri. D.r"'4!a. 

ti Størrelse på foreslåttQ9 berørt areal (ca talJ: -
tJ Berører arealet 10Q ~ beltet? Hvor mange 

J<I. ~r.s~,Jt, ~ ~ fra sjøen i så falt? 
Naturgrunnlag ti PI,.ANFAGUGE WRDERINGER 

Cl Grunnforhold F\ ... l1 
Cl HeIn;' Iforhold 'B~ 
o y, l="i ,Jl 
Cl T (U.A.nt 
Cl Adkomst ~rc:t ln.nA Cd .kn l';"-\:: 
tJ Er offentlig vann og avløp etablert i r \ 

områdetlmulig? jQ.. 

Vlrkeomlide JonItfem. og ,andbnlIadaIlJ/g vu. ~ •••• Ja Nei Uaktuelt 
BerlMes landbruksinteresser av innspillet? X 
Bonitet x 
teiearæt? Aktivt bruk? x-
! Ligger det l . for ~rObrukI le? >< 
5. KULTURlANDSKAP OG KUL TURlllNNER 
Berører pIanforsIaget kultunninner eller verneverdige 
b . og mlfjei8r? X 

Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE WRDERINGER 
a6rbamet §68 Har det vært '!'~ ..... naturskader 1 området? X-

Utsatt for vær og . . 
~md,nedbør, bølgerm.m:l 2L 

NabJr- og kulturomrtder (Flora, vemeornrider, kultunnlnner 
m.m} X 
Strategiske omrtder i nærheten(vei, bru, havn, kraft. forsvar 

X-mm) 
Forurensnin . ri områdetelJer i næmeten (Støy m.m.) >< 
H .. 

iom~ X 
TraOSP9rt av fØrtig gods j området? .K 
Trafikksikkerhet (u IInkl m.m.) X 
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Utfyllende kommentarer: 

Helse-og 
sikkerhets
messige krav 

Bamog 
ungdom 

TflgjengeligheU 
Universell 
utfonning 

7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
ELDRES INTERESSER 
Kan arealene sikret mot: 

• støy, støv, eksos? 
• trafikkfare? 

Oppfyller arealene krav til barn og unge 
• størrelse, utforming 
• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjennet og 

vegetasjon tilpasset barns lek) 
• variasjon mhp. utik type lek til ulike årstider 
• bruk for ulike aldersgrupper 

Kan området tilfredsstille krav til 
tllgjengellgheUuniverseli utforming? 
lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 
(solfylt, vindskjennet, bevisst utformet i forhold til klima) 
Beskrivelse: 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i 
området? 

• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? 
Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. 

• ligger området til riksvei/fylkesvei og med godkjent 
avkjørsel? 

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 

, 
X 
>( 
)( 

x 
y 
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Utskrift 

SITUASJONSKART 
Gnr: O Snr: O 

Adresse: 

Hj.~JFester: 

EIGERSUND Dato: 20/7-2010 $i9n; 
KOMMUNE 

Side 1 av l 

Målestokk 
1:6000 

Det tas foItIebold Dm at det lean forekomme feB/mangler" kartet. Blant annet gjelder dette eierIdoadil.e_, vann- og 
• __ Iøp Itednlnger, plandata m.m. som i forbindelse med prosjektertng/ __ gsarbeId ml underølkes narmere. 

bttp:/lkart.nois.no/eigersundlContent/printDynaLeg.asp?Left=324880.66981 ] 3207&B... 20.07.2010 
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-
- EigerSUnd_kommune 
~DER'NC. 

NllTTArr: 23 JUL 2010 

Eigersund Kommune, Planavdeling~ 
Postboks 580, 

ARIcr\i~D' 

I o!l6 'Iq/-DKr 

4379 EGERSUND. 

VEDR. REVISJON AV KOMMUNEPLANEN 2010-1022. 
INNSPILL TIL KOMMUNENS AREALDEL. 

19.07.10 

Jeg viser til ovenstående, og ønsker og komme med et innspill til endring av 
reguleringsplanen for Hestnes Øst - Lyngtangen. 

-

Den nåværende planen har regulert Hestnessiden av Lygre som friareal i sjøen eg til dels på 
land 
Jeg ønsker å omregulere dette til de samme forho1d som på Dymes siden av Lygre. 

Det er urimelig og ufattelig at den ' siden som ligger "midt i et boligområde" skal være 
båndlagt på denne måten, mens andre siden av Lygre bebygges med fritidsboliger, store 
brygger etc. 
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Eigersund kommune, Plankontoret 
Postboks 580 
4379 Egersund 

Mottatt: 2 3.JUL 2010 
Gradering: 

Egersund, den 16.07.10 

LANGHOLMEN 47/26,816 - INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANEN 

I forbindelse med rullering av kommuneplanen ønsker undertegnede på vegne av Langholmen 
AlS å fremme et endringsforslag til områdets utnyttelse. 

I forbindelse med oppstart av reguleringsplan for Langholmen til industriformål, slik 
kommuneplanen legger opp til, er det fra boligbebyggelsesmiljøet i området registrert til dels 
stor bekymring. Enkelt sagt ønsker nabolaget ikke noe form for støyende industrivirksomhet 
på holmen. 

Dersom området skal kunne nyttes til formålet som det er avsatt til i nåværende kommuneplan 
må det ikke legges begrensinger på aktivitetsnivået. Om det skulle være tilfelle faller 
intensjonen på sin egen urimelighet. 

En annen mulighet kan være å omdefinere formålet, eksempelvis til en kombinasjon av bolig! 
fritidsbebyggelse i kombinasjon til en lett form for næringsvirksomhet. Vedlagt kartskisse 
illustrasjon hva vi tenker. 

Ber om et møte for å drøfte saken noe grundigere. 

For Langholmen AlS 

~~ 
Rune Bertelsen 
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LJ 
Dette skjemaet skal fylles ut av alle som leverer inn 
innspill tO arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 

-INNSPILL nL kommunen med i sammenstille infol'llWljon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike fonlag. 

2010-
I tiUegg til dette skjemaet lIkaI følgende leveres inn: 
- Kort beskrivelse av innspiDet. 
- Kart over omrldet, som viser planomfanget, 

I Navn I Langholmen AlS eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

I GnrJBnr. 141126,816 - Det er opp til fonlagøstiller selv • wl'deft 

I Adresse I Langholmen, 4370 EgetSund 
hvilke andre temaer og problemstillinger som 
er aktuelle for drøfting - se egen veileder som 

I I kan lastes ned eller fis ved plaDkontoret. 
I I 
I Gjennomgang av innspillet 

I pal Nei I Uaktuelt 

I Fakta o Eierforhold Privat eller offentlig I Privat 

I 
BoRg! 

o Foreslått arealkategori i ny kommuneplan: fritidsbebyggelsel 
mindre næring 

I o AreaJkategoli i gjeJdende kommuneplan: I Industri 

I o Finnes det reguleringsplan for området i dag: IJa 

I o Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsplan: I Industri 

I o Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): I Se kartskisse 

I Q Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange IJa 
meter fra sjøen i så fall? 

Naturgrunnlag la PLANFAGUGE VURDERINGER I 
lo Grunnforhold I Fjell og utfylling i sjø 

la Helningsgradlsolforhold I 
la Vegetasjon I 
la Topografi I 
la Adkomst I Gode forhold vedr. adkomst 

o Er offentlig vann og avløp etablert i IJa 
området/mulig? 

Virkeområde I Jordvern- og landbruksfaglig vurdering r:;a-I Nei I Uaktuelt 
I Berøres landbruksinteresser av innspillet? Illx 
I Bonitet ,--r-Ix 
I leieareal? AktM bruk? '11x 
I ligger det i kjerneområde for jordbruk/skogbruk? 1,lx 

I 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER Iri Berører ptanforslaget kulturminner eller verneverdige 
bygninger og mlijøer? 

Naturbasert 16. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER III 
sårbarhet §68 I Har det vært raslskred/flomlkjente naturskader i området? lrx-I 

I Utsatt for vær og vindeksponering (Vind,nedbør, bølger m.m.) I~I 
Natur- og kulturområder (Flora, verneområder, kulturminner lr-I m.m) 

Strategiske områder i nærheten(vei, bru, havn, kraft, forsvar lr-I m.m.) 

I Forurensningskilder i området eller i nærheten (Støy m.m.) I1I I Høyspentlinjer i området? ,rx-I 
ITransport av farlig gods i omilidet? I~I 
ITrafikksikkerflet (ulykkespunkt m.m.) ,--,x-I 
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Utfyllende kommentarer: 

Helse-og 
sikkerhets
messige krav 

Barn og 
ungdom 

Tilgjengelighet! 
Universell 
utforming 

7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
ELDRES INTERESSER 
Kan arealene sikret mot: 

• støy, støv, eksos? 
• trafikkfare? 

Oppfyller arealene krav ti barn og unge 
• størrelse, utfonning 
• egnethet for lek og opphold (solfylt, vind skjennet og 

vegetasjon tilpasset barns lek) 
• vartasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 
• bruk for ulike aldersgrupper 

Kan området tilfredsstille krav til 
tilgjengelighet/universell utforming? 
lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 
(solfylt, Vindskjennet, bevisst utfonnet i forhold til klima) 
Beskrivelse: 

Dersom området avsettes til bolig! fritidsbebyggeise 
vil alle slike forhold bli ivaretatt. 

lIi 
X 
X 

x 
X 

ril 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i X 
området? 

• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? X 
Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. 

• Ligger området til riksvei/fylkesvei og med godkjent X 
avkjørsel? 

Utfyllende kommentarerlbeskrivelse 

Se eget Vedlegg inkl. kartskisse. 

For Langholmen AlS 

Rune Bertelsen 
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SITUASJONSKART 

EIGERSUND Dato: 1/]-2010 Sign: 
KOMMUNE ~1:1000 

-~g;:~- -==t~S.LAG{ I1L ALT. tJTNYT~ LS.~ -AV !-~+\D L t"ÆN 
l)r.O'1.ro - I:/Ele> 
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LJ 
Dette skjemaet skal fylles ut av alle som leverer inn 
innspill til arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 

- INNSPILL TIL kommunen med i sammenstille informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike forslag. 

2010 -
l tillegg til dette skjemaet skal følgende leveres inn: 
- Kort beskrivelse av innspilJet. 
- Kart over området, som viser planomfanget, 

Navn Samuelsen Judit eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

GnrJBnr. 13-11 - Det er opp til forslagsstiller selv å vurdere 

Adresse Hestnesveien 275 
hvilke andre temaer og problemstillinger som 
er aktuelle for drøfting - se egen veileder som 

4370 Egersund kan lastes ned eller fås ved plankontoret 

Gj~nnomgang av inns.p.U1et 
Ja NeI Uaktuelt 

Fakta (J Eierforhold Privat eller offentlig Privat 
(J Foreslått arealkategori i ny kommuneplan: Fritid 

(J Arealkategori i gjeldende kommuneplan: 
Byggeområde for 
naust 

(J Finnes det reguleringsplan for området i d~ Vet ikke 
(J Arealkategori i ev. eksisterende r~guleringsplan: 
(J Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): 12 1 rl::a 

(J Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange t-~'LJ 'le 
meter fra sjøen i så fall? G ADERINl:: 

Naturgrunnlag (J PLANFAGLIGE VURDERINGER . --'"-
(J Grunnforhold Gode MOTfAtl: LI JUL LUIU 
Q Helningsgradisoiforhold . Ca 25* 
(J Vegetasjon Fjell O~lf [!>f'1f. PKtr 
(J Topografi 

. 
(J Adkomst Vei fra hovedveg 
(J Er offentlig vann og avløp etablert i Ja 

områdetlmul.ig? 
Virkeområde Jordvern- og landbruksfaglig vurdering Ja Nei Uaktuelt 

Berøres landbruksinteresser av innspillet? Nei 
Bonitet Nei 
Leieareal? Aktivt bruk? Nei 
Ligger det i kjerneområde for lord bruk/skogbruk? Nei 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kulturminner eller verneverdige Nei 
bygninger og miljøer? 

Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER 
sårbarhet §68 Har det vært ras/skred/flomlkjente naturskader i området? Nei 

Utsatt for vær og vindeksponering (Vind,nedbør, bølger m.m.) Nei 
Natur~ og kulturområder (Flora, verneområder, kulturminner Nei 
m.m) 
Strategiske områder i nærheten(vei, bru, havn, kraft, forsvar Nei 
m.m.) 
ForurensniDgskilder i området eller i nærheten (Støy m.m.) Nei 
Høy~entlinler i området? Nei 
Transport av fariig gods i området? Nei 
Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) Nei 
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Utfyllende kommentarer: 

Helse- og 7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
sikkerhets- ELDRESINTERESSER 
messlge krav Kan arealene sikret mot: 

• støy, støv, eksos? 
• trafikkfare? 

Svar: Dette ivaretas i reg-sammenheng. 
Barn og Oppfyller arealene krav til barn og unge 
ungdom • størrelse, utforming 

• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjermet og 
vegetasjon tilpasset barns lek) 

• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 
• bruk for ulike aldersgrupper 

Svar: En vil vurdere en del av tomten til event 
Badeplass for offentligheten. Dette vil bli 
iverksatt i reg. sammenheng. 

Tilgjengelighet Kan området tilfredsstille krav til tilgjengelighet/universell Ja 
/Universell utforming? 
utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 

(solfylt, vindskjermet, bevisst utformet i forhold til klima) 
Beskrivelse: 

Svar: Som nevnt vil en ivareta krav til universell 
utforming. 

Vel og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhe TRAFIKKSIKKERHET Ja 
t • Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i 

området? 
• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? 

Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. 

• Ligger området til riksvei/fylkesvei og med godkjent 
avkjørsel? 

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 
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• 

Formål med innspillet til kommuneplanen. 22.7.2010 

Noe av tomta er markert som friområde. 
For at jeg skal kunne bruke/utnytte tomta som jeg ønsker vil det være behov for hele 
tomlas areal til bod/brygge. 
Jeg ønsker med dette innspill til kom-plan å få realisert et byggeforhold med brygge 
og sjøbod. 
En Vil i denne forbindelse søke om oppstart av reguleringsarbeider som kan 
samkjøres med kom-plan. 
En vil i denne sammenheng opplyse at deler av oms økt område ligger til rett fonnål. 

'- . Med hilsen. n _ 
~ Sll.N>.~ 

Judit Samuelsen. 
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. 
.. 20.07.2010 Utskrift 

• SITUASJONSKART 
Gnr: 13 8nr: 11 Fnr: o Snr: Q 

8endom: 
Adresse: HESTNESVBEN 275, 4310 EGERSUND 

Hj.haverJt=ester: 

EIGERSUND DatD: 20{7-2010 Sign: MAIestx>kk 
1:1000 KOMMUNE 

INNsU>IL~tl TIL 

},( {) f.I\ -fLA N 9 .)·f"tJJt1'L 
bt.<\tA- V \:"\11 on:z.l Dt-

011 

Det tas foI behold om at det kan forekomme feil/mangler pl kartet. Blant annet gjelder dette elendor"sgnmser, vann- og 
avIøpsIedn1nøer, pIandata m.m. som I forbindelSe med prosjektIering/anieggsal beid ml undeI søkes nærmere. 

kart.nois,no/ .. ./printDynaLeg.asp ?Left= ... 1/1 
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Eigersund kommune 
vffonheim 
Postboks 580 

4379 Egersund 

Mottatt· O 6 JUL 2010 
GraderIng: 

QDKT 
Il EIENDOM 
Dalane .Kreditt og Tomteutvikling AS 

DagIJg leder: 

OVE Ho KlAU$N 
Mobiltelefon: 91 J I 21 61 
~ privat: 51 49 3381 
l"eIefaII prtvar. SI 494S 4-1 

GNR 13 BNR. 62 - INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN 

På vegne av familien Adamsen v/Anne Brit Nevland Adamsen innsendes innspill til 
kommuneplanen for ovennevnte eiendom. 

Datteren til Anne Brit Adømsen Nevland ønsker 1 bygge en enebolig i området anvist på 
kartet. Eneboligen vil bli liggende på et platl som vist på vedlagt kart. Pladet består av 
steiDlfjell, lyng og gress. Eneboligen skal være pl et plan og skal arkite1cttegnes slik at den går 
mest mulig i et med terrenget. 
Det er fra gammelt av tinglyst avtale på gnr. 13 bnr 557 med hensyn til vei, vann og kloakk. 

E~6.juIi2010 

ac€~~ 
Ove H. Klausen 

Dalane Kreditt og TomteutviIcIing AS 
Postboks 313. 4379 Egersund 
Komoradresse: Sentrumsglrden 

li!iefon: 51 49 53 24 
li!Ierax: 51 49 24 40 
E.-post: post@dIct~om.no 

Bankkonto: 5413 06 24939 
Org.nr.: 884 330 092 MVA 
_.cØct.ee,ldoIn.no 
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[] 
Dette skjemaet skallyll" ut av alle som leverer inil 
innspill til aNaldelen. Skjemaet vil hjelpe 

- INNSPILL TIL kømmnnen med l sammenstille informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL nIlke forslag. 

2010-
Itillegg til dette skjemaet skal følgende leveres inn: 
- Kort beskrivelse. av innSpillet. 
- Kart øver omridet, som viser pianomfanget, 

Navn • ~.-w J._~tI L . '-uli.øJt 4w..-tl. JtI. etendo~enser og hovedadkomst • 

GnrJBnr. 13/'2.. - Det ~opp di ton1agsstiller ~v l vurde~ 

AcfresSe J(O(,.OAL.. 
hvilke andre temaer og problemstiD1nger som 
er ~~ for dr~ting- se egen veileder som 
kan lastes ned eUer lås ved plankontoret. 

Gjennomgang av innspillet 
Ja I Nei Uaktuelt 

Fakta o Eierforhold Pnvateneroffiendlg p~\V~'" 
o Foreslått arealkategori j n'y kommuneplan: $f'tB1t &t1c8r~(ilUc.. 
o Arealkategori tgjeldende kommuneplan: LAJf: 
o Finnes det re.guleringsplan for området I dag: !JEt 
o Arealkat~ori i ".". eksisterende regl.!~ringsplan: VAtd1,JifFL7 
o Større1se på foreslått og berørt areal (ca taI): l.S DA 
o Berører arealet '1 00 meters beltet? Hvor-mange . 

meter fra sjøen i så fall? N~J 
Naturgrunnlag Q PLANFAGLIGE WRDERINGER 

Q Grunnforhold rJIiU- /()T~ftRk 
Q HelningsgradlsoJforhold t '-'(et{ fÅ 70/''' O1l4( 
C Vegetasjon Lyll/' 
Q Topografi H /JIYIJe'D(t IK, 
Q Adkomst FønurNl.6l../'E 11~ .D"krur 1/e'...L 
Q Er offentlig vann og avløp etablert J 

området/mulig? 
Virkeområde Jordvern- C!lI. landbru~/!ø_ vurdert~ Ja Nei Uaktuelt 

B~rørøs landbruksinteresser av inn~pillet? 
Bonitet 1~1'J .E,,~ 7,<.. (I f4o~ ,ItO" If2Jtø i ~ ~~ ~ 
LeiØflreal?- ;~ bruJ(~ ~n..Ii1"IL -.U~ - IlO".., U 
l!gger ·de.t' i · J(~"ini'ådeJ6rjordbruklsk~bruk? )( 

5. KULT9~DSKAP"'QG-:KULTURMINNER 
Berø~erp.lanfOrsI,agE!l: kulturmInrer eller vemever~ige ,. 
bygning~r·9Q:mJljø~r7 MUL.., c.. kul.iV R Mo, fV~t: 

Naturbasert 6. BEReI)$KAPSMESSIGE VURDERINGER 
sårbarhet §68 Har det ,vi:Bft:.:I'C!$.ISJY.:edlfl9mft<Jerife naturskader J 'området? )It 

utsatt rof,.;vitef·ØQ VjhdØ~$pOneriiig {Vjndtnedbør. bølger m.m.) .ti IVD 
Natur· dg :~ultl.ifØm~dei' ·(FIQfa. verneområder. kulturminner 
m.m)'Mvl. c.. kv{.rvttM..~tVJ,JJ:;-
Strategiske'c)l'\'lråder:j næ·rheten(vei. bru, havn. kraft,forsvar 

X .) " - . .. . . . 
m.m. . 
Forurensnir;gskilder j ·områdef·elleri nærheten (Støy m.m.l X 
Høyspentlinjer i omridet? ~ 
Transport av farlig gOds i området? 1 
TraflkksikkerhetJul~køspunkt m.m J. y 
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Utfyllende kommentarer: 

Helse-og 
sikkerhets
messige krav 

Barn og 
ungdom 

Tilgjengelighet/ 
Universell 
utforming 

7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
ELDRES INTERESSER 
Kan arealene sikret mot: 

• støy, støv, eksos? 
• trafikkfare? 

Oppfyller arealene krav til barn og unge 
• størrelse, utforming 
• egnethet for lek og opphold (solfylt. vindskjermet og 

vegetasjon tilpasset barns lek) 
• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 
• bruk for ulike aldersgrupper 

Kan området tilfredsstille krav til 
tilgjengelighet/universell utfonning? 
lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 
(solfylt. vindskjermet. bevisst utformet i forhold til klima) 
Beskrivelse: 

·x 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLD/ 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET X 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i 
området? 

• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? 
Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. 

• Ligger området til riksvei/fylkesvei og med godkjent X 
avkj~rsel? 

Utfyllende kommentarer/beskrivelse ./.;)I""\~,", Jiu.{ ~fL- .tk./).~ ....... .t."'~ a.,.~ dl" ~ 

/ I l J{"ia~J ·) ~~, 

39 



SITUASJONSKART 
Gnr: 13 Bnr: 62 Fnr:O 

8endom: 
Adresse: 4370 EGERSUND 

Hj.haver/~: 

EIGER$UND Dato: 21/5-2010 Sign: 

KOMMUNE 

Snr! O 

MIIestokk 
1:2000 

Det tas forbehold om at det bli føseliomlnefål/mangler" lrarbIt. Blant 8IHIIIt gtaIder deaø ........ _, vann- og 
lavI ... ednII .... , pIaftdata m.m. som II'arbIndeIse med .. osjeIItabljj/anteggsarbeid ml ulld ......... ø .... 
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Eigersund kommune, Plankontoret 
Postboks 580 
4379 Egersund 

Mottatt' 2 7 JUL 2010 

Gtitfering: 

Egersund, den 13.07.10 

INNSPILL I ANLEDNING RULLERING AV KOMMUNEPLANEN 
ARVID NESHEIM - GNall BNR.392- V ARBERGVEIEN, 4370 EGERSUND 

I forbindelse med rullering av kommuneplanen fremmes herved, på vegne av Arvid Nesheim, 
ønske om å avsette gnr. 12 bnr.392 til boligbevyggelse. 

Siden vaktmesterboligen (121377) som tidligere var de] av denne næringseiendom er frade)t 
som egen boligparsell kan det kanskje være fornuftig at den resterende del av industriomridet 
mot sør også omdefineres til det samme, nemlig boligformål. 

Før innspillet realitetsbehandles ber vi om at møte for å gjennomgå saken noe mer detaljert. 

Basthaugveien ID, Leidland 
4370 Egersund 

Vedlegg: Utfyllet skjema, samt kartskisse 
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EJ 
Dette skjemaet skal fyDes ut av alle 10m leverer inn 
innspDl til arealdelen. Skjemaet vil hjdpe 

- INNSPILL llL kommunen med A sammenstille informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike fonlag. 

2010-
I tillegg til dette skjemaet skal følgende leveres inn: 
- Kort beskrivelse av innspillet. 
- Kart over omddet, som viser plauomfauget, 

I Navn I Arvid Nesheim eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

I GnrJBnr. 112/392 - Det er opp til forslagsstiller selv l vurdere 

I Adresse 1 Vatbergveien 26 
bvilke andre temaer og problemstillinger som 
er aktuelle for drøfting - se egen. veileder som 

I 14370 Egersund kaD lastes ned eller fAs ved plankontoret. 

I I 
I Gjennomgang av innspillet 

I ~I Nei I Uaktuelt 
Fakta o Eierforhold Privat eller offentlig I Privat 

o Foreslått arealkategor1 i ny kommuneplan: I Boligbebyggelse 
o Arealkategori i gjeldende kommuneplan: I Industri 
o Finnes det reguleringsplan for området i dag: INei 
o Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsplan: I 
o Størrelse på foreslått og berert areal (ca tal): lca 5 deker 
o Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange IJa 

meter fra sjøen i så fall? . 
Naturgrunnlag lo PLANFAGUGE VURDERINGER I 

lo Grunnforhold I Fjell! fylling i sjø 

lo Helningsgradisolforhold IMot vest 

lo Vegetasjon I 
lo Topografi I 
lo Adkomst I God felles adkomst 
o Er offentlig vann og avløp etablert i IJa 

området/mulig? 
Virkeområde I Jordvern- og landbruksfaglig vurdering r.;a-I Nei I Uaktuelt 

l Berøres landbruksinteresser av innspillet? r-rx-F= 
I Bonitet r-rx-
I Leieareal? AktM bruk? r-rx-I 
I Ligger det i kjerneområde for jordbruk/skogbruk? r-rx-I 

I 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER III Berører planforslaget kulturminner eller verneverdige 
bygninger og miijøer? 

Naturbasert 16. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER r-r-I 
sårbarhet §68 I Har det vært raslskredlftomlkjente naturskader i området? r-rx-I 

I Utsatt for vær og vindeksponering (Vind ,nedbør, bølger m.m.) r-rx-I 
Natur- og kulturområder (Flora, verneområder, kulturminner I~I m.m) 
Strategiske områder i nærheten(vei, bru, havn, kraft., forsvar I~I m.m.) 

I Forurensningskilder i området eller i nærheten (Støy m.m.) rx-rx-I 
I Høyspentlinjer i området? r-rx-I 
ITransport av farlig gods i området? rx-rx-I 
I Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) irx-I 
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Utfyllende kommentarer: 

Helse-Qg 
sikkerhets
messige krav 

Barn og 
ungdom 

Tilgjengelighetl 
Universell 
utforming 

7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
ELDRES INTERESSER 
Kan arealene sikret mot: 

• støy, støv, eksos? 
• trafikkfare? 

Oppfyller araalene krav til barn og unge 
• størrelse, utfonning 
• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjermet og 

vegetasjon tilpasset barns lek) 
• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 
• bruk for ulike aldersgrupper 

Kan området tilfredsstille krav til 
tilgjengelighet/universell utforming? 
lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 
(solfylt, vindskjermet, bevisst utformet i forhold til klima) 
Beskrivelse: 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDt 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i 

x 
x 
X 
X 

området? X 
• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? 

Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. X 

• ligger området til riksveilfyikesvei og med godkjent 
avkjørsel? X 

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 

Se eget vedleggt kart. 

Egersund, den 13.07.10 

Petter ESeglem 
Basthaugveien, Leidland 
4370 Egersund 
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Utskrift 

SITUASJONSKART 
Gnr: O Bnr: O Fnr: O 

Eiendom: 
Adresse: 

Hj .haver /Fester: 

EIGERSUND Dato: 15/7-2010 Sign: 

KOMMUNE 

Snr: O 

M!lestokk 
1:2000 

V~t> 1.~61 Tt ~ INN ~-r-( L~ AVK,OM,MCJ(\( tE\>\..;A~~ 
V~~~0V:s-t~ NI 4N~ .. fU. ];.N1l:.S~a. \~~7 .. \0 

Page 1 of 1 

44 



Eigersund kommune Lyngtangen 28.07.2010. 

Innspill i forbindelse med revidering av kommuneplanen for Eigersund kommune. 

Områdc;t GaulegSviken og videre inn mot ny bro til Hestnes foreslås utlagt til friområde i sjø 
slik som resten av Lygre allerede er. 
Dette område er som kjent et viktig hekkeområde for fugler, som Svaner, Viper og Ender av 
ulike slag m.fl. 

Mvh 
Magne Granbakken 

Eigersund kommune 
GRADERIN(i: 

J;~~ 
v UIlTTAlT: 3 O JUL 2010 

3 vedlegg AfOO~/~ f~ /. D Y1 ~ 
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LJ 
Dette skjemaet skal fylles ut av alle som leverer bul 
innspill to arealdelen. Skjemaet vil bjelpe 

-INNSPILL TIL ko_un~ med i _mlheastiUe Jnformasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL uUkefors .... 

2010-
I tilhu tU 4ette skj~et'" f'ølgeøde 1ev~~ inn: 
- Kort beskrivelse av inDspillet. 
- Kart over omrltdet, som vJser plaDOmi8og~ 

Navn M,gneGranbakken eiend~DSer og hoveda_dkømst. 

GnrJBnr. 131617 - Det er opp til forSlagsstiUet selv l vurdere 

Ad""" Lyngt1uJgefl19 
hvOke andre femaer og problem5tillinpr som 
'er aktueUe for dJ:øftlng- se egeD veil~er som 
kaa lastes ned eller" ved plankontoret. 

Gjennomgang.av Innspillet 
Ja "e' IUaktue1t 

Fakta !l Eierfomold Privat.ener offentlig Ja. Offentlig 
Il Foreslått at:ealka~ i ny kommun~Plan: 
o ·Area'~ri i gjeldende kommuneplan: 
Il Finnes det reguleringsplan for' området i dag: Nei 
o Arealkategori.i ev. ~iSteÆnde regu1erin.Qsp1an: 
o StØtreIse på tbreslått og berørt-areal (ca tal): 
c Berører arealet 100 met&rs beltet? Hvor mange 

meter fra sjøen I sA fali? 
NatUrgrunnlag o PLANFAGUGJ: VUROERINGEfl 

o Grunnforhold Sjø 
o H~ingsgradlsolforhold 

o Vegetasjon 
o Topagrafi 
o Adkomst 
C Er offentlig vann og avløp etablert I 

o~detlmulig? 

Virkeområde JØ!Tlvem- 011 lend 19 Vurdering Ja Nei Uaktuelt 
Berøres landbruksinteresser av innspiUet? Nei 
Bo~ UaktUeIIt 
leieareal? Aktivt bruk? Uaktuellt 
ligger det i Jgerneom!åde for jordbrulVskogbruk? Uaktuellt 
5. KULTURlANDSKAP OG KULTURMINNER UaktueDt 
Berører planforstaget' kulturminner eller verneverdige 
bygnlnger-og mUjøer? 

Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIG!; WRDERINCiER 
sårbartlet "§68 Har det væit raslsktedlflomlkjente naturSkader l området? UaktueUt 

utsatt for vær og vindeks~nering (Vind,nedbør, bølger m.m.) Uaktuellt 
Natur- og kulturområder (Flora. verneområder. kulturminner Uaktuellt 
m.m) 
Strategiske områder i nærheten(vel, bru, havn, kraft, forsvar Uaktuellt 
m.m.) 
Forurensningskilder i området eller i nærheten (støy m.m.) 
H tlinjer I området? Uaktuellt 
Transport av farlig gods I området? u.ktueItt 
Tnmkksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) Uaktuel1t 
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Utfyllende kommentarer: 

Området ( Sjøen, Gaulegsviken ) er I dag et offentlig areal. 
Samme område er I dag brukt til avhending av ulike masaer med påfølgende stank og forurensing 
fra bunnslam (H2S) som forpester omkringliggende bebyggelse. 

Helse-og 
sikkerhets
messige krav 

Bamog 
ungdom 

Tilglengelighetl 
Universell 
utforming 

7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
ELDRES'NTERESSER 
Kan arealene sikret mot: 

• st0y,st0V,eksos? 
• trafikkfare? 

Oppfyller arealene krav til bam og unge 
• størrelse, utforming 
• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjermet og 

vegetasjon tilpasset barns lek) 
• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 
• bruk for ulike aldersgrupper 

Kan området tilfredsstille krav til 
tilglengelighetlunlveraell utforming? 
lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 
(solfylt, vindskjermet, bevisst utformet i forhold til klima) 
Beskrivelse: 

nlgrenaec:le områder kan enkelt tilpasaea 
Funksjonshemmedes behov 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 

Ja 

trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET Ja 
• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i 

området? 
• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? 

Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. 

• Ligger området til riksveilfylkesvei og med godkjent 
avkjørsel? 

Utfyllende kommentarerIbeskrIvelse 

Uaktuellt 

Uaktuellt 
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Utskrift 

Sendom:-

SITUASJO,NSKART 
Bnr: O Snr: O 

MøJlbakknesel 

1.5!!> 

Page 1 ofl 

MAIestx>kk 
1:3000 

Dettu foItMIhold om Ilt det kan forekomme fell/mangler pl kartet. Blant annet gjelder deUe ~"'" vann- og 
nløpsledalnger, pIancIata 1IIdIJ. som I forbindelse med prosjekta Ing/anleggsarbeid ml' u ......... nærmere. 

http://kart.nois.no!eigersundlContentiprintDynaLeg.asp?Left=32S 172.11 09433956&B... 28.07.2010 
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Eigersund kommune 
Pb580 
4379 Egersund 

Eigersuna Kommune 
(iRADERINUc 

MOTTATT: 3 O JUL 2010 

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN 

I forbindelse med utarbeidelse av ny kommuneplan fremlegges følgende innspill for 
utbygging/utvikling av gnr. 41, bnr. 26, Langholmen. Viser til vedlagte situasjonsplan for 
onridet. ~ 

Området er i dag regulert som industriområde og ligger omkranset av eksisterende 
boligområde og friluftsareal. Ut fra disse hensyn vil det være begrensninger på hva slags 
virksomhet som kan drives på Langholmen. 

Vårt forslag er at det foretas en omdisponering åv området fra slik: det fremstår i dag. 
Langbobnen bør tilbakeføres til den perlen det en gang var for naboer og allmennheten. 
Området vil bli et ansikt utad for hele distriktet og vil fremstå i sin rette pakt for alle 
forbipasserende ved den nordlige innseilingen til Egerswld. 
Langhobnen bør bestå av mindre maritime bedrifter. feriesenter,småbåtbavn for turister etc. 
Turisme vil være en god næring som forskjønner området fra slik det fremstår i dag. 

Vi vil protestere mot: 
- total gjenfylling av sjøen ved Langbolmen 
- mot bruk av Langholmen som vindmøllehavn 
- mot sidespor til jernbanen 
- mot vi.rlcsomhet som innebærer tungtransport, støy og trafikkbelastning 
-mot kontainerhavn. 

Tilstøtende naboer ved LangbolmveienlGamle Eigerøyveien 

Vedlegg: Utfylt skjema vedrørende innspill til kommuneplanens arealdel 
Situasjonsplan 
Utfyllende kommentarer. 
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Eigersund kommune 
Pb580 
4379 Egersund 

lNNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN 

Egersun~ 1. august 2010 

I forbindelse med utarbeidelse av ny kommuneplan fremlegges følgende innspill for 
utbygging/utvikling av gnr. 47, bnr. 816, LangholmveienlGamle Eigerøyvei. Viser til vedlagte 
situasjonsplan for området. -

Det aktuelle området består i dag j hovedsak av sprengsteinsmasser og restbetongmasser. 
Dette er overskytende masser transportert1i1 området fra diverse anlegg i distriktet. Fyllingen 
er ulovlig ifølge miljøutvalge, ankesaker til behandling hos fylkesmannen. 

Området må i første omgang bringes tilbake til sitt opprinnelige opphav. fyllingen må fjernes. 
Området som i dag er regulert som indUStriområde ligger omkranset av eksiterende 
boligområde og friluftsareal. Ut fra disse hensyn vil det være sterke begrensninger for 
framtidig virksomhet i dette området. 

Omregulering til fiiluftsområde vil være det det beste med hensyn til det omkringliggende 
boligområde, og vil være mest i pakt med miljøet forøvrig. Alternativt kan det etableres 
småbåthavn. 

Vi vil protestere mot 
- total gjenfylling av sjøen ved Langholmen 
- mot bruk av Langholmen som vindmøllehavn 
- mot sidespor til jernbanen 
- mot virksomhet som innebærer tungtransport, støy og trafikkbelastning 
- mot kontainerhavn. 

Tilstøtende naboer ved Langbolmveien!Gamle Eigerøyveien 

Vedlegg: Utfylt skjema vedrørende innspill til kommuneplanens arealdel 
Situasjonsplan 
Utfyllende kommentarer. 
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, 

Dette skjemaet skal fylles ut_ BV alle som leverer inn 
innspm til arealdelen. Skjemaet \ilhjelpe 

• INNSPILL TIL kom~unen med å sammenstiUe informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL uUke fonlag. 

2010-
J tiDegg til detteujemaet skal følgende leveres inn: 

- Kort -beskrivelse av iunspillet. 

- Kart over området, som viser plaoomfauget, 
Navn I n ~A1),~t"" t.v- hlendQtDsgreoser og hbvedadkomsL 

Gnr./Bn". l.f7-1,zfn - pet er opp til forslagsstiller selv A vurdere 

AdresSe ,I a"",.a lz,,6i m U" i'6 '" .J 
hvilke andre temaer Øl problemstillinger som 
er aktuelle for drøfting-- se egen veileder som 

-J 

kan lastes ned eUer fås ved plankontoret. 

Gjennomgan.g av Innsp!Uet 
Ja Nei I Uaktuelt 

Fakta X EierforhQld Priv~t ~1Jf!!r offentlig y 
Jf( Foreslått arf!!alkat!!9Qri i ny kommuneplan: X-
o Arf!!alka,tf!j99ri i gjeldendJl komml,Aneplan: 
Jl' FinOes det reguleringsplan for området i da.g: k 
Jr AreaJkatf!!gøri i ev. ekSisterende reguleringsplan: X 
o Størrelse på fore.slått og berørt areal (ca tal): 
~ Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange X 

meter fra sjøen i så fall? 
Naturgrunnlag o PLANFAGUGE VURDERINGER 

o Grunnforhold 
o HelningsgradIsoiforhold 
o V~etasjon 

o Topografi 
o Adkomst H(l JfJ. 1: /J ~ JIu.-cn-l d hr;.. 011 .1/" 

o Er offentlig vann og avløp etablert i E' "n(p,r(Jn-t rktd-områdeUmulig? 
Virkeområde JolTIvem· og landbruksfaglig vurdering Ja Nei Uaktuelt 

Berøres landbruksint~resser ,av innspillet? >< 
Bonitet ).( 
Lel~areal? Aktivt, bR;l~? X 
Ligger det ikjemeområde:forjordbruklskogbruk? )( 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaQet kultu,rpiir:lIler eller verneverdige 

K bygninger og miUøer? 
Naturbasert 6. BEREDSKAPS"ESSJ~EVURPERJNGER 
sårbarhet 168 Har det vært raslski"ed/flori\lkjenle ~naturskader i området? X 

utsatt for vær og vinc:lekspO~nngNind,nedbør. bølger m.m.) K 
Natur- og kulturområder (Ff6rå. verneområder, kulturminner :x m.m) 
Strategiske områder-i næmeteh(vei, bru, ham, kraft, forsvar 
m.mJ ' )(" 

Forurensningskilder iområd~ e.1~ri nærheten (Støy m.m.) K 
Høvspentlinjf!!r i området? X' 
TransJ:)Qrt av farlig gods I området? }(" 

Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) ~ 
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Utfyllende kommentarer: 

-=la. ~ 
Helseaog 7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG v 

sIkkerhets- ELDRES INTEREssER 
messige krav Kan arealene sikret mot )( • støy, støv, eksos? 

• trafikkfare ? ~ 
Bamog Oppfyller arealene krav til bam og unge 

~ ungdom • størrelse, utforming 
• egnethet for !e~ og opphOld (sotfylt, vindskjennet og y 

vegetasjon tilpasset bams lek) 
• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider ~ 

• bruk for ulike alde, ..y, .. ~r )( 

Tilgjengelighet! Kan området tilfredsstille krav til 
Universell tligjengeligbet/univarsett utforming? 
utforming lett tilgjenge4ig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 

(SOlfylt, vinds~nnet, bevisst utformet i forhold til klima) 
~ 

Beskrivelse: 

Vel og 8. VEG. OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstiHende parkeringsdekning i k' 
området? 

• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? 
Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging fOr ~ 
området der inteme veier og lignende tnå finne stn 
løsning. 

• Ligger området til riksveilfylkesvei og med godkjent k' avkjørsel? 
Utfyllende kommentarerlbeskrlvelse 
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Dette 5~emaet skal fyDes ut av alle som leverer iDD 
~m til arealdelen. SkjeD;llet ,il hjeln 

-INNSPILL TIL kommunen med A sammenstIlle informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS ÅREALDEL ulike fonlag. 

2010-
I . 1 tillegg til dette sltjemaet skal rflgende leveres hm: 

- Kort besJu;ivelse.8\' innspillet. 
- Kart over området, SOJil viser planomfanget, 

NaVn 6tw~ C7QUtJ '1~",-' "/1 /J. 01'/. ~d~$er ~ boved.adkomst. 

GnrJBnr. q.:flglb - Det er opp til forst&pstHler selv i vurdere 

Adresse f/JAArJA-ol"",,~'~ 'J'.L 
bvilke alldre tem.-er og problemstilliager som 
er aktueUe for drøfting - se egen veileder som 

'" kan lastes ned eller fis ved plankontoret. 

~jennotngang alt Innspillet 
Ja INei IUaktuelt 

Fakta X Eierforhold Privat eller offentlig X 
)( Foreslått a~lkategori i ny kommunepJan: )( 
Cl AreaUætegori i gjeldende kommuneplan: 
X Rnnes det ~uleril!9$p~n for området i dag: y 
X Arealkat~ri i ev. ekslsterei'IQe .regUlerin~lan: )( 
[J Størrelse på foreslått og berørt areal :(catal): 
)( B.,-ører arealet 1 00 ~rs beltet? Hvor mange 

meter fra sjøe.n i så fall? 

-

X 
Naturgrunnlag o PLANFAGUGE WRDERINGER 

c Grunnforhold 
c He1ninøsQiadlsoiforho1d 
c V~getasjon 

c Topografi 
c Adkomst IE a.bld 1lAJ/,"::t,. ('~1 ~ "J.l.1Ib. 
o Er offentlig vann og avløp etablert i Ja, I 

~ Jetd- ' , 
området/mulig? ()~ . 

Virkeområde Jordvern- o.RlandbruJcsfllfillø vurderinø Ja Nei Uaktuelt 
Berøres landbruksinteresser avihn~pillet? _.k" 
Bonitet 

. y 
Leieareal? Aktivt bru!<? ~ 
Lig.ger det j kjerneområde forJørdbruklskogbruk? 'I(" 

5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kulturminner eller verneverdige 

)f bygninger Qgmiljøer? 
Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE WROERINGER 
sårbarhet §6S Har det v~rt rasfskredlflom/kjente naturskader i on:iråc;tet? k' 

Utsatt· for vær_ggvind~~netingMnd.nedbør. bølger m.m.) . Y 
Natur- og kulturområder (Flora. verneområder, kultui'l'riinner 

~ . m.m) 
Strategiske områder i nærheten(vei, bru. havn, kraft, fQrsvar 

l( m.ml 
Forurensningskilder i området eller i nærheten (Støym:rrt) J( 
Høyspentlinjer i :områ~? r 
Transport av far1ig god$ j området? Jr 
Trafikksikkerhef (ulykkespunkt m.1l1.) !( 
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Utfyllende kommentarer: 

3q N~ 
Helse-og 7. BARN OG UNG~S, FUNKSJONSHEMMEDES OG -
sikkerhets- ELDRES INTERESSER 
messlge krav Kan arealene sikret mot: k:' • støy, støv, eksos? 

• trafilddare? ~ 
Sam og Oppfyller arealene krav til barn og unge 

~ ungdom • størrelse, utfonning 

• egnethet for lek og opphold (solfylt. vindskjermet .Q9 )( 
vegetasjon tilpasset barns lek) 

\(" 
• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 

• bruk for ,ulike aldersgrupper K 
Tllgjengelighetl Kan området tilfredsstille krav til 
Universell tHgjehgelighetluniversell utfonning? 
utfonning lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 

(solfylt, vindskjermet. bevisst utformet j forhold til klima) 
~ 

Beskrivelse: 

Vel og 8. VEG· OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres titfredsstillende parkeringsdekning i ~ 
området? 

• TIifredsstiller vegene standard for kommunale veger? 
Må sees i sammenheng med ev. detagplanlegging for X 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. 

• Ugger området til riksveilfylkesvei og med godkjent ~ 
avkjørsel? 

Utfyllende kommentarerIbeskrIvelse 
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10.01.\0 

Revidering av kommuneplan Eigersund .. området ved Langholmen - utfylllende 
momenter. 

Viser til vedlagte kopi av tidligere naboskriv og omfattende dokumentasjon i saken om 
Langholmen. 

Rrmaet Bertelsen og Garpestad har gjennom flere år rasert området ved Langholmen til 
stor belastning for fastboende og eiere av fritidseiendommer. Eigersund kommune har 
latt det skje uten å gripe inn før etter naboklager august 2008. Det er derfor svært viktig 
for OSS naboer å komme med føfgende kommentarer. Ved aktuelle revidering av 
kommuneplanen for Eigersund kommune er det viktig å ta høyde for disse momenter slik 
at man kan unngå å komme i lignende situasjon i framtiden. 

B & G har endret terrenget radikalt uten at dette er vist i kart eller beskrevet! kommentert 
i tekst ved revisjon av kommuneplan verken i 2007 eller nå. 

Såvidt vi kan se er er det ikke noe i kartgrunnlag eller tekst til kommuneplanen som sier 
noe som helst om utfyflingen ved langholmen. verken det som allerede er utfylt eller det 
som er omsøkt. Heller ikke ved revidering j 2007 var det noe som viste faktisk utfylling 
ved Langholmen. Den gang verserte det to ulike 'kart (se vedlegg 7 og 8), et kart som 
ikke inkluderte, og et kart som ,inkluderte sjøområdet mellom langhoJmen og fastlandet 
som industriområde. Begge versjonene hadde samme dato, det første (nr.7) ble sendt ut 
ved høring, det andre (nr.8) vedlagt den vedtatte planen. Det har ikke vært mulig å finne 
teksforklaring på disse ulike kartene, heller ikke har vi fått noen forklaring fra Eigersund 
kommune ved forespørsel. Således visste ingen av høringsinstansene om pågående 
utfylling og Kunne ikke komme med noen vurdering eller innsigelse ved rullering av 
kommuneplanen I 2007. 

B & G har i skriv datert 14.08.08. søkt Eigersund kommune om ytteligere utfylling i sjø 
ved LangholmenGNR 47 BNR 816. dvs resterende del av sjøen mellom fastlandet og 
Langholmen. Det er søkt om at utfylling av området kan foregå parallelt med -varslet 
utarbeidelse av reguleringsplan for Langholmen. Fylkesmannen har uttalt seg om varsel 
om oppstart av reguleringsarbeid i skriv datert 19.08.08. Søknaden er ikke behandlet av 
Eigersund kommune ennå Den varslede reguleringsplan foreligger heller ikke. Det er 
således Ikke lagt fram konkrete planer om hva området skal brukes til. Det har kommet 
massive naboprotester mot videre utfylling, bl. a. av miljøhensyn, det er gyteplass for 
torsk like nord for langholmen, utfylling av sjø vil stanse sirkulasjon av vann på innsiden 
av Langholmen mm. Se vedlegg nr. 5. Miljøutvalget har vedtatt 10.03.09. at utfyllingen 
som til nå har skjedd ikke er i samsvar med lovlige tillatelser, arbeidet er således ulovlig 
og firmaet er pålagt å rydde opp i ulovlig fylte masser. Klagesaken ligger ennå til 
behandling hos Fylkesmannen. Naboene til Lan-gholmen har meldt B & G til politiet for 
ulovlig utfyllitlg i sjø og for forurensning, dumping av restbetong mm. 

Alle involverte instanser viser til kommuneplanen. Såvidt vi har forstått har det ikke vært 
intensjon i den aktuelle kommuneplan at hele området ved langholmen skal gjenfyIles. 
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I skriv fra Fylkesmannen datert 19.08.08. "Uttalelse til varsel om industri og 
småbåtanlegg på 47126,816, Langholmen, Eigersund" står det "Vi legger til grunn at en 
regulering skjer i samsvar med Eigersunds kommuneplan". 

lB & G sin søknad om ytterligere utfylling ved Langholmen GNR. 47 BNR 26,816 datert 
14.08.08. står det: "Områdene ved Langholmen det ble gitt utfyllingstillatelse for, 
henholdsvis 09.02.96. og 28.01.99, begynner så smått å nå sine begrensninger. Med 
intensjonen om å klargjøre hele omårdet i tråd med kommuneplanen, søkes det herved 
om utvidet fyllingstillatelse." 

I skriv fra Petter E. Seglem datert 12.08.08. "Varsel om regulering, Langholmen GNR 47, 
BNR 26/816, Eigersund" står det: IIPlanarbeidet baseres på gjeldende kommuneplan." 
På kartet som legges ved viser også Petter E. Seglem til utfyllingstillatelse av 28.01 .99. 
på BNR 26 og 09.02.96. på BNR 816. Begge datoer er helt feilaktige, nærmest IIhentet 
fra løse luften." Vedrørende BNR 816. så har B & G på dette tidspunkt anlagt en 4-5mål 
stor fylling i sjø uten at de engang har søkt om tillatelse. Byggesakssjef Jarle Valle 
skriver i sitt saksframlegg til Miljøutvalgsmøte 01.10.09: "Det foreligger ingen tillatelse til 
utfyllingsarbeider for B & G på den aktuelle eiendommen. Eventuelle utførte arbeider av 
B & G er således ulovlige." 

I sitt svar til Petter E. Seglem skriver planSjef Dag Kjetil Tonheim i brev datert 09.09.08: 
"Ved etablering av industriområde ber en om at en forholder seg til grensene som er vist 
i kommuneplanen". Så viser plansjefen til et kart som overhodet ikke er oppdatert i 
forhold til de faktiske forhold på det tidspunkt, kartet viser ikke den enorme, ulovlige 
utfylling i sjø som på det tidspunkt allerede er tilstede, heller ikke det som er fylt utover 
det som i kommuneplanen er vist som byggeområde industri og havn, i nord og i sør på 
selve Langholmen. Dette synes vi er oppsiktsvekkende, nærmest en 
saksbehandlingsfeil til fordel for utbygger. 

Det er vel ikke på denne måten en kommuneplan er ment å fungere? 

Bordet fanger: Dersom høringsinstanser pga. mangelfullt og uriktig faktagrunnlag ikke 
har innvendinger til kommuneplanen, vII dette kunne binde opp vedkommende instans 
ved senere vurdering av søknader om tiltak der det vises til samme kommuneplan. 

Vedr. støy og trafikkbelastning: Som naboer har vi i lang tid vært plaget av tungtrafikk, 
støy og støv som følge av B & G sin virksomhet ved Langholmen. Dessuten er der 
betydelig støyplager fra Hermod Teigen sitt metallgjenvinningsanlegg på andre siden av 
sundet. Dette viser at området egner seg dårlig for slik virksomhet pga. nærheten til 
boliger og fritidseiendommer. 

Langholmen er lansert som ilandføringshavn for vindmøller, se vedlagt kopi (nr.2) fra 
Dalane Tidende hvor rådmann Karl Johan Olsen, Leif Erik Egaas møter Rune Bertelsen 
og Pete Seglem. J søknad til NVE om konsesjon til Svåheia vind park er Langholmen et 
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av alternativene som vindmøllehavn. Det samme gjelder søknaderer om vindparker I 
Bjerkreim kommune. Imidlertid sier Pete Seglem til Stavanger Aftenblad at: 
evindmøUeseksjonenen kan losses på Kaupanes. Det er ikke store veiutbedringene SOm 
mp til. S.kal Eigerøy bru passeres, ma det sprenges borten liten knatt på øysiden". 
Veimyndighetene har allerede gitt tillatelse til å passere Eigerøy bro. 

Det er således ingen grunn for å ødelegge området ved Langholmen for å ta i land 
vindmøllene. En slik transport vil også være til stor be.lastning for bomiUøet. Dette vil vi 
protestere mot. Denne saken har såvidt vi kjenner til ikke vært behandlet i 
administrasjon eller noe folkevalgt politisk organ. 

Ordfør~r Terje Jørgensen jr. uttaler til Stavanger Aftenblad at det er planer om sidespor 
til jernbanen til ny dypvannskai på Langholmen. Vi vil protestere mot slike planer, vi kan 
ikke se hvordan det I praksis kan la seg gjennomføre, Etman er lokalisert midt i 
jernbanetraSees som ·er vist I komtnuneplan~n. Dessuten stiller vi oss spørrende til 
hensikten: hva er det man skal ta i land på Langholmen som trenger jernbanetransport 
videre, ved den trafikk og støybelastning som det vil påføre boligmiljøet Vi vil protestere 
mot en evt kontainerhavn. Må minne om at miljøutvalget tidligere har innført tiltak for å 
begrense ·trafikkbelastningen I omådet: gjennomkjøringsforbud. dumper I veien og 
30kn'llt farstgrense. 

Ettersom vi har forstått har det aldri vært intensjon i kommuneplanene at omårdet ved 
Langholmens skulle gjenfylles totalt. Utfyllingen som har skjedd er i følge Miljøutvalget 
ulovlig og etter vår oppfatning ikke i tråd med intensjonen i kommuneplanen. Vi mener at 
fyllingen må fjernes 'og området tilbakeføres til slik det var. Vi har protestert mot videre 
utfylling i sjø. På BNR 816 ønsker vi en omregulering helst til friluftsområde, alternativt 
småbåthavn. Viser til at flere andre eiendommer I nabolaget siste årene har blitt 
omregulert fra Industri til bolig og friluftområde. Det bør således vært fullt mulig med en 
omregulering av området ved Langholmen. 

Egersund '30.07.201 O 
Naboer til Langholmen 

~.,?'~~ 
aJ +I [301~o~ 

4~ ~iJJ 
~ -Ao.J ()..A R 
~~. 
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SITuASJONSKART 
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Utskrift Pase 10ft 

SITUASJONSKART 

MIIe!stdIt 1:1000 
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Egersund kan 
bli vindmøUehavn 

VINDPARKER _ .... """" ...... 
s,cm bl rundt 120 VIndmeller 
, 8)eri:rtfrn 0130 I KA. 
\IedtakeI bli ~ Ul 08e
Of. enefllldtøartemeotet. 

• Flere tusen tungtransporter til vindparkene 
statens vegvesen har allerede gitt 
klarsignal til ekstra lange 
spesialtransporter over Eigerey bru. 

HfG.&ÆIDI; For dn mt';IV dr lir? V11\d~knlt. 
~la1}eUd. bvlStt""92ft makY Øftl 
.lo~rscl rn r~ I s1 f.a.l1 ~ tran5pOrte'~ 
forttgiom Bur os Rv SOof Dettrkilnogd blJ~ 
;lltelT\lltiv TUU! for litt-.Jære'n Energipark. 

DinsJ,;e Vesw f!'TvmIenJ itJtl'ik rlndm.1k
proc!ult'nt. Bladene p1 kjempcmellen V 112 3.0 
~fV,'"" 54.6 meter lange. l'SnJEoM lQ.n " ... riert' 
friI &4 tilU9 meter og ukommer i ~re.s.eks
Jont'r på oppti132.S IDeta-. 

- For IIWT melle midd minimum fem lang. 
lranspOner på \ .. i. sier ~ Seg1m. Og da 
makker han om Ian~ 5pt'$iallcjoMØYI!f med 
dtstn styreYogn bU:enL Cenmltorer og an
net utstyr kan trolig fraktl~ ml!(! ordJnzre la$
!t'bilerog vogntog. 

FEM MIIJ.IMDBI:: For Bpkrei.m Vmdpatk lo· 
dllgt:~ Stnnsbnd OS Eikeland) eT d~ stipulert 
en utbyggi..Qppris ~ littemr 12 aull. kronft" pn
MW Samlet fur 480 MWi ane vind~ vil 
dC'ltr tilsi godt ~ ~ r~ milliarder lcroner. 

NVE er tydelJg ø utbyggin,gm ikke løru:JU 
~ mrd dagens strømpriser. Dt>t mi altsl ti].. 
skudd til. mten \oU EnOYlJ eDt:r grønt sertifi. 
katnJ..U'kf'd. NVE konkluderer ogsl med at 
omridet det nå er gitt konsesjon for, rr det 
ClleSte i Rogaand som p;wer for e:n d $lOt 
s.un.k"f utbygging Ol" vindkraft. 
~ 
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• "(. ' •. '. t~ l \ .~ 

" "'11:"'1 bl"" ," 11t'K· 
1,.lfI"Q.r 
,""", 

,*,,1 111 
øl-'. 

Regulerer 
- lC,jem.pespennande, seier 
Rune Bertelsen. SI snart 
sommarferien er avviIda. 
gir Bertelsen te Ga.rpestad 
i gang med regulerinp-
8Ibeid for langholmen. 

fløt . ta 'lUlld'twblMIW I I..nd II"mllllllM c.;~ 
- __ \f ... I_ ....... DrI ...... 
-.~a ..... ,.~· n-. pl 1IIønU .. , .... _ ..... ff .ra .. Iit ___ 

- Får aldri 
nok kaiområde 

RAdmann Ka rl Johan 
Ol~n Bpplaud"",r idN.'n 
om nytt knian legg pA 
langholmen. 

t..-c ri' \~ p'1NlI\'t 1111 drt ttll,I n.Wrft 
br ~ lnJunnomrWc- I (II~ 

w hatuna ~I ftl' aS.Jft ",.L a\ .... .lhIrt:a (t.l 

1~ftW'llbUJ""I "p'r\..I""'~~ItJ! . .... _ ......... ,. 'oIoo.w .... ,I!.... 
.... , .... , .".w 1onaI.n, . ' dM loboIoodr 
~~ul~~ .. ~ 
'l, .... rIIbN.DlW'fltU idrmn' IQ~" 

U ... """""'I , 'lo", ~1 ~.dt .ltJl.c1'Mn Ul 
UWlIpUft ~ ~ t"",. WM:f Kut..JcIIIaA .-
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Lanserer Langholmen 
som vindmøllehamn 
Dalane energi og Bertelsen & Garpestad har ein plan. Pla nen begeistrar Eigersund kommune og 

eliminerer Eigerøy bru som flaskehals for framtidig vindmølletransport. 

- Me har funne kvarandre, seier Petter EgIl Seglem om hans eige selskap Dalane energi og 

entreprenørfirmaet Bertelsen & Garpestad. 

Dei to har funne saman i ein plan for ilandtaking av framtidig vindmølletransport i Eigersund. Planen dei 

ser føre seg, er å ta vindmøllene i land på fastlandssida, nærmare bestemt på Bertelsen & Garpestad si 

tomt på Langholmen. Dermed kan Eigerøy bru, bereevna til denne og svingradiusen i krysset på Eigerøy

sida, strykast av lista over transportmessige flaskehalsar. 

SIREV AG FØRST UTE: Bakgrunnen for initiativet er at Petter Egil Seglem, som representant for 

vindkraftaktøren Dalane energi, nyleg var på to møte med Hå kommune om mogleg vindmølJetransport 

over Sirevl'lg hamn. 

- Hå har kome noko lenger enn Eigersund i forhold bl å sjå på kva som kan gjerast for å leggja hamne- og 

vegforhold til rette for vindmølletransport. Men i etterkant av kontakten med Hå har eg «snust» litt på 

'eiga hand, seier Petter Egil Seglem. 

Etter det Seglem har funne ut, er ikkje Sirevåg hamn spesielt godt eigna for ilandføring av dei digre 

'\indturbinane. 

- Hamna fungerer ikkje godt i uver, grunnforholda er vanskelege og det eksisterer ikkje sjøkart som gir 

nøyaktige opplysningar om grunnen, seier han. 

200 MØLLER: Petter Egil Seglem tok kontakt med Bertelsen & Garpestad for å lufta ideen om å anleggja 

eit industrielt kaiområde, særleg med tanke på vindmøller, på Langholmen. Dagleg leiar Rune Bertelsen 

var med på notene, 

- Bare i Bjerkreim er det konkrete planar om seks '\indparkar: Gravdal, Eikeland, Steinsland, Moifjellet, 

Ulvarudla og Skakksiå. Til saman representerer desse cirka 200 '\indmøller, seier Seglem og held fram: 

- I tillegg har me parken på Høg-Jæren, som alt har Bitt konsesjon. Andre prosjekt i Hå er også på gang. Alt 

som er planlagt, kjem neppe til å bli realisert, men det er likevel grunn til å tru at utbygginga blir 

omfattande. 

Petter Egil Seglem minner om at vindkraftutbygging dreier seg om store pengar og stor tonnasje. 

- Vindkraftutbyggjarane kjøper møllene med nøkkelen i døra; leverandøren tek seg av frakt og montering. 

Ferdig installert i vindparken representerer kvar vindmølle mellom 25 og 30 millionar kroner i 

investeringar. 

VEKK MED FLASKEHALSAR: Petter Egil Seglem har klokkartru på Langholmen som nytt kaianlegg, blant 
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anna på bakgrunn av samtalar med Vegvesenet. 

- lfølgje Vegvesenet er det ein fordel med an transport som ikkje må over Eigerøy bru. Når i tillegg golvet i 

Eigerøytunnelen blir senka, eit arbeid Vegvesenet planlegg å begynna på til hausten, er også den 

flaskehalsen under kontroll, seier Seg1em. 

- Kva med jernbanebrua og svingane på riksveg 42 ved Klungland? 

- Det skal ikl<je vera det store problemet. VISS Vegvesenet sine undersøkingar viser at belastninga blir for 

stor, skal det vera ei smal sak å forsterka ei så lita bru. For å 13 spesialtransportane forbi svingane må det 

kansIge tjemast nokre lmausar og stolpar, men det er ikkje det store, seier Seglem. 

Han minner om at skipslastene med utstyr til vindparkane i distriktet ikkje er venta til kai i mOl"gon. 

- Det vil vera god tid til å planleggja og tilretteleggja Langholmen kaiområde, seier han. 

POLITIESKORTE: Alternativet med å ta vindmøllene i land i Risavika i Sola reknar Petter Egil Seglem 

som dødfødt. 

- Spesialtransportane mli ha politieskorte. Det skal mykje til at politiet stengjer dei tungt trafikkerte 

vegane i Stavanger-området. Det vil nemleg iUje vera gjort med ein tur, seier Seglem, som ogsl er 

fascinert av ein annan transportmessig framtidsvy: jernbanespor fli Launes til Langholmen. 

Regulerer etter ferien 

- Kjempespennande, seier Rune Bertelsen. Så snart sommarferien er avvikla, går Bertelsen & Garpestad i 

gang med regulerings-arbeid for Langholmen. 

For å ta vindturbinane i land trengst det ein såkalla ro-ro-kai (roll on, roll off). Det aktar Bertelsen & 

Garpestad å anleggja på Langbolmen, på tomta som i kommuneplanen er sett av til industriområde. 

- Ideen om å anleggja eit kaianlegg som kan ta imot vindmøllene i Eigersund, er kjempespennande. 

Generelt er det jo også svært posith'1 med meir aktivitet i hamna. Me skal prøva å få plassert eit eigna 

kaianlegg på eigedommen vår på Langholmen, seier Rune Bertelsen. 

I tillegg til at sjølve tomta må utbyggjast og tilretteleggjast, må tilkomsten opp til Gamle Eigerøyvei 

utbetrast 

- Behandlingsprosessen tekjo tid, så me går i gang med reguleringsameidet like over sommaderien, seier 

Rune Bertelsen. 

Bertelsen & Garpestad AfS har hand om em ni mål stor eigedom på Langholmen. 

- Får aldri I nok kaiområde 

Rådmann Karl Johan Olsen applauderer ideen om n)1t kaianlegg på Langholmen. 

1- Det er veldig positivt at det blir etablert fleire kaiområde. Industriområde i tilknyting til hamna får me 

aldri nok av. Eit anlegg på Langholmen blir eit kjærkome supplement til det hamna har Il by på i dag, seier 

Olsen. 

Når det gjeld bruken av det planlagde kaianlegget til ilandtaking av vindmøller, synest rådmannen at 
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ideen er interessant. 

- Det synest A vera eit godt alternativ til transport over Eigerøy bru, seier Karl Johan Olsen. 
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EIGERSUND KOMMUNE 

Sentraladministrasjonen 
Plankontoret 

Petter E. Seglem 

Basthaugveien 10 
4370 EGERSUND 

Vår ref.: 08122539/0813126/ PL-19680003, GBR-47J28. FA-l12 

Saksbehandler: Dag Kjetil Tonheim 

E-post: dag.kjetil.tonheim@e1gersund.kommune.no 

Dato: 09.09.2008 

Direkte 1$fon: 51 46 83 21 J 

Deres ref.: I 

Reguleringsendring Langholmen gnr. 47 bnr. 26, 816 til industrivirksomhet og 
småbåtanlegg 

Vi viser til varsel om oppstart av reguleringsplan for IH6 på Langholmen og som omfattes av 
kommunedelplanen for Egersund by. Videre omfattes planvarselet et området som i 

kommunedelplanen er vist som 
småbåthavn på nordsiden av tH6. 

Området er i gjeldende kommuneplan 
vist som byggeområde for industri og 
havn samt småbåthavn på nordsiden. 
Landområdet 'er der vist som 
allmennyttig formål. 

Ved etablering av industriområde ber en 
om at en forholder seg til grensene som 
er vist i kommuneplanen. En vil kreve at 
det fremlegges en støyvurdering 
utarbeidet av fagkyndig der avbøtende 
tiltak er skissert. 

Videre skal en legge Planveileder for 
EigersUnd kommune til grunn for 
utforming av plan, bestemmelser, 
planbeskrivelse m.m. Denne sammen 
med annen informasjon finner en på 

fø.lQende adtt:!,SSe: http://www.eig8lSund.kommune.tlolweblorganisasjon/sentraladm/pian 

Til førstegangsbehandling skal planen sendes inn som pdf- format i A3 samt 14 paplriært i 1:1000. 

Yl vil be :om et møte med tiltakshaver når en har klart et grovutkast til utnytting av området 
Rtsdmannen legger til grunn al en vil prioritere industri- og havneområder høyere enn småbåthavn. 

Med vennflg hHsen 

Dag Kjetil T onheim 
Plansjef 

Baseksadresse: Nytorvet 9. 4370 Egersund / Lervlksgården 2. et. 
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 4370 EGERSUND 
E-postadrasse: post~ige,sun(tkommune.no Intømett: ~.~~Q~Y~.J1O 

Telefon: 51 46 80 00 
Telefaks: 
Org.nr.: 944 496 394 
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E1GCRSUND KOMlvfUNE 

Til 

~~·.tft. It.~ 
~ 

Berte1sen & Garpestad AS v/Lelf Roger Øvrebø, 
Petter E. Seg1em, 

2"1 AUG. 2008 
Eigersund Kommune v/Dag Kjetil Tonheim ---i,rli; 

1:--'7--- -~ 
'~.J I 'l~ 

~ \:,ø ·,:i~··~ _ , ___ t~ 
Ad nabovarsel fra Bertelsen og Garpestad AS, datert 14.08.08jomutfjlling fijii, sariif" 
varsel om regulering fra Petter E. 5eglem, datert 12.08.08, beØeangjeldende gnr. 47, 
bnr. 26181~, LanghOlmen. ' ". 

Vi protesærer mot de foreliggende planer, basert pl følgende: 

1. En total gjenfylling av arealet mellom langho/men rø/øst og fastlandet vii innebære at gnr. 
47/315 blir avskaretfra eksisterende adkomst til sjØ. Dette kani~ ·akSepter.es. 

2. Samme utfylling Vil medføre blokkering av vanngjennomstrømrjlii9 tli/~ bukta i !lord med 
den følge at vannkvaliteten her blir forringet. Utnver dette risi~'tfJfrvstng om Vinteren 
med dertil skade ~ bAter og ka/aniegg. Det var vel kanskje erfgrunn,.tilatdet oPprihn~1g ble 
anlagt bro over tillangholmen og Ikke fylt igjen? 

3. l forkant av <;len n3 planlagte utfYlling etterlyses en utredning orn~~ser for det marine 
miljøet lomrAdet, spesielt med tanke pA at omr3det er rikt pA flskogfiSkeyngei, samt·at 
omr&let: er spiskammer for sjØfugl og fangstDmrAde for AI. 

4. Vi reagerer sterkt pA at det er foretatt utfylling i sjøen utover de grenser som er satt I 
gjeldende kommuneplan - ref. b1 utfylling I sør over frtomr3de, bnr. 50/53. Vi krever at denne 
massen fjernes. 

5. Det er allerede foretatt utfylling av Langholmen nord. Det bør stoppe med dette. En videre 
utfylling og anlegg/ng av srn3bAtanlegg tvers over bukta kan lkke aksepteres. Et slikt anlegg 
Vil nærmest blokkere adkomsten tit sjøen for de som har bAter I bukta Innenfor. Dette er 
også et rekreasjonsomf'Ade og et slikt anlegg vll medføre mer trafikk, økt støy og Ødelegge 
utsynet til skipsleden. Vi finner det hårreisende hvis noen skal kunne tilta seg sIlke 
rettigheter ut i sjøen pa bekosbling av andre. 

6. Den utfylling og naturødeleggelse som allerede er foretatt l omrAciet har medført en vesentlig 
verdifoningelse av tilgrensende eiendommer. Det blir Ikke bedre om raseringen skal tA 
fortsette. 

7. I forhoIcI til tilgrensende eiendommer, Ikke minst botigomrAclet i Gml. E'JgerØyVeien, har det 
ikke bUtt utvist nødvendig hensyn ifm.litfyIllngsaktiviteten. Stadige støvskyer har tilsvinet 
klesvask og .hus og umuliggjort benyttelse av uteareaIer. Dette kan Ikke fortsette. 

8. VI forlanger at det IlA settes en stopper for den planløse herjingen i omrAdet, som også 
Inl1befatter I,.IlovIlg tl/Jmmlng av betong I sjøen, og at det settes endelige grenser for 
utfyllingen. Videre forlanger vi at det presenteres en konkret totalplan for omrAdet. Den 
pågående praksis med at det fylles litt her og sA fylles det litt der, alt etær hvor mye 
averskucldsmasse det er behov for å kvIttE seg med og så ser man etterhvert hva arealet skal 
brukes til, er uakseptabel. 

Egersund, 25.08.08. 
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Eigersund kommune - forurensningsmyndighet 

Egersund, 31.08.2008 

Kopi til Fylkesmannen i Rogaland ved Marit S. Bendiksen. 

VISER m... FORURENSNINGSLOVEN OG VARSLER MED DETTE OM ULQ,.'!J.IG 
DUMPING AV RESTBEJ'ONG, BETQNGSLAM. RIVNlNGSBETONG (~},1S0POR ( 
BROMMERTE FLAMMEHEMMERE ) ARMERlNGS~ OG SKRAPJERN. 
RIVNINGSMATERIAL I TRE, I SJø OG pA LAND VED TO FYLLINGER VED 

LANGHOLMEN EIGERSUND. 

l) Som nærmeste naboer j ~Ie Eigerøyveien har vi j flere år vært vitne til denne ulovlige 
dumpingen på LanghoImen og ved fastland inntil Gamle Eiegerøyveien. Dette har foregått nærmest 
daglig og i stor skala siden 2004. Dette til tross for informasjon og pålegg fra Fylkesmannen fra 
våren 2005 om forskriftsmessig behandling av restbetong, og til tross for forutsetning j tillatelsen til 
uttylling fra kommunen 2004 om å bruke steinmasser ( Skriv fra byggesak:ssjefHelge Waage 
13. 01.2004 ). Vi krever at all videre utfylling og anleggsarbeid stanses umiddelbart til alle forhold 
ved saken er avklart. Anmoder om snarlig befaring av området for nødvendig dokomentasjon og evt 

prøvetakning. 

2) Ber om redegjørelse av Eigesund kommune sin saksbehandling" j hele saken, fra tillatelse til 
utfylling i sjø fra 1997 fram til dags dato. Utfyllingstillatelsenav 199Tble gitt til annen eiger,nemlig 
Ryttervik Holding. 7 .. 8år senere starter Bertelsen og Garpestad. som i mellomtiden har kjøpt 
eiendommen, opp utfylling i sjø uten at det er redegjordt forhvaonridet skal brukes til og uten at 
kommunen bar stilt betingelse i forhold til vilken masse som kan fYlles ut. ingen betingelser om dato 
for påbegynnelse eller avslutning av utfylling, ingen skikkelig avgrensning mot naboeiendommer eller 
friareal i sør. Det ble heller ikke sendt ut nytt ·nabovarsel ved oppstart av utfYlling, noe som man vel 
kunne forvente etter så mange år fra opprinnelig tillatelse. Er det slik at tillatelse til utfYlling i sjø 
automatisk overdras til ny eiger ved salg av eiendom? Videre kan vi ikke se at der foreligger 
nødvendig godkjenning fra Fylkesmannen om denne ytfYllingen~ heller ikke angående utfYllingen på 
selve Langholmen. Videre er vi kritiske til kommunens egen oppfølgning av utfYllingsarbeldet og 
manglende respons på mundtlig rapportering fra naboer om ulovlig dumping av restbetong i denne 
perioden. 

3) Det foreligger nå søknad fra Bertelsen og Garpestad om utfylling av resterende del av sjø slik at 
det oppnås et stort landareal og Langholmen knyttes til fastlandet. Dette samtidig som det varsles 
om oppstart av reguleringsarbeid for området. Dette er fullstendig feil rekkefølge, og helt 

69 



• 
uakseptabelt. I den nye søknad om utfylling oppgir firmaet at det skal brukes rene steinmasser. På 
bakgrunn av ovennenvte virker dette svært lite troverdig. Dette skriver også å anse som 
tilleggsopplysninger til naborprotest datert 25.08.08. Det bes tas med i den videre behandling av 
forliggende utfyllingsriHetelse fra Bertelsen og Garpestad . 

• ,;,~, ~'" 1A.~:l 
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.tedlegg: 

1) Nyhetsoppslag Dalane Tidende 18.02.0.-5" 

2) Fylkesmannen i Rogaland: Dokumentasjon av avfallsMndtering av restbetong, 3slder. 

3) Fylkesmannen i Rogaland: Ulovlig dumping av betong. 

4) Fylkesmannen i Rogaland: Opplysninger om betongbedrifenes egenrapportering på håndtering av 
restbetongavtall.2sider. 

5) Fylkesmannen i Rogaland: Tilbakemelding etter innsendt dokumentasjon på håndtering av restbetong. 3sidt 

6) Fylkesmannen i Rogaland: Kontroll av betong bedrifter. 

7) Brev fra Helge Waage bygningssjef 10.02.97. til Ryttervik Holding AS Sak: Søkand om yttylling. 2sider. 

8) Brev fra Helge Waage byggesakssjef 13.01.2004 til Bertelsen og Garpestad. Sak Utfylling i sjø. 3sider. 

9) Brev fra Bertelsen og Garpestad 18.12.03 til Eigersund kommune: Søknad om utfylling 
Langholmen. 

10) Brev fra Bertelsen og Garpestad 14.08.08 til Eigersund kommune: Søknad om ytterlig utfylling ved 
Langholmen GNR. 47 BNR. 26,816. 

11) 15 fargefota som dokumentasjon på ulovlig dumping. 
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Jan Anders Bolstad 
Ludvig Feylings gate 17 
4370 Egersund 

Eigersund k-ommune 
Pb580 
4379 Egersund 

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN 

Eigersund kommune 
GRAoERlNU; • 

MOJTATT:· 3 O JUL 2010 

Egersund, l. august 2010 

I forbindelse med utarbeidelse av ny kommuneplan fremlegges følgende innspill vedrørende 
gnr. 47. bnr. 799, Gamle Egemyveien i Eigersund 

Området er i dag regulert til småbåthavn. (SH). På området som jeg disponerer og har 
hjemmel på innbefatter båtplass med tilhørende parkeringsplass. På denne plassen ønsker jeg 
nå å oppføre en sjøbu. Viser til vedlagt situasjonsplan. 
De tilstøtende eiendommerlbåtplasser som grenser til min båtplass vil også i mindre grad bli 
opprustet fra den tilstand de i dag befinner seg i. 
Jeg ser på dette tiltaket som naturlig ut fra den.aktivitet som pågår, og som planlegges like 
vest for min eiendom i regi av Egersund Seilforening. 

Parkeringsdekning: På eiendommen vil det være tilstrekkelig dekning til parkering av flere 
biler, noe som for øvrig vil bli uforandret ut fra dagens situasjon. 

Oppføringen av en sjøbu i området vil dessuten ikke føre til store brytninger ut fra dagens 
situasjon med tilstøtende båthusrekkerog fritidseiendommer. 

Jeg ser frem til et positivt svar på min henvendelse. 

Med vennlig hilsen 

'~f?f1~~~ 
/JmAnders Bolstad. 

Vedlegg: Utfylt skjema vedrørende innspill til kommuneplanens arealdel 
Situasjonsplan 
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,~ 
Dette skjemaet skaJ f)1les ut av alle som le\'erer inn 
Innspill til arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 

• INNSPILL nL kommunen med A sammenstille informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike forslag. 

2010-
I tillegg til detCe skjemaet skal følgende 1e"ere5 inn: 
. Kort beskrivelSe av iniasjlillet • 
. Kart over omridet. ~~m vi~er ptanomfanget, 

Navn elendoms.grenser ,og b9y~adkomst. 

GnrJBnr. Gf11rO,Cj - Det er opp til forslagsstiller selv å \'Urdere 

Adresse r.o~~.-.~_ E/~I ,~Uu-t.A. 
hvDke andre temaer ogproblemslillinger som 
er aktueDe for dretting' ~se egen veileder som 

" v 
kan lastes ned ~lIer fAs' ved plankontoret. 

Gjennomgang av inn$pillet 
J, N,i I Uaktuett 

Fakta g( Eierforhold Privat eller offentlig .~ 
i( ForEt$~tt arealkategodl nykommu~lan: K 
Cl Areal,kategon i gjeldende komml,JT18plan: 
li1' Finnes det reguleringsplan for området i dag: ~ 
If AreallqtttmOn i ev_ ~sisterende reguleringsplan: )(' 

4F Støn'elsepl foreslått 0.9 berørt areal (ca tal): -
y Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange K 

mete.r fra sjøen I så 'fall? 
Naturgrunnlag Cl PLANFAGUGEYURDERINGER 

Cl Grunnforhold 
Cl Helningsgradlsølforhold 
o Vegetasjon 
Cl TOP9~fi 
Cl Adkomst I j;;M .LI. Y .ifI,(;)AJIt..tJ'rid. hJ/J-da. ~ 
Cl Er offentlig vann og avløp etablert i ~""r;,v- ~u.J.( I 

området/mulig? ~d.t;:t / • 
Virkeområde Jordvern- og landbruksfaglig vurdering Ja Nei u.ktuelt 

Berøres landbruksinteresser av innspillet? ~ 
Øonitet Y 
Leieareal? Aktivt bruk? k" 
L.igger øet f kjerneområde for jordbr\lkl$.k~k? _K:.. 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kulturminner eller verneverdige .(" bygnlnger og rni!iø_? 

Naturbasert 8. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER . 
sårbarhet §68 Har det vært 1!i1s1skredlflomi'kiente naturskader j om~det? X' 

Utsatt for vær Og vindeksponering (Vind.nedbør, bØlger m.m.)_ X' . 
Natur- og kulturområder (FJora, verneområder, kultUrminner 

k' m.m) 
~trategiske områder i nærheten(vei, bru, havn, kraft. forsvar 

y m.m.) 
Forurensningskilder i området efler i nærheten (Sløy m.m.) X 
Høyspentlinjer i området? k' 
T r.ansport av fartig. gods j området? ~ 
Trafikkslkkemet (ulykkespunkt m.m.) K' 
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Utfyllende kommentarer: 

.::ra. Nd.. OfJLku/• 

Helse-og 7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEOESOG I-' 
sikkerhets- ELDRES INTERESSER 
messige krav Kan arealene sikret mot: 

• støy, støv, eksos? ~ 

• tra~? K' 
Barn og Oppfyller -!treale"e krav til barn _og unge 

]K 
ungdom • størrelse, utforming 

• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjermet og 
vegetasjon tilpasset bams lek) 

• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 

• bruk for ulike aldersgrup~r 

Tilgjengelighetl Kan området tllffedsstille krav til 

)~ Universell tilgjengelighetlunivel$ellutformlng? 
utforming leH tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 

(sotMt. vlhd~ermet. bevisst utformet I forhold til klima) 
Beskrivelse: 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende par1<eringsdekning i ~ 
området? 

• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? 
Må sees i sammenheng med ev. detaijplanlegging for X 
området der inteme veier og lignende må finne sin 
løsning. 

• Ligger området til nKsvei/fyJkesveiog med godkjent ~ 
avkjørsel? 

Utfyllende kommentarerJbeskrivelse 
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Utskrift 

SITUASJONSKART 
Gnr; 47 Fnr-O 

eiendom: 

EIGERSUND Dato: 27/7-2010 Sign: 
KOMMUNE 

Snr; O 

Page l of} 

MAlestDkk 
1:1000 

Det_ fortIehoId om at det an fon!kømme fei/mangler pllIartIIL Blant annet ....... delte eIendoI'lSIPenHI, .....,.. og 
nlli(islednhlgel, pIandata m.m. somllarblndelse med .. osjeIIIalng/anJeøulIleid ml undeI .............. 

http://kart.nois.no/eigersundiContentlprintDynaLeg,asp?Left=323799 .46529567666&... 27.07.20 l O 
77 



Arild Leidland 
Vikingveien 12 

4370 EGERSUND 

Eigemmd Kommune 
Plankontoret 
Po!«hob SgO 
4379 Egersund 

__ :igel'suna fIL",J'.,""'"'"''' 
GRADERING; 

MOTTm 3 O JUL 2010 

Egersun~ den 30. Juli 201 O 

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010. 

Reguleringsplanen for Hestnes øst gir i dag muligheter fur å bygge bu/naust ved Lygre. Jeg 
ønsker å forandre det slik at det gir mulighet til fritidsbebyggelse. 

Mine grunner for det er: 
På.andre siden(Dymessiden) av Lygre er det tillatt med fritids bebyggelse. Det 
Bør være likt i det samme området. 
Området Hestnes øst og Lygre blir ikke brukt som turområde. Området er i dag 
Bebygd med eneboliger nesten helt ned til Lygre. 

Jeg ønsker også å. forandre den delen av Lygre som er med i reguleringsplanen for Hestnes 
øst. Området er i dag regulert til friluftsområde j sjø. Ønsker l flyUe byggelinjen 10 meter ut i 
sjøen. 

Mine grunner for det er: 
Mange har ~ smale og skriende eiendommer ved sjøen. Trenger å. bygge ut 
I ~øen for å. fl plass til bu og brygger. 
Lygre er en lun havn som er egnet for bA.thavn. 

Med hilsen _I, 
tJlilJ J- fA)U ~ 
Arild l.eidland 
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DetCe slQemaet skal fylles ut av aUe som leverer iDD 
buupill til arealdelen. Skjemaet vB bjelpe 

-INNSPILL TIL koaimllaen med l sammenstille InformasjoD fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL uHke forslag. 

2010-
I tillegg til dette sir,jemaet skal.-føJgeDde levereS-iDo: 
- Kort beskrivelse av inospiIIet. 
- Kart over omndet, som viser pluomfaaget, 

Navn l1f(l'-h J.~IO LaND eieadomsgreoser og IICJYedadko~ 

GnrJBnr. fJ. /~fJ..OH - Det er opp til fonlagsstiller selv , VJmIere 

Ad ...... IHS~'T.NfS 
Itvilke udre temaer og problemBtilliDger som 
er aktaeIle for drøfting - se egen veDeder som 
kan lastes ned eller Øs ved plaakoatoret. 

Gjennomgang av InnapUlet 

Ja I NeI llJa1ct;ue1t 
Falda tl Eierfomotd Privat eller Offentlig PR I V 1\-1' 

tl Foreslått area I flY korriinuneplan: IFR',.IP! BE A'1 UPI. .l e 
tl li ri i ~_,de kommuneplan: - 1.......--

tl Fmnes det IDI'III 
. 

før 0mJidet i dag: ~ ~-& 
c li . i ev. eksisterende regUIVII h. IAu'ST l~i.OO ""':. ". 
c Størrelse på 'foreslått og berørt ... 1 (ca ~I): 
tl Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange Jit meter fra fijøen i sA fall? 

Naturgrunnlag tl PLANFAGUGE-WRDERINGER 
c Grunnforhold 
c Helnl'_GlUlsolforhokl 
c W 

. 
c To 
c Adkomst 
Q Er offentlig vann og avtøp etablert i Jrt onridetlmuflg? 

Virkeomride JonIvem- og lanilbmlcsfagllg vutderlng Ja Nei Uaktuelt 

Berlares landbruksinteresser -av inl~' {, 
Bonitet ~ 

leieareal? Aktivt bruk? )C 

I Ligger det i ";"',~"råde for ~,"'h>Ir","brUk? '{ 
6. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kultunninner eller vemeverdige 

r bygninger og mlijøer? X 
Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE WRDERlNG~ ~ 
s6rbamet §68 Har det vært ,,,.p.u:; naturskader i 0I1IJ'ådet? I' 

Utsatt for vær og vin ,;'.ø (Vind,nedbør, ~lger m.m.) )( 

Natur- og kulturornnkJer (Flora, verneområder, kuttunninner 'I m.m) 
Sbategiske områder i nærheten(vei, bru, havn, kraft. forsvar X' m.m.} 
Forurensningskilder i området eller i nært:'letenJStøy. m.m.) K 
Hø ."~ i området? 
T~rt QV farf~~_i området? r 

Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) , 
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Utfyllende kommentarer. 

Helse-og 7. ~ OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
sikkerhets- ELDRES INTERESSER 
messlge krav Kan arvalene slkrvt mot: 

• ~y.~,~s? X • trafikkfar&? 
Bamog Oppfyller arealene krav til bam og unge 
ungdom • størrelse. utforming 

• egnethet for lek og opphold (soffytt, vindskjennet og 
vegetasjon tilpasset barns lek) 

• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 
• bruk for ulike aldersQru~_ 

Tilgjengelighet! Kan området tilfradsatille krav til 
Universell tilgJengeUghetlunlversell utfonning? 
utforming lett tilgjengelig og fitpasset funkBjonshemmedes behov? 

(soHYft vind' bevisst utfonnet i forhold til klima) 

Beskrivelse: 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLD! 
trafikksikkerbet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i X -området? 
• TilfredSstiller vegene standard for kommunale veger? 

X Må sees j sammenheng med ev. detaljplanlegging for 
området der inteme veier og lignende må finne sin 
løsning. 

! • Ugger området til riksveiIfylkesvei og med godkjent 
avkjørsel? 

Utfyllende kommentarerlbeakrivelse 
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Utskrift 

SITUASJONSKART 
Fnr. o o 

EIGERSUND Dato: 20/7-2010 SIgn: 
KOMMUNE 

Eiendomsgrense - Mali :'.' fkke koord!llatfestet eienoomsgreose 

Poge l of l 

MAIestoId< 
1:10000 

http://kart.nois.no/eigersundlContentfprintDynaLeg.asp?Left-324861. 78833595S&Bo... 20.07.20 l O 
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Egersund 30.07.10 
E.i ersund kommune 

Arkivsak ID: D f 

Mottatt: 3.0 JUL 2010 
Gradering: 

Eigersund kommune 

Planavdelingen. 

Forslag til endring av kommuneplan/reguleringsplan i Hestnes 

Er i dag eier gnr. 13 bnr.664/2421, som er regulert til sjøbu/naust. 

Siden eiendommene på andre siden av fjorden er regulert til fritidsbolig, så ønsker vi på vår 

side å få regulert våre eiendommer til det samme. 

Siden det har hvert, og er brygger med sjøbuer på disse eiendommene, så har det aldri hvert 

naturlig for andre enn eierne å bruke dette området som "friareal" 

Bnr 2421, er i dag min private parkeringsplass, med tinglyst veirett over privat vei. 

Mvh 

Reidar Hestnes 

Rindaveien 13 

4370 Egersund 
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Dette skjemaet skal fylles ut av alle som leverer inn 

Q 
innspill til arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 

• INNSPILL TIL kommunen med å sammenstille informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike forslag. 

2010· 
I tiUegg til dette skjemaet skal følgende leveres inn: 
- Kort beskrivelse av innspillet. 

~ - Kart over området, som viser planomfanget, 
Navn /(....t...c..rlQ~Y" f-kJ"V\.-e.A eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

GnrJBnr. l? ~ {, l'l/:z(".2. I - Det er opp til forslagsstiller selv j vurdere 

Adresse #~ :il V\. -€. .g 
hvilke andre temaer og problemstillinger som 
er aktuelle for drøfting - se egen veileder som 
kan lastes ned eller fås ved plankontoret. 

Gjennomgang av innspillet 

Ja I Nei I Uaktuelt 
Fakta o Eierforhold Privat eUer offentlig {',. t' v I{ T-

o Foreslått arealkategori i ny kommune()lan: .,t.-"'; li..f, PO(I' Q 

o Arealkategori i gjeldende kommuneplan: .y 1"(1 bJIf Ci.r:t>J 
o Finnes det reguleringsplan for området i dag: .... jo..... . 
o Arealkate9.ori i ev. eksisterende r~ulerin9splan : ·.!iø h;.( /Jf d-i(.~ 
o Størrelse på foreslått og berørt arealJca tal): l~c(. J. fl (/ :I-

o Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange 1r-tkV;.- ~L I 
meter fra sløen i så fall? 'Y-.L'l 

Naturgrunnlag O PLAN FAGLIGE VURDERINGER ./ 

O Grunnforhold . f':/.L,-' .. /(~ rd 
Cl Helnin~!ad/solforhold ." 

Cl Vegetasjon Uf\~ 
Cl Topografi J , 
Cl Adkomst Pt-I..va...( ('; .... .... ~ .... V-\ .... ~ 
Cl Er offentlig vann og avløp etablert i ~~ 

I 

områdeUmulig? 

Virkeområde Jordvern- og landbrUksfaglig vurdering Ja Nei Uaktuelt 
Berøres landbruksinteresser av innspillet? X 
Bonitet 
leieareal? Aktivt bruk? 

ligger det i kjerneområde for jordbruk/skogbruk? l( 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kuHurminner eller vemeverdige 

~ bygninger og miljøer? 

Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER 
sårbarhet §68 Har det vært ras/skredlflom/kiente naturskader i området? X 

Utsatt for vær og vindeksponering (Vind,nedbør, bølger m.m.) ~ 
Natur- og kulturområder (Flora, verneområder, kulturminner \( m.m) 
Strategiske områder i nærheten(vei, bru, havn, kraft, forsvar 

~ m.m.) 
Forurensningskilder i området eUer i nærheten (Støy m.m.) \( 

Høyspentlinjer i området? 1\ 

Transport av farlige.ods i området? }. 

Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) X· 
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Utfyllende kommentarer: 

Helse· og 7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
sikkerhets· ELDRES INTERESSER 
messige krav Kan arealene sikret mot: 

• støy, støv, eksos? 
• trafikkfare? 

Barn og Oppfyller arealene krav til barn og unge 
ungdom • størrelse. utforming 

• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjermet og 
vegetasjon tilpasset barns lek) 

• variasjon rnhp. ulik type lek til ulike årstider 

• bruk for ulike aldersgrupper 
Tilgjengelighet! Kan området tilfredsstille krav til 
Universell tilgjengelighet/universell utforming? 
utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 

(solfylt, vindskjermet. bevisst utformet i forhold til klima) 
Beskrivelse: 

Vei og 8. VEG· OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i 
området? 

• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? 

X Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. 

• Ligger området til riksveiIfylkesvei og med godkjent X avkjørsel? 
Utfyllende kommentarer/beskrivelse 
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Utskrift 

SITUASJONSKART 
Bendom: 

Gnr: 13 Bnr. 664 ~r: O Snr. o 
Ad~:4370SGERSUND 

Hj.haver/fester: 

EIGERSUND 0$): 30/7-2010 Sign: 

KOMMUNE 
Tegrtforldarinsj 

I AI Fritekst_karC5000 

-ri Eiendomsgrense· Malt /':' Ikke koordinatfestet eiendomsgrense 

r/Sti 

r- "\. 

... ./-----,) ' I'" ~ j 
. • I \ ( 

/ ".-----. I · l: r I 

Side 1 av 1 

MAlestokk 
1:3000 

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangler pa kartet. Blant 
annet gjelder dette eiendomsgrenser, vann- og avløpsledninger,plandata 

http://kart.nois.no/eigersund/ContentJprintDynaLeg.asp?Left... 30.07.2010 
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EIJtersund kommuDe Eigersund lJ.ommune 
A, 

~ MdvsakID: D t ,., ~ { . 

Mottatt: ~ MoIIIIt :. l' AUG Z010 
-.- "'-

Q 
./' ~~ .kJ. ~aet skal (yDe ut av ålIe ,om leverer inn 

• .... arealdelen. S ... - _.. ,L._ 

M INNSP11,.L TIL 
' -... - ' , -4- ,"'-

kOlpmunen med , sammenstille iDrorm~jon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike forslag. 

2010-
I tiDegg til dette skjemaet skal følgende. leveres inn: 

fl rd.fI-: ~O - ~ - ,11J 10 . · Kort beskrivelse av mnspDlet. 

· Kart over omndet. som viser planomfanget. 
Navn H_11ll..\. .fi 1-1 JhNPI (ill . eiendo~~ og ~vedadkomst. 

GnrJBnr. .f~ 1 ~ Il flU :.. Det ~ opp til fors~gsstiUer selv , vurdere 

Adresse ÅJ rml~ t.M~ ff. 
hvilke andre teDUler 'og problemstiUinger som 
er aktueDe (or drøfting - se egen veileder som 

li i.!t"Ø Eot ..I.b.A fÅMCi .. kan lastes ned eDer as ved plankontoret. 
'-J 

GJ.ennorngang av Innspnlet 
Ja INel IUaktuelt 

Fakta ti Eierforhold Privat eller offeriUiQ PJt/JtJll. 
ti FOfe$Iått .ealkategori i ny kommunep'lan: 
ti Arealkategoii i.Qjeld8n~ k~muoep1an: 
o Finnes det ~leringspJan for ornrAdet i dag: 
ti Arealkategori .i ev _eksisterende reguJeri, "-I_n: 
ti Størrelse øå,fQreslåttoø berørt areal (ca-tal): 
Il Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mahge 

9;[fl meterfra sjøen i så fall? 
Naturgrunnlag ti PLANFAGUGEWRDERINGER v 

ti Grunnforhold 
ti Helningsgradlsolforhold VJM, (d().I;U. 
ti Vegetasjon IJ/ n (j JJ,.. • 
ti Topografi 
ti Adkomst U l ~Ål\jlÅ-
o Er offentr.g vann og avløp etablert i 

tJA ~. området/mulig? 
Virkeområde JorrJvem- og Ia.ndbruksfagllg vurdering W Ja Nei Uaktuelt 

Berøres landbruksinteresser av innspillet? 1<' 
80nitet 
Leieareal? Aktivt bruk? )c 

Ligger del i kjemeområde for .iOrdbrukfskogbruk? X. 
5, KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforstaget kulturminner eller vemeverdige 
bygninge(qJ. mmøer? X' 

Naturb8$8rt 6. BEREDSKAPSMESSIGE WRDERINGER 
sårbarhet §68 Har det vært rasIsk ,,,niente naturskader i området? )C' 

Utsatt for vær og vindeksponering (Vmd,nedbør, bølger m.m.) )(" 

Natur- og kulturområder (Flora. verneområder, kultunninner 
m.m) X 
Strategiske områder i nærheten(vei, bru, havn, kraft. fOrsvar 
m.m.) )( 

Forurensnil'lQskilder j området eller i nærheten (St!DY_ m.m.)_ )< 

Høyspemrmjer i området? X 
Transport av farrlg gods i området? X 
Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) X 
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Utfyllende kommentarer: 

Helse-og 7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
sIkkerhets- ELDRESINTERESSER 
messige krav Kan arealene sikret mot: 

• støy, støv, eksos? 

• trafikkfare? 

Barn og Oppfyller arealene krav til barn og unge 
ungdom • størrelse, utforming 

• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjermet og 
vegetasjon tilpasset bams lek) 

• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 

• bruk for ulike aldersgrupper 

Tilgjengelighet! Kan området tilfredsstille krav til 
Universell tilgjengelighet/un iverseIl utforming? 
utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 

(solfylt, vindskjennet, bevisst utformet i forhold til klima) 

Beskrivelse: 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i 
området? 

• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? 
Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. 

• Ligger området til riksvei/fylkesvei og med godkjent 
avkjørsel? 

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 
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Utskrift 

SITUASJONSKART 
Gnr: 13 Snr: O 

Eiendom: 
4370 EGeRsuND 

Hj &. __ /c-.-.. HESTNES HERMANN WDVIG, MYUARSVEIENS, 
.llGn::I'~~"I'h 4370 EGERSUND 

EIGERSUND Dato: 2/8-2010 Sign: 

KOMMUNE 

Gnr8nr 

ri Eiendomsgrenae - Matt 

0/\ 

Side 1 av 1 

MAIestDIck 
1:1000 

Det_fodIehoIdom Ilt det Iran ,.. ..... _feIl/ ........ pllcartå. ................................ , ___ 
."pll ........ , ......... m.m. .... 1 flMtllndlllli-IDIId ..... '$ .... '., •• ' , ..... ml UiIIIeN ........ ..... 

http://kart.nois.no/eigersund/ContentlprintDynaLeg.asp?Left=32S330.9718931273&B... 02.08.2010 
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Grunneier av gnr. 13, bnr. 21 
Johan L. Hestnes 
Gitleveien 6 
4370 Egersund 

Eigersund kommune 
vi kommuneplanlegger Dag Kjetil Tonheim 
Postboks 580 
4379 Egersund 

Eg~rsund 30. juli 2010 

Jnns.pill til kommuneplanens arealdel 20 l O. Eigersund kommWle 

Deler av gnr. 13, bnr.21 er i planen Hestnes øst - Lyngtangen vist som byggeområde for 
naust. 

Jeg ønsker området ved sjøen tilknyttet gnr. 13, bnr. 21 regulert til byggeområde for 
hytte/naust. 

Begrunnelsen ,for dette er at gjennom reguleringsplanen for Dymes-Kvå, Eigerswui, ble store 
deler av strandområdene ved Lygrefjorden regulert til fritidsbebyggeIse og hytte/naust. Det er 
derfor naturlig at også strandområder på Hestnessiden av Lygrefjorden blir regulert til 
hytte/naust område. 
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\ Eh~ersund kommune 
Mivsak ID: (I; 1- / .. s J' i l 

.. 

UnttAtt· . , 1 'AI": ?n1n 
.,..- ' ,-

Dette kjemaet skal fylles ut av alle som leverer inn , 

[] -IN ~~~rfTIL 
mnspt I til arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 
komm ~nen med å sammenstille informasjon fra 

KOMMUNEP ALI~LI~AO~Aln~J _ .... - rslag. 
2010 -

I tillegg til dette skjemaet skal følgende leveres ino: 
- Kort beskrivelse av innspillet. 
- Kart over området. som viser planomfanget, 

Navn 0:,.""':,ddJu. 1. t(E-~L/~?_)~ eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

Gnr.lBnr. /1/:21 - Det er opp til forslagsstiller selv å vurdere 

Adresse 1:'~~E6/;;':" ·::':IÆ/t./ (e.' 
hvilke andre temaer og problemstillinger som 
er aktuelle for drøfting - se egen veileder som 

I i./ J 7<-~ ,-::'<4:,/.:;:'<SUA.l,_'J kan lastes ned eller fås ved plankontoret. 

Gjennomgang av innspillet 

Ja Nei Uaktuelt 
Fakta )( Eierforhold Privat eller '. )( 

:~=-
[J Foreslått arealkategori i ny kommuneplan: 
[J Arealkategori i gjeldende kommuneplan: 
)( Finnes det reguleringsplan for området i dag: IX' 
[J Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsplan: 
[J Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal) : Æ l2er..snrul kn.mlnul1 e 
')t Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange lA • ltA..n. L 

meter fra sjøen i så fall? ~ .L 
Naturgrunnlag [J PLANFAGLIGE VURDERINGER Mott 11: -'L11.ll&. ?mn 

u Grunnforhold L -:s: 
[J Helningsgradisolforhold. G . -.. 

"-'-"""'''~ 
[J Vegetasjon L 
Cl Topografi 
[J Adkomst , . 

~ Er offentlig vann og avløp etablert i X 
området/mulig? 

Virkeområde Jordvern- og landbruksfaglig vurdering Ja Nei Uaktuelt 
Berøres landbruksinteresser av innspillet? )( 
Bonitet 
Leieareal? Aktivt bruk? 

Ligger det i kjerneområde for jordbruk/skogbruk? X 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kulturminner eller verneverdige 

X t?ygninger og miljøer? 
Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER :-< 
sårbarhet §68 Har det vært ras/skred/flom/kjente naturskader i området? X 

Utsatt for vær og vindeksponering (Vind,nedbør, bøl9..er m.m.) j{ 
Natur- og kulturområder (Flora, vemeområder, kulturminner I 

m.m) )( 

Strategiske områder i nærheten(vei, bru, havn, kraft, forsvar ·1 m.m) 

Forurensningskilder i området eller i nærheten (Støy m.m.) X 
Høyspentlinjer i området? X 
Transport av farlig gods i området? X 
Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) \ 
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Utfyllende kommentarer: 

Helse- og 7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG I 
sikkerhets- ELDRESINTERESSER \ messige krav Kan arealene sikret mot: 

• støy, støv, eksos? \ 
• trafikkfare? 

Barn og Oppfyller arealene krav til bam og unge 
ungdom • størrelse, utforming ! 

• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjermet og 
vegetasjon tilpasset bams lek) 

• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider \ 

• bruk for ulike aldersgrupper 
Tilgjengelig het! Kan området tilfredsstille krav til 
Universell tilgjengelighet/universell utforming? 
utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 

(solfylt, vindskjermet, bevisst utformet i forhold til klima) 
Beskrivelse: 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i " . , 
området? 

• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? .\ ' Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. 

\' • Ligger området til riksvei/fylkesvei og med godkjent 
avkjørsel? 

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 
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_ ..... , 
li TEM"ORKLARING 
\ P. & B.L § 25 Reguleringsformål 

1. ByggeomrOder 3. Off. trofikkorrY'Odør 6. Spesialomr6der 

c::J 80119«. BY,\=.30" 
7 c::::::J ver ~ Bevaring I 

~ Off. bygnIngeribolIg CD Parkeringsplass rrn::rrn F'risiktsoner 

[==:J Naust ~ Gang- og sykkelvei leR Teleanlegg 

~ Fortau 6iIiI Kornm. tekn. vlrksorriMtf 

c:;:] Annet trafikkareal ~ Buffersone 

rr=o FrlUfbomrCdt I slø 
4. FriomrOder 

j .,·:,:$1 Pc.-k, turvei, lek 7. relesomrOder , 
C2ZJ Feies avkjørsel 

~ 5. F'areomrOdør ~ Fales lek 
rz'ZI Høyspentanlegg I' 

i' 

,. , 
STREKSYMBOlER tIf.V. 

.. _-_ .. Planens begrensning 

~ 
~ 

Grans. for reguleringsform61 

Grense tO(" bebyggelse 
r---- I' 

Tomtqense 

---_. r rlslktllnie I' 

Senterlinie NOROPIL 
. 

-'-'- f' 
~ 

I 
,\ 

I Omriss av plCIllagte bygg 
Målestokk: 1:1000 

,I 

CJ Omriss av eksisterende EkvidIstarise: 1m 
bygg som InngOr I planen 

~ l 

I' 
l' 

REGlURINGSPlAN fOR: i' 
.. - , 

HESTNES ØST - LYNGTANGEN " \ 

EIGERSUND KOMMUNE ; 
\ 

REVISJONER DATO SIGN. 

f 
. 

kEVIDERT 12.03.99 KBM 

-
--_.-

r _. 
SAKSBEHA.IIQ.ING !FLG. PLAN 8c BYGN.LOVEN 
FClfmannskaøeb vedtalc l. gang. 13.05.98 T.H ! 
OffeotiiS ettersyn I tidsrommet 1 .-08.06.98, - 08.07.98 T.H 

~ F orrYoGMIkaøets vedtalc 2. ganQ 27.0l99 T.H 
Kommm .. lyret. vedtak 08.02.99 T.H [ Kunngjer!no Il/.o'f.qq (/fi 

PlANlEGGER: 
Scksbeh . TROND HrSI<EST AD 

t 
/ 

. ' 
SNEFRIO 0STRAT. NORSK BYGGPLAN as SIV.ING. TROND HESKESTAD 

Tegner 

Dato 02.04.98 

ArkIv",. 
f . - .... ~ t~f::I .... c .. ..... _ lo I ,jI"'''' •• . 

"':IiiI-~-'" . .. . liIIII '"ialliilii iI .... i~ iII·~· ,. r i 
o I ~ ...-J 
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Grunneier av gnr. 13, bnr. 2288 
Randi L.H.Birkeland 
Nedre Kringsjå 3 
4370 Egersund 

Eigersund kommune 
v/ kommuneplanlegger Dag Kjetil Tonheim 
Postboks 580 
4379 Egersund 

Egersund 30. juli 2010 

Innspill til kommuneplanens arealdel 2010, Eigersund kommune 

Gnr. 13, bnr.2288 er i planen Hestnes øst - Lyngtangen vist som byggeområde for naust. 

Jeg ønsker området regulert til byggeområde for hytte/naust. 

Begrunnelsen for dette er at gjennom reguleringsplanen for Dyrnes-Kvå, Eigersund, ble store 
deler av strandområdene ved Lygrefjorden regulert til fritidsbebyggelse og hytte/naust. Det er 
derfor naturlig at også strandområder på Hestnessiden av Lygrefjorden blir regulert til 
hytte/naust område. 

Med vennlig hilsen grunneier av gnr. 13, bnr. 2288 
,,., J ri L / 
l\~ 'r;l7f't ,,/, // /J//t'1{/,,:-:1"!-'1/'/-( 
Randi L.H.Birkeland 
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r-;'" - ',: i ild kommune \ 
~ . 

bTI~~J AI, . 
~ .. 

~ . . 
Mot!Stl .• ..1 AUG 2010 ... 

[J 
Cradering: ueues jemaet skal fylles ut av alle som leverer inn 

innspil til arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 
-IN U~PII I TIL en med å sammenstille informasjon fra 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike forslag. 
2010 -

I tillegg til dette skjemaet skal følgende leveres inn: 
- Kort beskrivelse av innspillet. 
- Kart over området, som viser planomfanget, 

Navn IL~~'" D, '''f >x ,o"" ,,)'. '1~'- //~"~l' / eiendomsgrenser og hovedadkomst. 
" 

Det er opp til forslagsstiller selv å vurdere Gnr.lBnr. I ~ / 2 ;2 .. \ ~ -
Adresse 1Jl,'-!,-:"1-7" /~ • . " /J.--,.';:..L . ,). -) 

hvilke andre temaer og problemstillinger som 
er aktuelle for drøfting - se egen veileder som 

I·i·) .'r: [ "0 ,;,:r. "'ni',f kan lastes ned eller fås ved plankontoret. 
.1 

Gjennomgang av innspillet 
Ja Nei Uaktuelt 

Fakta ~ Eierforhold Privat eller offentlig K 
il Foreslått arealkategori i ny kommuneplan: 
·s Arealkategori i gjeldende kommuneplan: 

a. Finnes det reguleri'!9.splan for området i dag: X 
Cl Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsplan: 
Cl Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): 
jil Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange X 

meter fra sjøen i så fall? ~i tn.d ...Ir..o.:n1n1l Il ... " 
Naturgrunnlag o PLANFAGLIGE VURDERINGER IAdtIuc. t~ 

Cl Grunnforhold ~ ---: 
Cl Helningsgrad/solforhold [Mottatt' ~ 
Cl Vegetasjon / ~ 
Cl Topografi Gra~ng: " Cl Adkomst " 
:a Er offentlig vann og avløp etablert i X 

området/mulig? 
Virkeområde Jordvem- og landbruksfaglig vurdering Ja Nei Uaktuelt 

Berøres landbruksinteresser av innspillet? x 
Bonitet 
Leieareal? Aktivt bruk? 

Ligger det i kjerneområde for jordbruk/skogbruk? :.-"( 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kulturminner eller verneverdige 

" 

bygninger og miljøer? 
Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER 
sårbarhet §68 Har det vært ras/skred/flomlkjente naturskader i området? )'<.... 

Utsatt for vær og vindeksponering (Vind,nedbør, bø!9.er m.m.) X 
Natur- og kulturområder (Flora, verneområder, kulturminner 
m.m) )0(' 

Strategiske områder i nærheten(vei, bru, havn, kraft, forsvar 
m.m.) X 
Forurensningskilder i området eller i nærheten (Støy m.m.) X 
Høyspentlinjer i området? X · 
Transport av farlig gods i området? .,( 

Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) 25:. 
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Utfyllende kommentarer: 

Helse-og 7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
sikkerhets- ELDRES INTERESSER 
messlge krav Kan arealene sikret mot: 

• støy, støv, eksos? >< • trafikkfare? 
Barn og Oppfyller arealene krav til barn og unge 
ungdom • størrelse, utforming 

• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjermet og >< vegetasjon tilpasset barns lek) 
• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 
• bruk for ulike aldersgrupper 

Tilgjengelighet/ Kan området tilfredsstille krav til 
Universell tilgjengelighet/universell utforming? 

>< utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 
i(solfylt, vindskjermet, bevisst utformet i forhold til klima) 
Beskrivelse: 

Vei og 8. VEG· OG VEGTEKNISKE FORHOLDt 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i ,X 
området? 

• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? 
Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for )(. 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. 

• Ligger området til riksvei/fylkesvei og med godkjent 
.)i avkjørsel? 

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 
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" J , . .. ..A. _____ .. ( 

..... -
\ 

_ ...... 

TEeNn>RKLARING 
, 

P. & B.L. § 2S Reguleringsformål 

1. ByggeomrOder -, 3. Off. trofikkom-Oder 6. SpesiolonT~ 

c::J Boliger, BYA=3Q,; c:::J Vel amæ S.varlng 

~ Off. bygnIngeribolig CD Parkeringsplgss [ill]] F"risiktsoner 

c::J Naust ~ Gang- og sykkelvef lIiiIiiBI T eleanlegg 
lBmi fortau !Dm Komn. teJm. vlrksormet 
c:::::::::J Annet trafikkareal cr;:;aa Buffersone 

rr=:o frlJuftsomrOde I sjø 
4. F'riomrtJder 
~ Park, hrvei. lek 7. F'eltsomrOder ~ 

C2".2:} feies avkjørsel 
~ 5. F oreomrOder ~ feies lek 

EZ:J Høyspentanlegg \ 

~ 

~ I' 

ST'REKSYt.Ø>l...ER ".V. I' 

Planens begrensning 
r-.. _._ .. 

~ 
I" 

Grense for reguleringsformOI 

--- Grense for bebyggelse 
~ 

Tomtegrense 

---_. f rislktllnje 

----- Senterlinje NORDPL 
E - 1\ 

I 
I' 

I Omriss av plc.n:ogte bygg 
Molestokk: 1:1000 :" 

,\ 

CJ Omriss av eksisterende [kvidlsfarlse: 1 1'1", , 
bygg som ImgOr I pionen 

~ 1 

REGU.ERlNGSPLAN fOR: ,.-
'\ 

HESTNES ØST LYNGTANGEN '\ - , 

EIGERSUND KOMMUNE ~ 
\ 

REVISJONER DATO _SIGN. 

t 
kLvlDCRT 12.03.99 KStd _._-_. 

_ .. -.. __ ._._-~ --

f SAl<SBEHA."IDL1NG \fLG. PLAN Be BYGN.LOVEN 
r ormonnskapefs vedtok 1. ganQ 13.05.98 T.H l 
Offentilg ettersvn J tidsrommet I 08-06.98 - 08.07.98 T.H t f" orn-oannskaøets vedtalc 2. gana 27.01.99 T.H 
KOI'I1n'U1Otvr.t. vedtok 08.02.99 T.H [ Kunngjøring II./.Olf.qq vif -
PLANLEGGER: 

Saksbeh. TROND HESKEST AD 

t. 

./ Tegner SNEfR10 0STRA T, NORSK BYGGPLAN as 
SIV.ING. TROND HESKESTAD Coto 02.04.98 

-~ 

ArkIvnr. 
' . I - -~- - .'lIllIIiilsa soW . ~ . t -==---- • • .. ,.a'nl&li&fl1lll li ... ·'· . ·· , lli ~ ii~ :i i . , I 

,. __ ....-..il 
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Grunneierne av gnr. 13, bnr. 296 
vI Randi LJI.Birkeland 
Nedre Kringsjå 3 
437.0 Egersund 

Eigersund kommune 
vI kommwteplanlegger Dag Kjetil Tonheim 
Postboks 580 
4379 Egersund 

Egersund 3.0. juli 201.0 

lnns.Pill til kommunens arealdeJ 2.01.0, Eigersund kommune 

Vi sQm grunneiere av gnr. 13, bnr. 296 øn~ker hele vår eiendom avsatt som areal for 
framtidig boligutbygging. l nåværende arealdel er store deler av dette området avsatt som 
areal for framtidig kirkegårdlkirke. Ved den allerede store bruken av samfunnsmidler som har 
blitt lagt i opparbeidelsen av ny vei ut til Hestnes og bro over Lygre, synes vi at politikerne 
har sagt klart i fra hvor en vil prioritere framtidig boligbygging. Å plassere en framtidig 
kirkegård på gnr. 13, bnr. 296, er sløsing av offentlige midler når kommunen selveier arealer. 

Ved revidering av kommuneplanen for Eigersund - arealdelen 2.0.07-2019 ble store deler av 
vår eiendom bindlagt til friluftsformål. Dette sammen med en framtidig kirkegårdlkirke for 
Eigersund kommune lagt på vår eiendom, gjør at vi som grunneiere avgir vel mye til 
samfunnsnyttig fonnAl. 

Med vennlig hilsen grunneierne av gnr. 13, bnr. 296 

~~ fl ir1M~1I 
L y H. Lorentzen 

Øm~'i .!f&'rlwl MJ~ 
Randi L.R.Birkeland 
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, Eigersund kommune 
Eigersund kommune ArkiVsak 10: O r / .? )-<='i l 

Arkivsak ID: 
• 

IMottatt: .\..2.1UJG.-'A1D. Mottatt: -1 AUG 2010 ... 

[] 
2C: DettE skjemaet skal ...... ~Ulll .",,,,;rer Inn 

Gradt~ inns~ Il til arealdelen" -:o.1t]",maet vil hjelpe 
- I ~NSPILL TIL koml ~unen med å sa ,mpndill.un1n .~'co..L"-

KOMMUNE ':"~ •• _.,- u ..... '" lorslag. 
2010 -

l tillegg til dette skjemaet skal følgende leveres inn: 
1- .;// • .i ri. i .. J', 1. ri r'? (:., .. , - Kort beskrivelse av innspillet. 
1,.'/7,-Y;·) ~" .JI1;--:'i/"h( J - Kart over området, som viser planomfanget, 

Navn 1;{..~i';.L71/1 :' . 11 J3H~h:'nL{ eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

Gnr./Bnr. i ~ / .... ' : )l · - Det er opp til forslagsstiller selv å vurdere 

Adresse 111 i.e'] I Z 1.:' "h)' .' J , .. ' 

hvilke andre temaer og problemstillinger som 
.:i er aktuelle for drøfting - se egen veileder som 

1'1 -3 rC' F 'u,; 1/ /, )-'"../ kan lastes ned eller fås ved plankontoret 
/ 

Gjennomgang av innspillet 
Ja Nei Uaktuelt 

Fakta )Il Eierforhold Privat ellel offentlig ~ 
a Foreslått arealkategori i ny kommuneplan: -,< 

I:J Arealkategori i gjeldende kommuneplan: ><-
s Finnes det r~guleringsplan for området i d~ir )< 

& Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsplan: ~ 
Q Størrelse på foreslått og berørt areal {ca tal): 

" " 

Q Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange X meter fra sjøen i så fall? ~. 

Naturgrunnlag Cl PLANFAGLIGE VURDERINGER ~-
i~-' 
~....b. 

' ..... ~"'II'Ull • 
Cl Grunnforhold .'.'/- -
Cl Helningsgradisoiforhold 11.10 "~~'~n''\ 
Cl Vegetasjon L ~ •• ...,"'""" J 

Q Topografi Grn(!r';n": '\ 
Q Adkomst 
Q Er offentlig vann og avløp etablert i -

området/mulig? 
Virkeområde Jordvern- og landbruksfaglig vurdering Ja Nei Uaktuelt 

Berøres landbruksinteresser av innspillet? X 
Bonitet x: 
Leieareal? Aktivt bruk? .X 
Ligger det i kjerneområde forlordbruklskogbruk? .""<. 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kulturminner eller verneverdige 

" bygninger og miljøer? 
Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER 
sårbarhet §68 Har det vært ras/skred/flomfkjente naturskader i området? 

, 
Utsatt for vær og vindeksponering (Vind,nedbør, bølger m.m.) ~-

Natur- og kulturområder (Flora, vemeområder, kulturminner 
~, 

m.m) 
Strategiske områder i nærheten(vei, bru, havn, kraft, forsvar 

-..( m.m.) 
Forurensningskilder i området eller i nærheten (Støy m.m.) ~/ 

Høyspentlinjer i området? ..L 

Transport av farlig gods i området? y:' 

Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) :<. 
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Utfyllende kommentarer: 

Helse- og 7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
sikkerhets- ELDRESINTERESSER 
messige krav Kan arealene sikret mot: 

• støy, støv, eksos? 

• trafikkfare? 
Barn og Oppfyller arealene krav til barn og unge 
ungdom • størrelse, utforming 

• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjermet og 
vegetasjon tilpasset barns lek) 

• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 
• bruk for ulike aldersgrupper 

Tilgjengelighet/ Kan området tilfredsstille krav til 
Universell tilgjengelighet/universell utforming? 
utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 

(solfylt, vindskjermet, bevisst utformet i forhold til klima) 
Beskrivelse: 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i 
området? 

• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? 
Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. 

• Ligger området til riksvei/fylkesvei og med godkjent 
avkjørsel? 

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 
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Grunneier av gnr. 8, bnr. 55 
Randi L.H.Birkeland 
Nedre Kringsjå 3 
4370 Egersund 

Eigersund kommune 
vI kommuneplanlegger Dag Kjetil Tonheim 
Postboks 580 
4379 Egersund 

Egersund 30. juli 201 O 

Innmill til kommuneplanens arealdel 201 O. Eigersund kommune 

Gnr. 8, bnr.55 er i gjeldene kommuneplan vist som industriområde. 

Slikjeg ser det, har Aker Solutions Egersund AS gode utviklingsmuligheter. uten at gnr. 8, 
bnr. 55 trenger å være en del av industriområdet. 

Mitt forslag er at gnr. 8 • bnr. 55 legges som LNF - område. Da vil holmen bli liggende som 
en buffer og en vil unngå konflikter mellom eksisterende bebyggelse på land, friluftsliv og 
industri. 

Med vennlig hilsen grunneier av gnr. 8 i bnr. 55 

Rpw,,t. 'd 11f.8/lki~ 
Randi L.H.Birkeland 
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Eigersund kommune 
ArkIvsa1< 10: t:")-J '3 "1-'1. t 

." 1 -. " 

Mottatt: --1 AUG 2010 

[] 
Gradering: l~m:.~~JI maet skal fylles ut av alle som leverer inn 

mnspIl t arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 
·INN~ ~PILLTIl 1L ........... n, n med ~ sammenstille informasjon fra 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike forslag. 
2010 -

I tillegg til dette skjemaet skal følgende leveres inn: 
- Kort beskrivelse av innspillet. 
. Kart over området, som viser planomfanget, 

Navn 1&'11 '11 -;(./1. ~~/'A.! ~'''h,:.{ eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

GnrJBnr. -:f / '\ \- - Det er opp til forslagsstiller selv A vurdere 

Adresse A E~:('? t j;L / /"1('" J 
hvilke andre temaer og problemstillinger som 

• > er aktuelle for drøfting - se egen veileder som 
1 Y'3 11~ Et't·~ I j~. J'v/t I. kan lastes ned eller fås ved plankontoret. 

./ 

Gjennomgang av innspillet 
Ja Nei Uaktuelt 

Fakta )li. Eierforhold Privat eHer-offeffllig X 
a:. Foreslått arealkategori i ny kommuneplan: . / 

,,,", 

• Arealkategori i gjeldende kommuneplan: -'" 
o Finnes det reguleringsplan for området i dag: 
o Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsplan: 
o Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal) : 
Cl Berører arealet 1 00 meters beltet? Hvor man Je Eige sund kommune 

meter fra sjøen i så fall? I Aot-\', ~t. 

Naturgrunnlag o PLANFAGLIGE VURDERINGER "' /" 

o Grunnforhold !MaftIIIt~ ') hu:Anill 
o HelningsgradIsoiforhold - . · ... R .. '" 
Cl \,~etasjon Graderioa: / "" I 
Cl Topografi I 
o Adkomst f 
Cl Er offentlig vann og avløp etablert i 

området/mulig? 
Virkeområde Jordvem- og landbruksfaglig vurdering Ja Nei Uaktuelt 

Berøres landbruksinteresser av innspillet? X. 
Bonitet ><. 
Leieareal? Aktivt bruk? X" 
Ligger det i kjerneområde for jordbruk/skogbruk? -x::: 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kulturminner eller verneverdige 

>< bygnin..ger og miljøer? 
Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER 
sårbarhet §68 Har det vært ras/skredlflomlkjente naturskader i området? 'x 

Utsatt for vær og vindeksponering (Vind,nedbør, bølger m.m.) 
Natur- og kulturområder (Flora, verneområder, kulturminner 
m.m) 
Strategiske områder i nærheten(vei, bru, havn, kraft, forsvar 
m.m.) 
Forurensningskilder i området eller i nærheten (Støy m.m.) 
Høyspentlinjer i området? 
Transport av farlig gods i området? 
Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) 
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Utfyllende kommentarer: 

Helse- og 7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
sIkkerhets- ELDRESINTERESSER 
messige krav Kan arealene sikret mot: X' • støy, støv, eksos? 

• trafikkfare? 
Barn og Oppfyller arealene krav til barn og unge 

. ungdom • størrelse, utforming 

• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjermet og 
vegetasjon tilpasset barns lek) 'x: 

/ -
• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 

• bruk for ulike aldersgr~er 
Tilgjengelighet/ Kan området tilfredsstille krav til 
Universell tilgjengelighet/universell utforming? 

>< utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 
(solfylt, vindskjermet, bevisst utformet i forhold til klima) 
Beskrivelse: 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i 
området? 

• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? 
Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. 

• Ligger området til riksvei/fylkesvei og med godkjent 
avkjørsel? 

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 
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Innspill til kommuneplanens arealdel- 2010 

Området er i dagens kommuneplan regulert til fremtidig boligområde. Gnr. 13, bnr. 124 
er en relativ stor eiendom på ca. 4,7 mål. Deler av denne eiendommen ønsker vi å 
benytte til å ha et mindre sesongbasert planteutsalg. 

Planteutsalg finner en mange plasser, men det som vi ønsker å bygge opp er å kunne 
tilby planter litt utenom det vanlige slik at innbyggere i Egersund og turister kan ha 
glede av et større planteutvalg til deres hager. I inneværende år har vi drevet 
planteutsalget Sørvest Planter fra et utsalgssted på Vikeså i Bjerkreim kommune. 
Hovedgrunnen for at det ønskes å flyttes til egen eiendom i Egersund er at en da vil ha 
bedre kontroll med plantene med tanke på stell og vanning. En vil også kunne utnytte 
tiden bedre samt få mer tid sammen med egen familie. 

Alt ligger til rette for at dette kan være mulig med tanke på adkomst til eiendommen og 
tilstrekkelig med parkeringsmuligheter på egen eiendom. Det må også poengteres at et 
slikt eventuelt utsalg ville være sterkt sesongpreget fra ca. april-mai til august
september. Resten av året vil utsalget være stengt. 

Vi håper derfor at dette kan tas høyde for dette i rullering av kommuneplanens arealdel 
slik at eiendommen/deler av eiendommen blir regulert til boligformål med mindre 
næringsvirksomhet. Eigersund kommune må gjerne ta høyde for og poengtere i hvilken 
størrelsesorden mindre næringsvirksomhet kan tillates på nevnte eiendom hvis Dere har 
betenkeligheter med at næringsvirksomheten kan bli for stor. 

Me" vennlig hilsen 
- '---

Svein Erik Tønnesen 
Egersund 617-2010 
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[] 
Dette skjemaet skal fyUes ut av aBe som leverer inn 
innspiO tU arealdelen. Skjemaet vil bjelpe 

-INNSPILL TIL kommunen med' sammenstiOe infornuiSjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL .ulike forslag. 

2010 -
I tihegg ti,i dette slgemaet skal følgende leveres ino: 
- Kort besKrivelse ~v imispillet. 
- Kart ov~ oauidet, som viser plaoomfaaget, 

Navn Einar & Svein Erik Tønnesen eiendomsgrenser og bovedadkomst. 
GnrJBnr. 13/124 - Det er opp til forslagsstiller selv l vurdere 

Adresse Hobda/svafen 6 
hvilke and.re te~8er og problemstillinger som 
er aktueBe 10r drøfting - se eeen \'eilecler som 

4370IEgef$u"d kan lastes ned eller fls ved plankontoret. 

Gjennomgang av InnsplUet 
Ja Nei Uaktuelt 

Fakta Cl Eierforhold PriVat eller offentlig Privat 

Il Foreslått areal kategori i ny kommuneplan: Bolig mlmindre 
næringsvirksomhet 

Q Arealkategori i gj$ldel$ kOmmuneplan: Fremtidig boligformål 
Il Finnes det reg.,lIerl~plan fOr området·j dag: Nei 
Cl Arealkat~ i ev. eksisterende reguleti~plan: 
Il Størrelse på foreslåttog . berørt areal (ca .taI): Ca 4,1 mål 
o Berører arealet 1~ m~ ~ Hvor mange Nei 

meter fra sjØEm i ~ fall? 
Naturgrunnlag Il PLANFAGLIGE WRDERINGER 

Il Grunnforhold IFjell) dagen med delvis tynt orddekke 
Il Helningsgradlsoltorhofd Kupert! Sol hele dagen 
tl Veg~tasjon 
Q Topc>grafi 
o Adkomst Kommunal vel' 
Il Er offenUig vann og avløp etablert i Skal kobles tJl offentlig vann og kloakk 

området/mulig? 201012011 
Virkeområde Jonlvem- oølandbtuksfaøllø vunlerlnø Ja Nei UaktUelt 

Ben~res landbruksinteresser av innsPillet? X 
Bonitet X 
Leieareal? Aktivt bruk? X 
Ugget det i kjemeom$ie for Jordbruk/skogbruk? X 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforSlaget kulturminner eller verneverdige X 
bygninger.~. m1gøSr? 

Naturbasert 6. BEREDSKAP-SMESSIGE VURDERINGER 
årbamet§68 Har det vært raslsk naturskader i området? X 

Utsatt for vær og 'vindeksponering {Vmd,nedbør, bøW m.m~J X 
Natur- og kuJturomn1der (Flora, verneområder. kulturminner X 
m.m) 
Strategiske områder i nærheten(vei. bru, havn. kraft. forsvar X 
m.m.) 
ForurenSningskilder fområdet eller i n~meten (støy m.m. X 
HøyspenUinjer I området? X 
Transport av faJ1lg gods j området? ::Jger ;(md kommut e 
Trafikksikkerhet (u nid m.m.) ~ IPERINt X 

MOTTArr - 3 AUG 2010 

6~i:5}C11 
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Utfyllende kommentarer: 

Helse-og 
sIkkerhets
messige krav 

Barn og 
ungdom 

Tilgjengelighet/ 
Universell 
utforming 

7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
ELDRES INTERESSER 
Kan arealene sikret mot: 

• støy, støv, eksos? 
• trafikkfare? 

Oppfyller arealene krav til barn og unge 
• størrelse, utforming 
• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjermet og 

vegetasjon tilpasset bams lek) 
• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 
• bruk for ulike aldersgrupper 

Kan området tilfredsstille krav til 
tilgjengelighet/universell utforming? 
lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 
(solfylt, vindskjermet, bevisst utformet i forhold til klima) 
Beskrivelse: 
Selve planteutsalget vil plasseres på et relativt flatt område 
hvor gangstier vil i hovedsak bli brukt slik at 
funksjonshemrnendes behov bli ivaretatt. 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i X 
området? 

• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? 
Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. 

• Ligger området til riksveiffylkesvei og med godkjent 
avkjørsel? 
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Utfyllende kommentarer/beskrivelse 
Sandbakkane har ikke den beste standard og kapasitet på vei. men med tanke på at dette er en mindre 
næringsvirksomhet som er veldig sesongbasert så kan ikke vi se noe problem med dette. Et av 
Egersund mest populære friluftsområder benytter seg av samme vei og ut ifra at Eigersund kommune 
har vurdert at Sandbakkane kan tåle denne belastningen så burde ikke dette foretaket by på problemer. 
Leveranse av planter vil ikke bli levert ved ovenfor nevnt eiendom siden vi ikke ønsker at større kjøretøy 
skal kjøre opp Sandbakkane mer en nødvendig med tanke på smale veier og mange barn som leker i 
området Planter/varer vil bli levert på en annen akseptabel plass og transport i varebil til eiendommen. 
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Utskrift Page lofl 

SITUASJONSKART 

Bendom: 
Gnr.: 13 Snr: O 

Hj.haver/Fester. 

EIGERSUND Dato: 6/7-2010 
KOMMUNE 

J~~., MAIestokk 
1:1000 

Dfittal forbeholil 0lIl at det1uin forekomme""/mangler pl kartet. Blant annet gjelder dette eiendomsgrenser. vann- og 
awIøpsIednln .... , plaadata m.m. som ltottnndelle med prosjelctering/anieggArbeld .." undersøkes nærmere. 

1>~rk~r:~ . 
http://kart.nois.no/eigersuncl1ContentiprintDynaLeg.asp?Left=325794.41886628&Bott... 06.07.20 l O 
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Egersund Ol. august 2010. 

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL IFM. REVISJON AV 
KOMMUNEPLANEN 2010-2022 

Forslag til utbygging av stasjonsområdet i Egersund 
Av Kristian Sirevåg 
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Dette skjemaet skal fylles ut av alle som leverer 
inn innspill til arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 

- INNSPILL TIL kommunen med å sammenstille informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS ulike forslag. 

AREALDEL 2010-
I tillegg til dette skjemaet skal følgende leveres 
inn: 
- Kort beskrivelse av innspillet. 

Navn Kristian Sirevåg - Kart over området, som .viser planomfanget, 
Gnr./Bnr. eiendomsgrenser og hovedadkomst. 
Adresse Skøyteveien 44 - Det er opp til forslagsstiller selv å vurdere 

4370 EGERSUND hvilke andre temaer og problemstillinger som 
er aktuelle for drøfting - se egen veileder som 
kan lastes ned eller fås ved plankontoret. 

Gjennomgang av innspillet 
Ja Nei Uaktuelt 

Fakta o Eierforhold Privat eller offentlig 
Offentlig gjennom privat 
selskap 

o Foreslått arealkategori i ny kommuneplan: 
Utbyggingsområde / 
Trafikkområde 

o Arealkategori i gjeldende kommuneplan: Trafikkområde 
o Finnes det reguleringsplan for området i dag: 

o Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsplan: 

o Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): 60.000 kvm 
o Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange Ja 

meter fra sjøen i så fall? 

Naturgrunnlag o PLAN FAGLIGE VURDERINGER 
o Grunnforhold Fjell 
o Helningsgrad/solforhold FlaWBra 
o VeQetasjon Ingen 
o TopoQrafi 
o Adkomst God 
o Er offentlig vann og avløp JA 

etablert i området/mulig? 
Virkeområde Jordvern- og landbruksfaglig vurdering Ja Nei Uaktuelt 

Berøres landbruksinteresser av innspillet? X 
Bonitet X 
Leieareal? Aktivt bruk? X 
Ligger det i kjerneområde for jordbruk/skogbruk? X 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER X 
Berører planforslaget kulturminner eller 
verneverdige bygninger og miljøer? 

Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER 
sårbarhet §68 Har det vært ras/skred/f1om/kjente naturskader i X 

området? 
Utsatt for vær og vindeksponering (Vind,nedbør, X 
bølger m.m.) 
Natur- og kulturområder (Flora, verneområder, X 
kulturminner m.m) 
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Strategiske områder i nærheten(vei, bru, havn, X 
kraft, forsvar m.m.) 
Forurensningskilder i området eller i nærheten X 
(Støy m.m.) 
Høyspentlinjer i området? 
Transport av farlig gods i området? 
Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) 

Utfyllende kommentarer: 

Helse- og 7. BARN OG UNGES, 
sikkerhets- FUNKSJONSHEMMEDES OG ELDRES 
messige krav INTERESSER 

Kan arealene sikret mot: X 

• støy, støv, eksos? 
• trafikkfare? 

Barn og Oppfyller arealene krav til barn og unge X 
ungdom • størrelse, utforming 

• egnethet for lek og opphold (solfylt, 
vindskjermet og vegetasjon tilpasset barns 
lek) 

• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 

• bruk for ulike aldersgrupper 
Tilgjengelighet Kan området tilfredsstille krav til X 
lUniverseIl tilgjengelighet/universell utforming? 
utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes 

behov? (solfylt, vindskjermet, bevisst utformet i 
forhold til klima) 
Beskrivelse: 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhe TRAFIKKSIKKERHET X 
t • Kan det etableres tilfredsstillende 

parkeringsdekning i området? 
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• Tilfredsstiller vegene standard for 
kommunale veger? Må sees i 
sammenheng med ev. detaljplanlegging for 
området der interne veier og lignende må 
finne sin løsning. 

• Ligger området til riksvei/fylkesvei og med 
godkjent avkjørsel? 

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 

2. Forslag til utnyttelse/utbygging av jernbanens områder i Egersund sentrum 
Ifm. en oppgave jeg skrev i et eiendomsøkonomisk fag ved universitetet i Agder ifm. med mine 
studier var jeg mye borti området som Rom Eiendom AS og Jernbaneverket eier i Egersund 
sentrum, heretter kalt: stasjonsområdet. Meningen med dette innspillet å påpeke at kommunen må 
bruke denne anledningen, som denne rulleringen gir, til å vise grunneiere at de har interesse i en 
utvikling av dette området. 

Stasjonsområdet i Egersund består av ca 60.000 kvm grunn, som i dag er delvis bebygd med 
jernbanetekniske innstallasjoner, skinnegang og støttebygg. Jernbaneverket har gjennom 
opprustning av sporarealer her, samt en rapport de tidligere har utarbeidet (om Jærbanens framtid 
(2009)) vist at Egersund er og kommer til å fortsette å være en viktig del av «Jærbanen». 

(l) Det første forslaget jeg har til kommuneplanens arealdel er at kommunen setter av grunn litt 
øst for Egersund (mellom 0,5 og 15 km øst fra stasjonen) til jernbaneformål for fremtiden 
slik at noe av skinnegrunnen på stasjonsområdet kan frigjøres og flyttes ut av sentrum. Da til 
f.eks «Slettebø», «Eigestad» eller der hvor «Skanska» holder til i dag. 

(2) Stasjonsområdet i Egersund er i dag et dårlig fungerende knutepunkt, men det har potensial 
til å bli et av de mest effektive i Rogaland. Her bør en flytte bussterminal og taxisentral til 
stasjonsområdet, slik at en får lagt grunnlaget for å knytte sammen kollektivtransporten til 
en helhetlig løsning som fungerer som et skikkelig knutepunkt. 

(2.1) Parkeringsmulighetene på stasjonsområdet må bli bedre, slik at de som ønsker å ta 
toget til stavanger ikke blir stoppet aven full parkeringsplass. 

(3) Den første delen av definisjonen av et knutepunkt er, som i pkt. 2 at det knytter de 
forkjellige kollektivtilbudene sammen til et, den 2. er at det skal legge grunnlaget for en 
helhetlig regional flyt mellom arbeidsmarkeder og bomarkeder. F.eks å få folk til å bo i 
«Periferien» og jobbe i sentrum av regionen. Direkte oversatt blir det altså at det er 
hensiktsmessig å få flest mulig til å bo i Egersund mens de jobber i f.eks sandnes og 
stavanger, og at de kan komme seg mellom disse plassene ved hjelp av kollektive 
reisemåter. 

(3.1) Ser en økonomisk på dette så rar Egersund en veldig god skatteinngang, både fordi en 
kan bosette flere enn en kan sysselsette, men også fordi at mange yrkesgrupper med høyere 
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lønn har et bedre arbeidsmarked i stavanger enn i Egersund, og at skatteinngang pr sysselsatt 
derfor blir høyere om disse bosetter seg i Egersund. En blir også mindre sårbar for plutselige 
nedleggelser av store menger arbeidsplasser på en gang, da en har bedre grunnlag for å 
sysselsette disse andre plasser. 

(4) Et annet element er at Egersund er periferi for Stavanger, men er fortsatt sentrum for resten 
av Eigersund og til dels Dalane. Derfor bør kommuneplanen søke å legge en del 
fellesfunksjoner for lokalsamfunnet til dette sentrale området, da det som knutepunkt letter 
tilgangen til disse fellesfunksjonene for folk flest, som barn, eldre og funksjonshemmede. 
Det kan nevnes legesenterllegevakt, Nav, likningskontor, politi, rådhus, videregående skole 
og andre av samfunnets servicefunksjoner. Dette vil også frigjøre bygningsmasse og grunn 
andre steder i sentrum som kan utnyttes på en bedre samfunnsøkonomisk måte ved at 
kommunen kan få store inntekter ved eiendomssalg og markedet kan bruke disse tomtene. 
Et eksempel kan være hotel eller leiligheter der vi i dag har rådhuset. En del offentlig bruk 
av området bygges også opp av Rom Eiendom AS v. Morten Fløysvik (Utbyggninngssjef i 
Rogaland) sin uttalselse om at området kan være svært aktuelt for utbygging om de er sikret 
gode leietakere. 

(5) Fortetning er et viktig element. Derfor børe en søke å etablere så mye bolig som mulig på 
stasjonsområdet, gjeme i lokk over skinnegangen og gjeme i høyden. Da vil en ha en 
areal effektiv utnyttelse av et sentrumsnært område som genererer minimalt med transport 
gjennom ikke-kollektive reisemåter. Leiligheter en nok det mest hensiktsmessige å bygge 
her, da det relativt sett er dyre grunnarbeider. 

(6) Det bør ligge til rette i kommuneplanens arealdel at eier/utvikler av området ikke bør 
begrenses av lave høydereguleringer, slik at både bolig, næring, parkering og annet som 
passer for området får plass også hvis det innebærer at de må bygge i høyden. 

(7) Området ligger i nærhet til kommunens eksisterende tilbud av skole, barnehage ol. samt i 
godt utbygd område for vann og avløp. 

(8) Veianlegg og gang- og sykkelsti i området er modent for en modernisering, og dette kan bli 
atskillig billigere om en kombinerer det med felles blanlegging og kanskje også strukturer 
med en utbygging av området, da en f.eks kan kombinere ny bro for både biler og myke 
trafikanter over området med en utbygging på et lokk over skinnegangen. 

(9) Siden området i dag er bebygd med skinnegang og tidligere driftsavhengige bygninger for 
NSB er det ikke noen bilogiske konsekvenser eller terrengingrep, dette i kontrast til hvis en 
skal bebygge tidligere urørte områder med samme mengde boliger. 

(10) Området ligger godt til rette for fjernvarmeutbygging 
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3. Det aktuelle området 
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Egersund Ol. august 2010. 

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL IFM. REVISJON AV 
KOMMUNEPLANEN 2010-2022 

Forslag ifm. Omdisponering av arealer 
Av Kristian Sirevåg 
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Dette skjemaet skal fylles ut av alle som leverer 
inn innspill til arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 

- INNSPILL TIL kommunen med å sammenstille informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS ulike forslag. 

AREALDEL 2010-
I tillegg til dette skjemaet skal følgende leveres 
inn: 
- Kort beskrivelse av innspillet. 

Navn Kristian Sirevåg - Kart over området, som viser planomfanget, 
Gnr.lBnr. eiendomsgrenser og hovedadkomst. 
Adresse Skøyteveien 44 - Det er opp til forslagsstiller selv å vurdere 

4370 EGERSUND hvilke andre temaer og problemstillinger som 
er aktuelle for drøfting - se egen veileder som 
kan lastes ned eller fås vedplankontoret. 

Gjennomgang av innsl!illet 
Ja Nei Uaktuelt 

Fakta o Eierforhold Privat eller offentlig Genreit 

D Foreslått arealkategori i ny kommuneplan: 
Utbyggingsområde I de 
fleste andre definisjoner 

D Arealkategori i gjeldende kommuneplan: 

D Finnes det reguleringsplan for området i dag: 

D Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsplan: 

D Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): 
o Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange 

meter fra sjøen i så fall? 

Naturgrunnlag D PLAN FAGLIGE VURDERINGER 
D Grunnforhold 
D HelningsgradIsoiforhold 
D Vegetasjon 
D Topografi 
D Adkomst 
D Er offentlig vann og avløp 

etablert i området/mulig? 
Virkeområde Jordvern- og landbruksfaglig vurdering Ja Nei Uaktuelt 

Berøres landbruksinteresser av innspillet? X 
Bonitet 
Leieareal? Aktivt bruk? 

Ligger det i kjemeområde for jordbruk/skogbruk? 

5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kulturminner eller 
verneverdige bygninger og miljøer? 

Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER 
sårbarhet §6S Har det vært ras/skredlflom/kjente naturskader i 

området? 
Utsatt for vær og vind eksponering (Vind,nedbør, 
bølger m.m.) 
Natur- og kulturområder (Flora, verneområder, 
kulturminner m.m) 
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Strategiske områder i nærheten(vei, bru, havn, 
kraft, forsvar m.m.) 
Forurensningskilder i området eller i nærheten 
(Støy m.m.) 
Høyspentlinjer i området? 
Transport av farlig gods i området? 
Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) 

Utfyllende kommentarer: 

Innspill på generell basis, og ikke knyttet til et spesielt område. Derfor er ikke punktene 
fyllt ut. 

Helse- og 7. BARN OG UNGES, 
sikkerhets- FUNKSJONSHEMMEDES OG ELDRES 
messige krav INTERESSER 

Kan arealene sikret mot: 
• støy, støv, eksos? 
• trafikkfare? 

Barn og Oppfyller arealene krav til barn og unge 

ungdom • størrelse, utforming 
• egnethet for lek og opphold (solfylt, 

vindskjermet og vegetasjon tilpasset barns 
lek) 

• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 
• bruk for ulike aldersgrupper 

Tilgjengelighet Kan området tilfredsstille krav til 
lUniverseIl tilgjengelighet/universell utforming? 
utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes 

behov? (solfylt, vindskjermet, bevisst utformet i 
forhold til klima) 
Beskrivelse: 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhe TRAFIKKSIKKERHET 
t • Kan det etableres tilfredsstillende 
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parkeringsdekning i området? 
• Tilfredsstiller vegene standard for 

kommunale veger? Må sees i 
sammenheng med ev. detaljplanlegging for 
området der interne veier og lignende må 
finne sin løsning. 

• Ligger området til riksvei/fylkesvei og med 
godkjent avkjørsel? 

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 

Innspill på generell basis, og ikke knyttet til et spesielt område. Derfor er ikke punktene fyllt ut. 

2. Forslag til utnyttelse og omregulering av områder 
I kommuneplanen bør kommunen åpne for at om en kompenserer for omregulerte områder ved 
opparbeidelse av tilsvarende areal av tilsvarende kvalitet en annen plass, gjerne i 1:2 forhold, så 
skal dette som hovedregel godtas selv om det ikke hadde blitt godtatt om en ikke hadde en slik 
regel. 

F.eks ser jeg for meg denne brukt på jordbruksarealer i sentrum av Egersund, som med tanke på 
fortetning ol. kanskje burde være være omdisponert/omregulert til utbyggingsområde for bolig og 
næring, så skal en normalt godta det om utbygger sørger for opparbeidelsen av dobbelt så store 
landbruksarealer av tilsvarene art og kvalitet på annet sted i kommunen. Da vil en få en bedre 
utnyttelse av sentrumsområder, samtidig som en vil øke kommunens landbruksområder. 
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Per Hovland 
Hovlandsveien 28 

4370 Egersund 

Eigersund kommune 

Postboks 580 
4379 Egersund 

Gradering: 

Innspill i forbindelse med rullering av kommuneplanen, gnr. 8 bnr. 26 

Egersund, 21.06.1Q 

Jeg ønsker å fremme forsl~g om at det legges inn et område på Hovland som boligområde ved 
rullering av kommuneplanen. 

Viktige grunner for dette er. 

• Det er lite attraktive boligtomter på Elgerøv idag. 

• ligger i nærheten av eksisterende boligfelt. 

• Godt tilrettelagt med tanke på infrastruktur. 

• Kommunen har allerede ekspropiert hele utmarken til gården, og nedsiden av veien er i dag 
industri, så det er bare dette området som jeg sitter igjen med i dag. 

Med hilsen 

Per Hovland 
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Utskrift Page loft 

SITUASJONSKART 
Gnr. 8 Bnr: 26 Snr: O 

8endom: 
Adresse: HOVLANOSVEIEN 771 4370 EGERSUND 

EIGERSUND DåtD: 22/6-2010 MAIestDkk 
KOMMUNE 1:2000 

Det tas fDrbebold om at det klin forekomme fell/mangler pa kartet. Blant anDet gIeIder delte eiendoInsgl_ .. , Yanft. og 
avløpstedninger, pIandata m.m. som IfvrbindeIse med PlosjeIcb!!ring/anleggsalbeid mS 1IftCIersåes..-...ere. 

http://kart.nois.no/eigersundlContentlprintDynaLeg.asp?Le:ft=3 23454.96998903 5&Bo... 22.06.2010 
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~illliJ kommuneplanens arealdel 2010 
Eigendom : gnr & bnr 38, 

Mottatt: O 6 )UL 2010 
Gradering: 

Vi gnmdeigere av ovennevndte eigendom ønsker å benytte hele eigendommen 
Til boligbygging. 
Vi ønsker derfor grønne områder , nå skraverte med Sl'ane ruter t innlemmet 1 
Allerede "gnU" areal. 
Vi ~gnmner dette med følgende: 

Nåværende avkorting av arealet forringer utnyttelsen av området , såvel planmessig som økonomisk. 
De områdene vi ønsker innlemmet egner seg utmeIkel til boligbygging og er en helt naturlig del 
Av allerede "gult" areal . 
Vi ønsker å benytte hele eigendommen I en ftamtidig reguleringsplan, og regner .med at 
reguleringsprosessen vil ta.hensyn til det estetiske. 
Vi , undertegnede, har helt fra førsle arealplan l Eigersund kommune, trodd at hele (8/38 ) 
Var planlagt som boligområde og ble derfor skuffet naT de bestelfineste områdene var "grønne". 

Vi håper på et positivt utfall av delte innspill .. 

Steinbakken 26.juni 2010 

&:00 Steinar H~~J / / . 
~~.~.,~~ 

deiger 
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V 
Dette $kjemaet ska) f)lIes ut al' aUe som leverer inn 
innspill til aruJdden. Skjemaet vil bjelpe 

-INNSPILL TIL kommu~en med å sammenstille informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike forslag. 

2010 -
l tilleg til dette skjemaet skal følgende leveres mn: . Kort beskrivelse av innspillet. 
- Kart over omridet, som viser planomfanget, 

Navn !mIlLA.}\;-' IfJ.J!hJ! /1.~ ~d eieudomsgrenser og hOvedadkomSt. 

Gnr./B,nr. .. 'i .. ;;R? . Del er opp til forslagsstiUer selv å vurdere 

Adresse ST .!i/AJ.A "I lt! Il ~ tv IL 
hvilke andre teJQ&er og problemstillinger som 
er aktuelle. for drøfting - se egen veileder som 

'1'J k; E', Y-b~ li vJ\l~ kaa lastes ned eller fås ved plankontoret. 

Gjennomgang av innspillet 
Ja INei I uaktuelt 

Fakta c Eierforhold Privet eller 'Offentlig p/J,'vlJr 
o Fø,,"1ått area1kategorri ny kommuneplan: ~CU..lln 
o Areallqitegofl i gjeldende kommunej)lan: 
o FlnMS det reguleringsplan fOr området i dag: NGi 
o Arealkategori i ev. ~terende reguleringsplan: I.A1FIL/fJF-1= 
a Størrelse på fores~ og berørt areal (ca tal): 
O Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange 

Nt! ' meter fra sjøen f så fall? ~L 
Naturgrunnlag o PLANFAGUGE WRDERINGER 

o GrunnforhGld L.tIJSIt4I1&S- I St-t''-
o HeJningsgradlsolforhold 
o Vegetasjon I 

o Topografi ~'en::r-
o Adkomst V(~ k~M. ~ 
o Er offentlig vann og avløp etablert i 

11IlJJ., ·{ området/mulig? 
Virkeområde Jordvern- og landbruksfagfig vurdering Ja Nei Uaktuelt 

Berøre$ landbruksinteresser av iM~Ie,t? )( 

Bonitet ~}(-
Leieareal? Aktivt bruk? X 
Ligger del 'j lijemeområde for jordbruklsl<ogbruk? X 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kulturminner eller verneverdige 

~ bygninger 'og mitil58t1 
Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE WRDERINGER 
sårbarhet §68 Har det vært raslsk . 'me naturskader j ormådet? X 

Utsatt for vær og vindeksponering (Vindjnedbør. bølger m.m.) " Natur- og kulturområder (Flora. verneområder. kultunninner y. m.m) 
strategiske områder i nærheten(vel. bru, havn, kraft, forsvar 

~ m.m.} 
Forurensningskilder j området eller i nærheten (Støv m.m.) X 
Hø~mH~eriområdet? 

Transport ~ farlig gods i området? 
Trafikksikkerhet ' (ufykke~nkt m.m.) , 
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Utfyllende kommentarer: 

Sft .,d 
Helse-og 7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
sikkerhets· ELDRES INTERESSER 
messige krav Kan are_lene slkiet mot: X • støy ... støv, eksos? 

• trafik~re? 

Barn og Oppfyller arealene krav til barn og unge 
6-ungdom • stØrrelse. utforming 

• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjermet og . 
vegetasjon tilpasset bams lek) ;( 

• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider X 
bruk for ulike al~rupper .)t • . 

• 
nlgjengellghetl Kan omridet tilfredsstille kiav til * Universell tilgjengelighetluntvtrseJl utforming? IV utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 

I (solfylt. vindslgermet. bevisst utformet i forhold til klima) 
Beskrivelse: . 

Hh ti U(OrIZf!,) 1"( ~u. .. ((AL), 

~ ~ 
. 

~~Of1 .Kru 
G~~d Ilc.. bJ 6VJ~c\'{Co J~. 
/l1te!{ SI .. KOM. fvf'AJ .. 

Vel og Ø.VEG- OG VEGÆt<NISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tllfredsstilJende parkeringsdekning i X. 
området? 

• TilfredsstillervegEine standard for kommunale veger? 
Må -sees i sammenheng med ev. detaUplanlegging for )< 
området·der interne veier og lignende må 'fiAne sin 
løsning. 

• ligger området tiiriksvejlfylkesvei og med godkjent X 
avkjø~l? 

Utfyllende kommentarerlbeskrlvetse 
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Utskrift Page l of1 

SITUASJONSKART 
Gnr: 8 $nr: O 

Eiendom: 
Adresse: 

Hj.haver/Fester: HO~D ~.~ STBNBAKKEN 12, 4370 

~ tas ~ qm at detbn ~ feQ/~ngler .pllcartet. Blant annetgteldetdetle ~~domsglet_r, vann- C!I 
1iVIøpsIedninge, plandata m.m. som ~ forblniIeIse måd 'PI osjelcterillg/ånIeggsarb8Id ml undersøkes nærm.ere. 

http://kart.nois.no/eigersundiContentiprintDynaLeg.asp?Left= 323240.385571-9327 &8... 08:06.2010 
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Egersund, 5. juli 2010. 

Eigersund kommune 
GRADEAINil 

MOTTATT: - 7 JUL 2010 
Eigersund kommune. 

ARKIVSAKl 

Vedr. rullering.av kommuneplanen. 

Ved forrige rullering søkte 7 grunneiere på Puntervoll om å få l'f:gulert sine strandparseller i lygre. 

Formålet var å få bygge hvert sitt naust - jfr. Blant annet innspill av 27.2.06 -sak.do~nr. 05/1264, 

løpenummer 4677. 

Ved fØrste gangs behandling i formannskapet ble dette ønsket imøtekommet og lagt ut tit høring. 

fylkesmannen i Rogaland hadde 'innsigelser mot mange av innspillene til kommuneplanen, blant 

annet angående strandparsellene til Puntervollsgårdene. 

Ved sluttbehandlingen av kommuneplanen høsten 2007 var disse Innspillene fjernet uten at det kan 

sees å være begrunnet. 

Samtlige rettighetshavere av disse parsellene ønsker fortsatt å bygge hvert sitt naust. 

Når nå kommuneplanen skal rulleres igjen vil det være aktuelt for oss å fremme saken på nytt. Etter 

som vi ikke kjenner til begrunnelsen for at vi falt ut ved forrige rullering, ber jeg om å få en 

redes,jørelse om hvorfor det skjedde l 

Jeg ber om en snarlig tilbakemelding slik at vi eventuelt kan få komme med innspill innen fristdato 
1.8.2010. 

. ,. 
4379 Egersund. 
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Eigersund kommune 
Planavdeling 

Innspill til ko.mmuneplanens arealdel - 2010. 

Mottatt: 2 3)UL 2010 

Ber om at det på del av min eiendom gr.nr 16 og br,nr 8 åpnes for bygging av 
båthus og brygge. Om dette vil være en omdefinering fra NLF til -
fritidsbebY9gelse eller spredt bebyggelse, far planavdelingen avgjøre. 

Det omsøkte tiltak vil åpne mulighet for grunneier å kunne benytte sin eiendom 
til å entre en båt på forsvarlig måte, og samtidig å kunne oppbevare båten 
forsvarlig i vinterhalvåret. 

Det har nå gått fire planperioder siden første innspill ble sendt kommunen 
angående dette tiltaket. 
Når en så ser alle de tiltak som er startet i 100 metersbeltet de siste fire 
planperiodene, dette være seg tiltak av rent kommersiell art, tiltak av mer 
offentlig karakter, og rent private tiltak, må en bare undres over hvorfor ikke 
gr.nr 16 får godkjent tiltak. 
Det er søkt om separate tiltak og samlede tiltak, men til ingen nytte. 

Fra MølJbachsneset til Dyrnesveien er det i kommuneplanen tatt inn en sykkel
og gangsti. nenne har stått i planene i over 20 år. Dette oppleves som et hefte 
på eiendommen. Etter så mange år viser dette at det ikke er noen vilje til å få 
tiltaket gjennomført. 
Ber herved om at sykkeJ- og gangstien blir fjernet fra planen. 

Eger dQ.j· Ji ?~) 
C~' 

~Fr1" "64'('- ~ kt9P<-
gen Tore Omdal~ 

Heggdalsveien 271 
4370 Egersund 

/:r 
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LJ 
Dette skjemaet skal fYlles ut av alle som leverer inn 
innspill til arealdelen. Skjemaet ,'il bjdpe 

-INNSPILL TIL kommunen med 6 sammenstille informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike forslag. 

2010-
I tiDegg til detteskjemaet skal tølgeode leveres ino: 

· Kort beskrivelse av innspillet. 

· Kart over omn\del, som v.iser plaDomfaoget, 
Navn Jørgen Tore Omdal eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

GnrJBnr. 16/8 · Det er opp til forslagsstiller selv 6 vurdere 

Adresse Hfiggdalsve/en 271, 
hvilke andre tema~r og problemstillinger som 
er aktuelle for drønutg - se egen veileder som 

4370 Egersund kan lastes ned eUer fis ved plaokontoret. 

Gjennomgang 'BV innspillet 
Ja I Nei J Uaktuelt 

Fakta o Eierforhold Privat eller offentlig Privat 
o Foreslått arealkate.gori i ny kommu~plan: Fritid 
[] Arealkategori i -9Ieldende kommuneplan: NLF 
o Finnes det~ulerillgspl~ for området i dag: nei 
o Arealkategori i ev. eksisterende~ulering~plart 
Cl ~tørrelse På. foreslått og berørt areal {ca tal): Ca 1800m2 
Cl Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange Ja, i sjøkanten 

meter fra sjøen i-så fall? 
Naturgrunnlag Cl ~FAGLIGE WRDERINGER 

[] GrunnforhOld 
Cl Helnjl'!9sgradlsolforhold 
[] Vegetasjon Oetvisskog 
tl Topografi 
Cl Adkomst Vei 
Cl Er offentlig vann og avløp elablert j Nei 

området/mulig? 
Virkeområde Jordvern- og landbruksfaglig vurdering Ja Nei Uaktuelt 

Berøres landbruksinteresser av innspillet? x 
Bonitet x 
Leieareal? Aktivt bruk? x 
Ligger del i kjemeområde for lordbrukls~og_bruk? x 
5. KUL TURLANDSJ(AP OG KULTURMINNER 
Berører pJanforslaget kulturminner eller verneverdige x 
!:>ygninger QQ miljøer? 

Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER 
sårbarhet §68 Har det vært ~slskredlfJom/kjente naturskader i området? x 

Utsatt for vær ~g vindeksponeringJVind.nedbør, bø!åer m.ml x 
Natur-og kulturområder (Flora, verneområder, kulturminner x 
m.m) 
Strategiske områder i nærheten(vei, bru, havn, kraft, forsvar x 
m.m.) 
Foruren·sntngskllder i området eller i nærheten (StG!( m.m.) x 
Høyspentlinjer i området? x 
Transport av farlig gods i området? x 
Trafikksikkerhet (ul~kespunkt m.m.) x 
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Utfyllende kommentarer: 

Området ligger mellom fylkesvei 44 og sjøen. 
Området kan vanskelig benyttes til annet en fritidaktivitet Det vil si til brygge og/eller naust 
Området har ingen allmenn funksjon for andre enn grunneierne. 

Helse-og 7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
sikkerhets- ELDRESINTERESSER 
messige krav Kan arealene sikret mot: 

• støy, støv. eksos? 

• trafikkfare? 
Bamog Oppfyller arealene krav til barn og unge 
ungdom • størrelse, utforming 

• egnethet for lek Og opphold (solfylt, vindskjermet og 
vegetasjon tilpasset barns lek) 

• variasjon mhp. ulik 'type lek til ulike årstider 
• bruk fot ulike aldersgrupper 

Tilgjengelighet! Kan området tilfredsstille krav til 
Universell tilgjengelighet/universell utforming? 
utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 

(solfylt, vindskjermet, bevisst utformet i forhold til klimc& 
Beskrivelse: 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLD/ 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i X 
området? 

• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? 

x 

X 

X 

Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for X 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. 

• ligger området til riksveiIfylkesvei og med godkjent 
avkjørsel? X 

Utfyllende kommentarerlbeskrivelse 

Det er i dag avkjørsel som er etablert for mange år siden, men utbedring av denne må påregnes. 
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. Utskrift 

SITUASJONSKART 
Gnr: O 

Eiendom: 
Adresse: 

Snr: O 

Side l av 1 

MAlestokk 
1:500 

Det tas forbehold om at det kan forekomme feilfmangler pa kartet. Blant annet gjelder dette eiendOmsgri!nser, vann- og 
a~,psledninger, plandata m.m. som i forbindelse med proSjektering/anleggsarbeid ml undersøkes nærmere. 

http://kart.nois.no/eigersundiContentlprintDynaLeg.asp?Left= 325686.5935513582&B... 20.07.2010 

r-.> 
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Utskrift 

SITUASJONSKART 
Gnr: O Fnr: O 

8endom: 
Adresse: 

Hj.haver/Fester: 

EIGERSUND Dato: 22/7-2010 Sign: 

KOMMUNE 

011 

Snr: O 

Side 1 av 1 

MalestDkk 
1:2000 

Det tas forbehold om at det kan forekDmme fell/mangler pi kartet. Blant annet fdelder .... elendomsgnlllser, vann- og 
avløpsledninger, pIandata m.m. som I forbindelse med pwosjelctablg{ .. 1eggArbeId mil undel .............. 

http://kart.nois.no/eigersund/ContentJprintDynaLeg.asp?Left=325448.1957499384&B... 22.07.2010 S '.f' 
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Vedrørende tidligere henvendelse om kjøp av tomt til ny 
transformatorstasjon. Ønske om endret arealkategori i forhold til 
gjeldende kommuneplan. 

Dalane energi Itar i e-post av 06.04.2010 kommet med forespørsel til Eigersund kommune 
om å få kjøpe tomt på Slettebø til ny transformatorstasjon. E-post gjengitt i sin hel/tet:" 

Viser til tidligere samtale og oversender her oversiktskart over hvor Dalane energi ønsker å 
anlegge ny transformatorstasjon med tilhørende kabelanlegg. 
Vi ønsker da å få kjøpe/skilt ut deler av tomt på eiendomsnummer 1523361, Gnr. 45, bnr. 2. 
Videre ønsker vi å legge høyspenningskabel fra Kjelland transformatorstasjon og ned til ny 
Slettebø transformatorstasjon. Dette ses i sammenheng med utbygging av 
Hellelandsvassdraget da det skal graves i samme trase i denne forbindelse. Vi har derfor 
endret trasevalget her i forhold til det vi pratet om. Fra ny transformatorstasjon ned til gamle 
Slettebø vil vi så legge høyspenningskabier langs med veien for å knytte anleggene sammen. 
Gamle Slettebø trafostasjon vil da bestå som et rent koblingsanlegg slik at faren for utkobling 
ved flom opphører. 

. I kabeltraseene vil det bli planert en grøft i ca 2 meters bredde slik at det langs traseene her vil 
være enkelt å opparbeide dette til sykkel- og gangveg. 
Grønn strek representerer tenkt kabeltrase. Denne er ikke endelig, men et utkast til hvordan vi 
tenker oss dette. 
Vedlagt er også en visualisering av hvordan en transformatorstasjon og et lagerbygg kan bli 
seende ut på denne tomta. 

Dalane energi ønsker med dette å få en tilbakemelding på hvordan Eigersund kommune stiller 
seg til dette slik at vi kan starte arbeidet og da få dette med i rulleringen av kommuneplanens 
arealdel. 

Med vennlig hilsen 
Håvard Tamburstuen 
Nettsjef 
Dalane Energi IKS 
Tlf 51462532 / 91651965 
Email: ht@dalane-energi.no 
www.dalane-energi.no " 

Dalane energi ønsker fortsatt denne løsningen og ønsker derfor å endre dette området i 
kommuneplanens arealdel til område for offentlig bebyggelse/energiforsyning. 

Hvis det lar seg realisere at vi får kjøpt denne tomta og bygget en ny transformatorstasjon 
vil beredskapen i forhold til energiforsyning av Egersund styrkes. Man vil da slippe 
flomproblemer og ved å legge nye kabler som knyttes til ØygreYfoss kraftstasjon vil dette 
være et betydelig bidrag i forhold til strømforsyning av Egersund sentrum ved feil på 
overliggende nett. 
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Utskrift 

l av l 

http://kart.nois.no/eigerslDld/ContentiprintDynaLeg.asp?Left=326624 ... 

SITUASJONSKART 

Eiendom: 

Hj. haver/Fester: 

Gnr: 45 Bnr: 2 Snr: O 

resse: BAKKEBØVEIEN 2, 4370 EGERSUND, med 
flere 

EIGERSUND Dato: 22/7-2010 Sign: 

KOMMUNE 
M~lestokk 

1:1000 

Det tas forbehold om at det kan forekomme fell/mangler på kartet. Blant annet gjeldet dette eiendomsgrenser, vann- og 
avløpsledninger, plandata m.m. som I forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid ml undersøkes nærmere. 

22.07.201013:41 
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