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Gradering: 

Egersund, den 13.07.10 

INNSPILL I ANLEDNING RULLERING AV KOMMUNEPLANEN 
STALL SKADBERG- GNR.4 BNR.819 - YSTEBRØDVEIEN, 4370 EGERSUND 

I forbindelse med rullering av kommuneplanen fremmes herved, på vegne av Stall Skadberg, 
muligheten for å benytte noen av arealene til følgende: 

At det på tangen Økseneste 4/ 8 kan oppføres 3 stk fritidshus. Spesifikk plassering avklares i 
samråd med kommunen når bygging måtte bli aktuelt. FQr området finnes både adkomst, samt 
kommunah vann- og avløp. 

At det på deler av 4/ 9 mot nord tillates noe boligbebyggelse. Her finnes også både adkomst, 
samt kommunalt vann- og avløp. 

At det på deler av 4/9 ved siden av 4/35 kan oppføres en fiitidsbilig. Både adkomst. 
kommunalt vann- og avløp finnes også her. 

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

Basthaugveien 10, Leidland 
4370 Egersund 

Vedlegg: Utfyllet skjema. samt kartskiss_e 
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EJ 
Dette skjemaet skal fyDes ut av alle som leverer inn 
innspill til arealdden. Skjemaet vil hjelpe 

• INNSPill TIL kommunen med i sammenstille informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL oIikefon~ 

2010 -
I tiRegg til dette skjemaet skal følgende leveres inn: 
- Kort beskrivelse av innspiUet. 
- Kart over omrldet, som viser planomfanget, 

I Navn I Stall Skadberg eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

I GnrJBnr. 1418,9 - Det er opp til forslagsstiller selv , vurdere 

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

I I kan lastes ned eller fAs ved plankontoret. 
I I 
I Gjennomgang av innspillet 

I r:ra-I Nei I Uaktuelt 
I Fakta o Eierforhold Privat eller offentlig I Privat 

I o Foreslått arealkategori i ny kommuneplan: I Bebyggelse 

I o Arealkategori i gjeldende kommuneplan: ILNF 

I lJ Finnes det reguleringsplan for området i dag: I Nei 

I lJ Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsplan: I 
I o Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): I 

I o Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange I Noe ja 
meter fra sjøen i så fall? 

Naturgrunnlag lo PLANFAGUGE VURDERINGER I 
lo Grunnforhold I Uaktuelt 

lo Helningsgrad/solforhold I Il --
ID Vegetasjon I tt --
lo Topografi 1-"-
lo Adkomst IJa 
o Er offentlig vann og avløp etablert i IJa 

området/mulig? 
Virkeområde I Jordvern- og landbruksfaglig vurdering r:ra-I Nei I Uaktuelt 

I Berøres landbruksinteresser av innspillet? rx-,I 
I Bonitet ,r-I 
I Leieareal? AktM bruk? 'Il I Ligger det i kjerneområde for jordbruk/skogbruk? ,rr-I 

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

Naturbasert Is. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER III 
sårbarhet §68 I Har det vært rastskredlflomlkjente naturskader i området? Irr-I 

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

Strategiske områder i næmeten(vei, bru, havn. kraft, forsvar lr-i m.m.} 

I Forurensningskilder i området eller i nærheten (Sløy m.m.) Irr-I 
I Høyspentlinjer i området? r-rx-I 
I Transport av far1ig gods i området? lrx-I 
I TrafikkSikkerhet (ulykkespunkt m.m.) ,rr-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: 

• ~y,~v, 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: 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i 

x 
X 

X 
X 

området? X 
• 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 
avkjørsel? X 

Utfyllende kommentarer /beskrivelse 

Se eget vedleggl kart. 

Egersund, den 13.07.10 

Petter E Seglem 
Basthaugveien, Leidland 
4370 Egersund 
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Utskrift 

SITUASJONSKART 
Bnr: O Fnr: O Snr: O 

Eiendom: 

Hj.haver /fester: 

EIGERSUND Dato: 28/7-2010 Sign: 

KOMMUNE 

SkadbergstTonda 

. ~.,~,- ~ ~fT'f/.Sl:bl-'c, ~lISis~~~~ 
3 • fttY.S&M;T 

Grunnesund 

Luniia rviga 

MAIestokk 
1:7500 

Det tas forbehold om at det kan forekomme fell/mangler pi kartet. Blant annet gjelder dette eiendomsgrenser, vann- og 
avløpsledninger, plandata m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid mA undersøkes nærmere. 

\ttt>L~GlGt \lL \NNS~rLl OM ttOt-1MU~~L~~ 

~KA t> .ls.t~ C;N~. 4 J:N ~ . 6,9. 13 .07.10 

Page l of l 
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ommune 

Innspill til reviderinn-::hf-~----1 
kommuneplanen for Eigersund 

kommune 2011-2022 

Seglem gård (Gnr.3/Bnr.1) 

- et gårdsbruk for framtiden -

Gunnar Johan Helliesen og Irene Seglem 
Visjonen - ledende på samspillet mellom økologi, helse og miljø 

SEGLEMGARD 
HELSE, MILJØ OG ØKOlOGI 



• 

• 

Gunnar Johan Helliesen og Irene Seglem 

Brattåsveien 17 

4016 STAVANGER 

Eigersund kommune 

Plankontoret 
Postboks 580 

4379 EGERSUND 

Stavanger, 07.07.2010 

Eigersund kommune 
GAADEHIf-: • • 

MOnATl: - 9 JUL Z010 
AAKIVSAKtD: 

c: 'l- I ~ )-~, \ 

INNSPILL TIL REVIDERING AV KOMMUNEPLANEN 2011-2022 

PERMINNHOLD 

1. INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010- SKJEMA 

2. INNSPILL - EKSEKUTIV SAMMENDRAG - DRØFTING 

3. FORRETNINGSPLAN FOR SEGLEM GÅRD, EIGERØV (GNR.3/BNR.1) 

4. VEDLEGG 15.2 TIL FORR. PLAN - HISTORIKK FRA GÅRDEN SEGLEM 

5. VEDLEGG 15.3 Tfl FORR. PLAN - INITIATIVTAKERE OG NØKKELPERSONER 

6. VEDLEGG 15.4 Til FORR. PLAN - FOTO FRA GÅRDEN 

7. VEDLEGG 15.5 TIL FORR. PLAN - BREV FRA PROF. ANDERS LUNNAN VED 

UMB 

• 8. VEDLEGG 15.6 Til FORR. PLAN - BREV FRA GRØNN HVERDAG VED 

• 

INGVALD ERGA 

9. VEDLEGG 15.7 TIL FORR. PLAN -STUDENT PRESENTASJON FRA UMB 

10. VEDLEGG 15.8 TIL FORR. PLAN - ILLUSTRASJONER OG BILDER FRA 

LANDSKAPSARKITEKT MARIANNE BERGE 
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• Dette skjemaet skal fylles ut av alle som leverer inn 

0 innspill til arealdelen. Skjemaet viI hjelpe 
- INNSPILL TIL kommunen med å sammenstille informasjon fra 

KOM "UNEPLANENS AREALDEL ulike forslag. 
2010 -

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

Navn Irene Seglem og eiendomsgrenser og hovedadkomst. 
Gunnar Johan Helliesen - Det er opp til forslagsstiller selv å vurdere 

Gnr.IBnr. 3/1 hvilke andre temaer og problemstillinger som 

Adresse Segleimsveien 64/Seglem 
er aktuelle for drøfting - se egen veileder som 

4370 Egersund 
kan lastes ned eller fås ved plankontoret. 

Gjennomgang av Innspillet 

Ja Nei Uaktuelt 
Fakta Q Eierforhold Privat eller offentlig Privat 

Q Foreslått areal kategori i ny kommuneplan: lNF 
Q Arealkategori i gjeldende kommuneplan: LNF 
Q Finnes det reguleringsplan for området i dag: Nei 

Q Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsplan: 
Uaktuelt - finnes ikke 
reg.plan 

Q Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): 40 mål 
Q Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange Nei 

meter fra sjøen i så fall? 
Naturgrunnlag Q PLANFAGLIGE VURDERINGER 

Q Grunnforhold AR5 innmarksbeite og fulldyrket jord/myr 
(Dyrka mark og gjødsla beite) 

Q Helningsgrad/solforhold Gode solforhold, relativt flatt 
Q Vegetasjon Gress 
Q Topografi Svaberg, gammel engmark, beitestykker, 

godt jordsmonn 
Q Adkomst Vei 
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 

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 

Landbruksinteresser vil bli berørt av innspillet. Vi utfordrer en tradisjonell tankegang innenfor jordbruket 
som spesielt gjelder: 

• juridisk organisering av gårdsbruket 
• hvilke bygg kan settes opp på et gårdsbruk 

Ved forrige høring spilte vi inn to forskjellige forslag til utvikling av Seglem gård. Med utfordringene som 
vi så den gang, i forhold til 100-metersbeltet, spredt bebyggelse på landbrukseiendom og overnatting på 
landbrukseiendom fikk vi til et samarbeid med (UMB) Universitetet for miljø- og biovitenskap på As. Vi 
stilte professor Anders Lunnan med kolleger og studenter spørsmålet om forretningsplanen Seglem gård 
jfr. innspillet her, kunne realiseres innenfor arealbrukskategorien LNF. De mente ja, gitt noen klare 
vilkår. Se kapittel 4 i innspillet. 
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Vi mener derfor at innspillet er svært godt gjennomarbeidet. • Vi avviker fra enkeltpersonforetak (ENK), som er mest brukt i landbruket. Løsningen for oss er 
borettslag/andelslag. Se kapittel 4 i innspillet for beskrivelse av juridisk organisering. 

Driftsbygningene på Seglem gård skal ikke inneholde for eksempel sauer eller kyr. De skal sørge for at 
22 dedikerte kunder skal hjelpe oss med produksjonen av grønnsaker, frukt, urter og bær. 

Jordvern 
Vi planlegger et hagejordbruk i en felles hage , dvs. dette er ikke en kolonihage. Dyrkbar mark deles ikke 
opp i parseller. Det blir en felleshage på Prysevika og en på Seglemsmarka. Dyrking og innhøsting blir 
helhetlig organisert og ledet av agronom. 

Viktige bygninger for gårdsbruket plasseres på fjellgrunn eller gjødslet beite. Det er god buffer mellom 
driftsbygninger og dyrka mark. Utviklingen av Seglem gård kommer Ikke til å bygge ned dyrka mark eller 
verdifull matjord. Det er jo den vi ønsker å bruke i framtiden. 

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 

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 

Området er utsatt for vind og bølger siden det ligger kystnært. Men vi anser ikke området som usikkert. 

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

• støy, støv, eksos? x 
• trafikkfare? x 

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

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

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

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

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

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 

Driftsbygninger som inneholder arbeidsleiligheter, nausthytter og uteområder som er i alminnelig bruk 
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• 

• 

• 

skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten 
spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. 

Allmennhetens tilgang. Stier til strandsonen vil holdes åpne. Disse skal være tilgjengelige for alle og har 
som målsetting å øke den allmenne bruken av området. 

Vel 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 kommentarer/beskrivelse 

Persontrafikk. Det blir ikke persontrafikk med bil mellom de ulike teigene. Et sentralt parkeringsted for 
biler etableres ved Seglemsmarka. Kun begrenset varetransport til Prysevika. 
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Innspill til revidering av kommuneplanen for 
Eigersund kommune 2011-2022 

Eksekutiv Sammendrag for Seglem gård (Gnr.3/Bnr.1) 
- et gårdsbruk for framtiden -

Gunnar Johan Helliesen og Irene Seglem 
Visjonen - ledende på samspillet mellom økologi, helse og miljø 

Seglem gård 
Innspill- kommuneplanen 2011-2022 
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SEGLEM GARD 
HElSe, UII.JØ OG ØKOlOGI 

Innholdsfortegnelse 
1 
2 

Seglem gård· anno 2010 ...............•.•.•...............• , .............................. _ .................. 3 
Beskrivelse av forslaga. - herunder intensjoner og formål ........................... 3 

2.1 SeglemsmBIka - Seglern gård - fase 1 •.•...........•....... , ................................................ 5 
2.2 Prysevika - Seglem gård - fase 2 ................................................................................ 6 

3 Temaomtale • drøfting ..•.................................................................................... 7 
3.1 Trafikkforhold og trafikksikkerbet ............................................................................. 7 
3.2 JOrØvem ....................................................................................................................... 7 
3.3 Strandsonevern ........................................................................................................... 8 
3.4 Kultunninnerlkulturmiljø ............................................................................................ 8 

4 Organisering og vilkår for utviklingen ............................................................. 8 
5 Oppsummering viktige momenter i innspillet ................................................. 8 
6 Økonom i ............................................. 11 .................................................................. 9 

6.1 Vedlegg - budsjetter ................................................................................................. 10 
7 Tabell- og figurliste .................. ; .................................................... _ ..................... 12 

Seglem gård Side 2 av 12 
Innspill - kommuneplanen 2011-2022 

• 

• 
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SEGLEM GARD 
HELSE. MILJØ OG ØKOLOGI 

1 Seglem gård - anno 2010 

Seglem gård består av fire teiger: Seglemsmarka. Prysevika, et område på 
Midbrødhalvøya og et område ved Seglemsvågen. 

Prysevika i nord grenser mot sjøen i vest med svaberg i dagen og mot gammel 
engmark i øst. For Prysevika utgjør gjødsla beite 6,5 mål og dyrka mark 13 mål. 

Sør for Prysevika er Seglemsmarka. Gjødsla beite utgjør 3,5 mål og dyrka mark 13,5 
mål. 

En nausthytte samt en ubebygd tomt for nausthytte(r), sees sentralt j kartet ved 
Seglemsvågen. Dette området er regulert til fritidsformål. De andre teigene er LNF 

• regulert (Iandbruk-, natur- og friluftsliv). 

M~t vest ligger en parsell på Midbrødhalvøya som Ikke vil bli berørt av forslagene I 
dette innspillet til revidering av kommuneplanens verbal- og arealdel 2011-2022. 

I dag består gården av et våningshus og garasje på Seglemsmarka, med tilhørende 
utleide marker. Kåre K. Seglem er eier i dag. Eldste datteren, Irene Seglem, ønsker å 
overta gårdsbruket og utvikle det i tråd med beskrivelsen i dette innspillet. 

2 Beskrivelse av forslaget - herunder intensjoner og 
formål 

Ved å utvikle gårdsbruket slik at gårdens ressurser nyttes på en annen måte enn 
tidligere, vil vi lage en virksomhet som gir økonomisk overskudd og et positivt bidrag 
til utvikling på mat - helse området. 

• Vi har laget en forretningsplan for å strekke oss mot nye mål og videreutvikle gården 

Seglem gård Side 3 av 12 
Innspill - kommuneplanen 2011.,2022 
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SEGLEMGARD 
HELSE, MU.JØ OG Øl<OI.OGI 

på en offensiv måte! Vi vil dyrke. foredle og selge gårdens produkter i lag med gode 
sammarbeidspartnere. Vi vil tilby nye mat-helse tjenester med utgangspunkt i 
gårdens egne ressurser. Firmaet skal hete Seglem gård. Det skal organiseres som et 
andelslag/borettslag. Lokasjonen er Seglem på Eigerøy i Egersund kommune. 

Del skal etableres hagejordbruk i en felleshage. Dyr1mingen av grønnsaker. frukt. 
bær og urter skal organiseres aven agronom slik det gjøres i dagens 
andelslandbruk. Gårdens produksjon skal selges enten som råvarer og I eller 
videreforedlede produkter til lokalt marked i området Stavanger - Egersund -
Kristiansand. 

For konseptet Seglem gård er det svært viktig at en kjernegruppe mennesker bidrar 
aktivt inn i produksjonen av grønnsaker, urter. frukt og bær. Disse menneskene må 
ha en sterk tilknytting til Seglem gård. og de må ha mulighet for å oppholde seg og 
arbeide på gården over tid. 

De som engasjerer seg på gården. vil primært komme fra området mellom Stavanger 
og Kristiansand samt sekundært også fra Danmark. Tysldand og Nederland. Det 
sekundære markedet er relevant fordi landene er relativt nære oss geografisk og 
ellers også er aktuelle fordi en hel del mennesker i disse landene har spesiell 
interesse for økologisk landbruk og tradisjonell vestlig naturmedisin. 

Siden mange av menneskene som engasjerer seg på gården ikke bor i umiddelbar 
nærhet, er det behov for å kunne tilby overnatting for opphold over tid på gården. 
Dette er en forutsetning for effektiv drift på Seglem Gård. Det planlegges derfor med 
18 arbeidsleiligheter og 4 nausthytter på gården som er tiltenkt en mulitfunksjonell 
bruk. 

Seglem gård har to typer andelshavere. Den første gruppen er 22 andelshavere med 
andel i en arbeidsleilighet eller en nausthytte og andel i produksjonen på Segl em 
gård. De er dedikerte i produksjonen og innhøstingen av produksjonen på Seglem 
gård. Den andre gruppen er 22 andelshavere som kun kjøper en andel av en 
forhåndsdefinert produksjon av grønnsaker, frukt og bær. 

Som tilleggsnæring på gården blir det helserådgivning og behandling av kronisk- og 
akutt syke mennesker, som ønsker økt velvære. Også mennesker som føler behov 
for et "pust i bakken" kan komme for rekreasjonsopphold. 

Kompetanse innenfor økologi, agronomi. økonomi og tradisjonell vestlig naturmedisin 
er å betrakte som grunnpilarene til Seglem gård. Initiativtakerne har kompetanse 
innenfor økonomi og tradisjonell vestlig natunnedisin. Økologi- og 
agronomikompetanse søkes det spesielt om. Flere personer i vårt nettverk besitter 
denne kompetansen, og er villige til å støtte prosjektet. 

Seglem gård Side 4 av 12 
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2.1 Seg/emsmarka - Seg/em glrd - fase 1 

-

/' 

t>N,5'PU\-N 
SaL€M bAP-.D 

Figur 2 Seglemsmarka. Illustrasjonsplan 

SEGLEM GARD 
HELSE. UIUØ.oo ØI<OlOGI 

På illustrasjonen er det tegnet inn et veksthus (V). driftsbygning (O) og et 
redskapshus (R). Driftsbygningen rommer 7 arbeidsleiligheter og terapidel. Hver 
arbeidsleilighet er antatt lik ca. BRA 45 kvm. Det er også angitt planlagt leplanting. 
Illustrasjonen viser også en tenkt plassering av produksjonen av grønnsaker, frukt og 
bær utendørs . 

Seglemgård Side 5 av 12 
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SEGLEM GARD 
HaSE, UIl.JØ OG ØKOLOGI 

Bilparkering for besøkende til Seglemsmarka og Prysevika planlegges på arealet sør 
for veien og veksthuset, angitt med en P. 

Veksthuset og redkapshuset planlegges i en etasje, mens driftsbygningen i to 
etasjer. Grunnplanets areal for veksthuset er ca 270 kvm, redskapshuset er ca 80 
kvm og driftsbygningen er ca 270 kvm. 

2.2 Prysevika - Seg/em gård - fase 2 
, 
I ILLVSTRASUo~~LA~ 

SEbæl"l ~ 

t-~_~ :l'f.02 .2~b Av MA~I"~NQ ~r~~,I.I.NOS~A~I1'W"'" t1IMIt-

-
--~\~t.(OOMS"~ ... ~I f#FJal.. IDI'IIM\ _~P(...M.filti~ .TvNT'tllO 

Figur 3 Prysevika, illustrasjonsplan 

På illustrasjonen er det tegnet inn et veksthus (V). driftsbygning (O) som rommer 7 
arbeidsleiJigheter og et redskapshus (R). Hver arbeidsleilighet er antatt lik ca. BRA 
45 kvm. Det er også angitt en bord langs med tomtegrensen og på marka hvor det er 
planlagt leplanting. Illustrasjonen viser også en tenkt plassering av produksjonen av • 
grønnsaker, frukt og bær. 

Bilparkering for besøkende til Prysevika planlegges på el definert areal på 
Seglemsmarka. Det gjøres slik for å unngå unødig biltrafikk. 

Veksthuset og redkapshuset planlegges i en etasje. mens driftsbygningen i to 
etasjer. Grunnplanets areal for veksthuset er ca 240 kvm. redskapshuset er ca 80 
kvm og driftsbygningen er ca 160 kvm. 

Hver arbeidsleilighet j kant av fjellet bygges i en etasje med ca. BRA 45 kvm. 
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3 Temaomtale • drøfting 

3.1 Trafikkforhold og trafikksikkerhet 

SEGLEM GARD 
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Satelittbildet under viser veien inn til Seglem fra Ystebrødveien i nord. På grunn av 
utviklingen av Seglem gård må man regne med noe økt trafikk. men det som 
dominerer trafikken her er turistfarten til Eigerøy fyr. Mennesker som ønsker å gå tur 
til fyret passerer Seglem for å parkere ved starten av turstien. Vi mener at området 
tåler dette. Etter vår oppfatning bør man legge til rette for fartsregulerende tiltak i 
Segleimsveien. 

• Persontrafikk. Det blir ikke persontrafikk med bil mellom de ulike teigene. Et 
sentralt parkeringsted for biler etableres ved Seglemsmarka. Kun begrenset 
varetransport til Prysevika . 

Figur 4 Seglemsmarka I sør og Prysevika I nord, satellittbilde 

3.2 Jordvern 
Vi planlegger et hagejord bruk i en felleshage. dvs dette er ikke en kolonihage. 
Dyrkbar mark deles ikke opp i parseller. Det blir en felleshage på Prysevika og en på 
Seglemsmarka. Dyrking og innhøsting blir helhetlig organisert og ledet av agronom. 

Viktige bygninger for gårdsbruket plasseres på fjellgrunn eller gjødslet belte. Det er 
god buffer mellom driftsbygninger og dyrka mark. Utviklingen av Seglem gård 
kommer ll!ls! til å bygge ned dyrka mark eller verdifull matjord. Det er jo den vi 
ønsker å bruke i framtiden. 

Området er kategorisert som kjerneområde for landbruk. Seglem har stor 
land bru ksverd i, som vi ønsker å ta vare på. Men vi ønsker ikke å lage et tradisjonelt 
jordbruk, heller satse på et hagejordbruk i en felle_hage. Basert på gårdens 
fremtidige ressurser er det en forutsetning for utvikling at vi blir gitt lov til å bygge 
arbeidsleiligheter. Arbeidsleilighetene vil fortrinnsvis være del ay 2 driftsbygninger. 

Seglem gård Side 7 av 12 
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3.3 Strandsonevern 
Skjenningav strandsonen. Det skal ikke bygges arbeidsleilighet~ innenfor 100-
metersbeltet. I Prysevika er det ca 166 meter fra nænneste arbeidsleilighet til 
strandsonen. 

3.4 Kulturminner/kulturmiljø 
I følge kartløsningen til Eigersund kommune er det angitt en-ruin under 
SEFRAKlFomminner på Seglemsmarka. 

4 Organisering og vilkår for utviklingen 
I samarbeid med professor Anders Lunnan, professor dr juris Daniel Rogstad og 
studenter ved Universitet for Miljø og Biovftenskap på As i 2008, fikk prosjektet råd 
angående valg av organisasjonsløsning. 

Med referanse til § 11.7.5 i PBl CLOV-2008-06-27-71) skal areal for lNF (Iandbruk-, 
natur-, friluftområder) brukes til: 

• Nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag. 

Landbruk er definert som jordbruk og hagebruk. 

Det er hjemmel for å gjennomføre forretningsplanen forutsatt vilkårene beskrevet i 
punktene under: 

• Eiendomsretten til Seglem gård (Gnr.3/Bnr.1 ) tilfaller ekteparet Irene Seglem 
og Gunnar Johan Helliesen, også kalt for bonden. 

• Driftsbygninger eies av bonden, som ved overtakelse av gårdsbruket bUr Irene 
Seglem og Gunnar Johan Helliesen. Det lages en klausul om at 
eiendomsretten til arbeidsleilighetene ikke kan overføres fra bonden. 

• Salg av arbeidsleilighetene organiseres slik at man ikke kjøper 
eiendomsretten til leiligheten, men bruksretten. ArbeidsleIlighetene. • 
nausthyttene, drivhusene og redskapsbodene på gården organiseres juridisk 
som et borettslag. 

• Utbyggingen av gården skal skje uten at arealet dyrket mark reduseres. 

5 Oppsummering viktige momenter i innspillet 
• Dyrkbar mark deles ikke opp I parseller. Det blir en felleshage på Prysevika og 

Seglemsmarka. Dyrking og innhøsting blir helhetlig organisert og ledet av 
agronom. 

• Skjerming av strandsonen. Det skal Ikke bygges arbeidsleIligheter innenfor 
10O-metersbeltet. 

• Jordvern. Viktige bygninger for gårdsbruket plasseres på-fjellgrunn eller 
gjødslet beite. All dyrkbar mark forblir inntakt. 

• Allmennhetens tilgang. Stier til strandsonen vil holdes åpne. Disse skal være 
tilgjengelige for alle og har som målsetting å øke den allmenne bruken av 
området. 

Seglem gård Side 8 av 12 
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• Persontrafikk. Det blir ikke persontrafikk med bil mellom de ulike teigene. Et 
sentralt parkeringsted for biler etableres ved Seglemsmarka. Kun begrenset 
varetransport til Prysevika. 

• Bygninger. Bebygd areal er begrenset til relativt få bygninger og samles i to 
tun, ett på hver av teigene. Hver arbeidsleilighet er antatt lik ca. BRA 45 kvm, 
og de er samlet i to driftsbygninger hhv en på Seglemsmarka og en i 
Prysevika. I Prysevika kommer det også fire små separate arbeidsleiligheter i 
kant av fjell. På hver teig settes det opp et drivhus og et redskapshus. Det 
bygges to nye våningshus med tilhørende garasje på eksisterende boligtomt. 
Nausthyttene bygges i Seglemsvågen. 

6 Økonomi 
Prosjektet Seglem gård har en kostnadsramme for investeringer på ca 43 millioner 
NOK. Finansieringen skal skje ved salg av bruksrettsandeler til arbeidsleiligheter. 
Bruksrettsandelen vil koste ca 2 millioner NOK per enhet I tillegg søkes det 
Innovasjon Norge og SR-Bank om midler til etablering. 

Hva utgjør Inntektspotensialet i virksomheten til Seglem gård for bonden? 
Dette er beskrevet i forretningsplanen under kapittel om prisstrategilmodell. Her 
gjengir vi det kort. 

• 22 andelshavere betaler for en forhåndsdefinert produksjon av grønnsaker, 
frukt og bær; ca 114 000 NOK per år. 

• Salg av grønnsaker, frukt og bær samt videreforedlede produkter i 
gardsutsalget; ca 20 000 NOK per år 

• Utleie av arbeidsleiligheter/nausthytter til velværesenteret og andre; ca 
300 000 NOK. 

I tillegg kommer inntekter fra tilleggsnæringen ved velværesenteret på ca 40 000 
NOK. Dette viser en god økonomisk utvikling for bonden med en estimert brutto 
årsinntekt lik 474 000 NOK. 

• Hva er økonomien for driften av Sealem gård - andelslaget? 

• 

Da er det hensiktsmessig å se til likviditets- og driftsbudsjettet og føre opp noen 
sentrale økonmiske termer og nøkkeltall. 

Virksomheten til Seglem gård har et salg som innebærer budsjetterte årsinntekter lik 
1 463 800 NOK (totale sum innbetalinger ·for hele driftsåret). Vi styrer mot overskudd 
og dermed nok pengemidler til å dekke variable- og faste kostnader. 

Om vi ser til 3. driftsår i driftsbudsjettet kan vi sette opp følgende: 
Dekningsbidraget er differansen mellom sum inntekter og sum variable kostnader lik 
653 300 NOK. Dette er tallet som viser budsjettert overskudd pluss faste kostnader 
og ska1 bidra til å betale de faste kostnadene. 

Dekningsgraden viser hvor stor del av innlektene som er igjen til å dekke 
virksomhetens faste kostnader. Dekningsgraden er gitt av forholdet mellom 
dekningsbidraget og salgsinntektene. For tredje driftsår er dekningsgraden estimert 
til 45% . 
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Driftsresultatet for tredje driftsår er 76 300 NOK. 
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Nullpunktsomsetning er nedre grense (størrelse) på omsetning virksomheten kan 
arbeide med uten å få underskudd når alle kostnader er dekket. 
Nullpunktomsetningen er gitt av forholdet mellom faste kostnader og dekningsgrad. 
For tredje driftsår er nullpunktomsetningen estimert til 1 293 000 NOK. 

Konklusjon: Virksomheten budsjetteres med overskudd. 

6.1 Vedlegg - budsjetter 

Driftsbudsjett. Inntekter minus kostnader 
Salgsinntekter 

Andre Inntekter 
SUM SALGSINNTEKTER 

Varfable kostnader. 

Råvarer, .komponenter 

lønn til ansatte. inkludert sosiale kostnader 

Andre variable. kostnader, utleie av arbeidslelligheterlnausthytter 

SUM VARIABLE KOSTNADER 

DEKNINGSBIDRAG (DB) (Sum imtekter - sum variable kostnader) 

Faste kostnader: 

,~~~~~~;!:~~1P ~::t",::! •. . ~,~~.:.~ 

.;.,'~}t:, • . t;::r;~ 1~'Jf~~?~i' [;at~""':.;'~ 

1483,8 1483,8 1483,8 

1463,8 1463,8 1463,8 

50 200 200 

610.5 610,5 610,5 
660,5 810,5 810,5 
803,3 653,3 653,3 

Faste lønnskostnader inkl. SOSiale kostnader; agronom l 50% stilling 200 200 200 

H~ O O O 
Strøm 30 30 30 

Teiefonlporto,lKT 15 15 15 

Mari<edsføring/reklame 325 150 50 
Reiser 70 70 70 

Vann og renovasjon 132 132 132 

Regnskapsføring 10 10 10 • 
~R~e~Wsj~'-on----------------------------------~------~1~Or-----~1~0+------1~0 

~~~--~~~~------------------------~------~-------+------~ Avskrivni~er (usikkert 1) 

Andre faste kostnader 
SUM FASTE KOSTNADER 852 677 577 
DRIFTSRESULTAT (Dekningsbidrag - faste kostnader) -48,8 -23,8 76,3 
Finanskostnaderlfinanslnnte)der (NB! ikke avdrag) (Usikkert ?) 

RESULTAT (overskudd eller underskudd) Un~udd Unde~udd Ov~udd 

Tabell 1 Driftsbudsjettet for Seglem gård - andelslaget 
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1 Eksekutiv Sammendrag 
for Seglem gård - et gårdsbruk for framtiden 

1.1 Hvorfor gir vi Innspill til rullerende kommuneplan - hva vii vi? 
Vi ekt~paret, Irene Seglem og Gunnar Johan Helliesen, har ett stort engasjement 
innenfor mat og helse området. Ved å utvikle gårdsbruket slik at gårdens ressurser 
nyttes på en annen måte enn tidligere, vil vi lage en vir1<somhet som gir økonomisk 
overskudd og et positivt bidrag til utvikling på mat - helse området. 

Vi har laget ~n fortetningsplan for å strekke oss mot nye mål og videreutvikle gården 
på en offensiv måte! Vi vil dyrke, foredle og selge gårdens produkter i lag med gode 
sammarbeidspartnere. Vi vil tilby nye mat-helse tjenester med utgangspunkt i 
gårdens egne ressurser. 

Ønsket om å etablere en verdifull produksjon på gårdsbruket med tilknyttet næring 
som direkte relateres til produktene på gården, er inspirasjonen og bakgrunnen for 
den planlagte etableringen. 

Det primære behovet gårdsbruket skal dekke er folks ønske om å dyrke egen mat fra 
kjent jord. De vil kjenne matens historie og kvalitet. Disse blir kjemepersoner i 
andelslagetlborettslaget og utgjør så og si hjertet på Seglem gård. 

Virksomheten skal også dekke behovet for overnatting til nøkkelpersonene. Det 
etableres arbeidsleiligheter og nausthytter til formålet, som er tiltenkt en 
mulitfunksjonell bruk. Andre kundegrupper kan også leie seg inn her ved behov. 

Seglem gård har to typer andelshavere. Den første gruppen er 22 andelshavere med 
andel i en arbeidsleilighet eller en nausthytte og andel i produksjonen på Seglem 
gård. De er dedikerte i produksjonen og innhøstingen av produksjonen på Seglem 
gård. Den andre gruppen er 22 andelshavere som kun kjøper en andel aven 
forhåndsdefinert produksjon av grønnsaker, frukt og bær. 

• Seglem gård skal dekke et økende behov for grønnsaker, frukt og bær med en 
kjent økologisk historie. Produksjon og høsting skal utføres i samvirke mellom 
bonden og 22 + 22 andelshavere. 

• Kunder skal oppleve seg selv satt i sentrum som menneske j et velværesenter. 
Seglem gård skal være en bidragsyter i landbruket j forhold til myndighetenes 
målsetting om bærekraft og økologi. 

Firmaet skal hete Seglem gård. Det skal organiseres som et andelslaglborettslag. 
Lokasjonen er Seglem på Eigerøy i Egersund kommune. 
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1.2 Seg/em gård - anno 2010 

Seglem gård består av fire teiger: Seglemsmarka. Prysevika, et område på 
Midbrødhalvøya og et område ved Seglemsvågen. 

Prysevika i nord grenset mot sjøen i vest med svaberg i dagen og mot gammel 
engmark i øst. For Prysevika utgjør gjødsla belte 6,5 mål og dyrka mark 13 mål. 
Sør for Prysevika er Seglemsmarka. Gjødsla beite utgjør 3,5 mål og dyrka mark 13,5 
mål. 

En nausthytte samt en ubebygd tomt for nausthytte(r), sees sentralt i kartet ved 
Seglemsvågen. Dette området er regulert til fritidsformål. De andre teigene er LNF 
regulert (Iandbruk-, natur- og friluftsliv). 

Mot vest ligger en parsell på Midbrødhalvøya som ikke vil bli berørt av forslagene i 
dette innspillet til rullerende kommuneplan 2010. 

I dag består gården av et våningshus og garasje på Seglemsmarka, med tilhørende 
utleide marker. Kåre K. Seglem er eier i dag. Eldste datteren, Irene Seglem, ønsker å 
overta gårdsbruket og utvikle det i tråd med beskrivelsen i dette innspillet. 
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1.3 Seg/em gård· utviklingskonseptet 
Det skal etableres hagejordbruk i en felleshage. Dyrkningen av grønnsaker, frukt, 
bær og urter skal organiseres aven agronom s1ik det gjøres i dagens 
andelslandbruk. Gårdens produksjon skal selges enten som råvarer og I eller 
videreforedlede produkter til lokalt marked I området Stavanger - Egersund -
Kristiansand. 

For konseptet Seglem gård er det svært viktig at en kiernegruppe mennesker bidrar 
aktivt inn i produksjonen av grønnsaker, urter, frukt og bær. Disse menneskene må 
ha en sterk tilknytting til Segl em gård, og de må ha mulighet for å oppholde seg og 
arbeide på gården over tid. 

De som engasjerer seg på gården, vil primært komme fra området mellom Stavanger 
og Kristiansand samt sekundært også fra Danmark, Tyskland og Nederland. Det 
sekundære markedet er relevant fordi landene er relativt nære oss geografisk og 
ellers også er aktuelle fordi en hel del mennesker i disse landene har spesiell 
interesse for økologisk landbruk og tradisjonell vestlig naturmedisin. 

Siden mange av menneskene som engasjerer seg på gården ikke bor i umiddelbar 
nærhet, er det behov for å kunne tilby overnatting for opphold over tid på gården. 
Dette er en forutsetning for effektiv drift på Seglem Gård. Det planlegges derfor med 
18 arbeidsleiligheter og 4 nausthylter på gården. Se nærmere beskrivelse i 
forretningsplanen. 

Seglem gård har to typer andelshavere. Den første gruppen er 22 andelshavere med 
andel i en arbeidsleilighet eller en nausthytte og andel i produksjonen på Seglem 
gård. De er dedikerte I produksjonen og innhøstingen av produksjonen på Seglem 
gård. Den andre gruppen er 22 andelshavere som kun kjøper en andel aven definert 
produksjon av grønnsaker, frukt og bær. 

• 

Som tilleggsn~ring på gården b1ir det helserådgivning og behandling av kronisk- og e 
akutt syke mennesker, som ønsker økt velvære. Også mennesker som føler behov 
for et "pust i bakken" kan komme for rekreasjonsopphold. 

Kompetanse innenfor økologi. agronomi, økonomi og tradisjonell vestlig naturmedisin 
er å betrakte som grunnpilarene til Seglern gård. Initiativtakerne har kompetanse 
innenfor økonomi og tradisjonell vestlig naturmedisin. Økologl- og 
agronomikompetanse søkes det spesielt om. Flere personer i vårt nettverk besitter 
denne kompetansen, og er villige til å støtte prosjektet. 
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1.4 Organisering og vilkår for utviklingen 
I samarbeid med professor Anders lunnan, professor dr juris Daniel Rog~tad og 
studenter ved Universitet for Miljø og Biovitenskap på As i 2008, fikk prosjektet råd 
angående valg av organisasjonsløsning. 
Med referanse til § 11.7.5 i PBl (LOV-2008-06-27-7l) skal areal for lNF (Iandbruk-, 
natur-, friluftområder) brukes til: . 

• Nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag. 

landbruk er definert som jordbruk og hagebruk. 
Det er hjemmel for å gjennomføre forretningsplanen forutsatt vilkårene beskrevet i 
punktene under: 

• Eiendomsretten til Seglem gård (Gnr.3/Bnr.1) tilfaller ekteparet Irene Seglem 
og Gunnar Johan Hefliesen også kalt for bonden. 

• Driftsbygninger eies av bonden,som ved overtakelse av gårdsbruket blir Irene 
Seglem og Gunnar Johan Helliesen. Det lages en klausul om at 
eiendomsretten til arbeidsleilighetene ikke kan overføres fra bonden. 

• Salg av arbeidsleiligheteneorganiseres slik at man ikke kjøper 
eiendomsretten til leiligheten, men bruksretten. ArbeidsleIlighetene. 
nausthyttene, drivhusene og redskapsbodene på gården organiseres juridisk 
som et borettslag. 

• Utbyggingen av gården skal skje uten at arealet dyrket mark reduseres. 

1.5 Andre viktige kriterier for utviklingen av Seglem gård 
• Dyrkbar mark deles ikke opp i parseller. Det blir en feJleshage på Prysevika og 

Seglemsmarka. Dyrking og innhøsting blir helhetlig organisert og ledet av 
agronom. 

• Skjerming av strandsonen. Det skal ikke bygges arbeidsleiligheter innenfor 
10Q-metersbeltet. 

• Jordvem. Viktige bygninger for gårdsbruket plasseres på fjellgrunn ·eller 
gjødslet beite. All dyrkbar mark forblir inntakt. 

• Allmennhetens tilgang. Stier til strandsonen vil holdes åpne. Disse skal være 
tilgjengelige for alle og har som målsetting å øke den allmenne bruken av 
området. 

• Persontrafikk. Det blir ikke persontrafikk med bil mellom de ulike teigene. Et 
sentralt parkeringsted for biler etableres ved Seglemsmarka. Kun begrenset 
varetransport til Prysevika. 

• Bygninger. Bebygd areal er begrenset til relativt få bygninger og samles i to 
tun, ett på hver av teigene. Hver arbeidsleilighet er antatt Ilk ca. BRA 45 kvm, 
og de er samlet i to driftsbygninger hhv en på Seglemsmarka og en i 
Prysevika. I Prysevika kommer det også fire små separate arbeidsleiligheter i 
kant av fjell. På hver teig settes det opp et drivhus og et redskapshus. Det 
bygges to nye våningshus med tilhørende garasje på eksisterende boligtomt. 
Nausthyttene bygges i Seglemsvågen . 
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1.6 Økonomi 
Prosjektet Seglem gård har en kostnadsramme for investeringer på ca 43 millioner 
NOK. Finansieringen skal skje ved salg av bruksrettsandeler til arbeidsleiligheter. 
Bruksrettsandelen vil koste ca 2 millioner NOK per enhet. I tillegg søkes det 
Innovasjon Norge og SR-Bank om midler til etablering. 

Hva utgjør inntektspotensialet i virksomheten til Sealem gård for bonden? 
Dette er beskrevet i forretningsplanen under kapittel om prisstrategVmodeJl. Her 
gjengir vi det kort. 

• 22 andelshavere betaler for en forhåndsdefinert produksjon av grønnsaker, 
frukt og bær; ca 114000 NOK per år. 

e Salg av grønnsaker. frukt og bær samt videreforedlede produkter I 
gardsutsalget; ca 20 000 NOK per år 

• Utleie av arbeidsleiligheter/nausthytter til velværesenteret og andre; ca 
300000 NOK. 

I tillegg kommer inntekter fra tilleggsnæringen ved velværesenteret på ca 40 000 
NOK. Dette viser en god økonomisk utvikling for bonden med en estimert brutto 
årsinntekt lik 474 000 NOK. 

Hva er økonomien for driften av Seglem gård - andelslaget? 
Da er det hensiktsmessig å se til likviditets- og driftsbudsjettet og føre opp noen 

sentrale økonmiske termer og nøkkeltall. 

Virksomheten til Segl em gård har et salg som innebærer budsjetterte årsinntekter lik 
1 463 800 NOK (totale sum innbetalinger for hele driftsåret). Vi styrer mot overskudd 
og dermed nok pengemidler til å dekke variable- og faste kostnader. 

Om vi ser til 3. driftsår i driftsbudsjettet kan vi sette opp følgende: 
Dekningsbidraget er differansen mellom sum inntekter og sum variable kostnader lik 
653 300 NOK. Dette er tallet som viser budsjettert overskudd pluss faste kostnader 
og skal bidra til å betale de faste kostnadene. 

Dekningsgraden viser hvor stor del av inntektene som er igjen til å dekke 
virksomhetens faste kostnader. Dekningsgraden er gitt av forholdet mellom 
dekningsbidraget og salgsinntektene. For tredje driftsår er dekningsgraden estimert 
til 45%. 

Driftsresultatet for tredje driftsår er 76 300 NOK. 

Nullpunktsomsetning er nedre grense (størrelse) på omsetning virksomheten kan 
arbeide med uten å få underskudd når alle kostnader er dekket. 
Nullpunktomsetningen er gitt av forholdet mellom faste kostnader og dekningsgrad. 
For tredje driftsår er nullpunktomsetningen estimert til 1 293 000 NOK. 

Konklusjon: Virksomheten budsjetteres med overskudd. 
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2 Innledning 

Pa landsbasis er siden 1949 antallet gårdsbruk redusert med mer enn to tredjedeler, 
fra 213 000 til 61 500 i 2002, noe som innebærer at gjennomsnittlig er 8 bruk lagt ned 
hver dag ,(kilde: Statistisk sentralbyrå). 

På 1890 tallet kan man lese fra pantebok nr.15, 1890-1893, skJe 547-662 at det var 
17 gårdsbruk i drift på Seglem. 12008 var det 5 gårdsbruk i drift. Landbruksdriften er 
drastisk redusert (ca 70%) gjennom de siste 100 år på Seglem. Driften er i dag deltid 
og gårdbrukeren på Seglem har stort sett sauer. 

Trenden er negativ for antall gårdsbruk og aktiviteten rundt disse. Vi vil gjeme gjøre 
noe med den trenden, og vil jobbe for å gjenskape et bærekraftig og levende 
landbruksmiljø på Seglem gård. Vi har også et håp om at Eigersund kommune er 
positive til en slik utvikling på Seglem. 

Landbruket står foran flere utfordringer I fremtiden. Flere jordbrukseiendommer 
legges ned og kjøpes opp av mennesker som er sterkt bemidlet. Det stilles krav til 
effektiv drift. Heltidsbonden. deltidsbonden, småbruk og store gårdsbruk er ofte et 
diskusjonstema i media. Meningene er ofte delte. Hvordan skal menneskene gis 
muligheten til å dyrke egen mat på egen jord? 

Vi har tenkt å løse delte ved å beholde småbruket. og siden vi ikke er sterkt bemidlet, 
ønsker vi å satse på økonomisk hjelp og arbeidskraft fra mennesker som kjøper 
seg inn i andelslaget Seglem gård. Modellen er utformet slik at gårdsbrukeren fortsatt 
eier hele eiendommen, mens øvrige deltakere kjøper en andel som gir bruksrett til 
arbeidsleiligheten. Eiendomsretten tilhører bonden. 

Dette er grunnsteinen for utviklingen av Seglem gård I nettopp at man innser behovet 
for ekstern hjelp for å lykkes på småbruket. Seglem gård slik den fremkommer i vår 
forretningsplan. er et nytt produkt. 

Siden Seglem gård ligger i LNF-regulerl område har vi brukt mye tid på avklaringer 
av regelverk og muligheter for utvikling og drift innenfor disse rammene. Dr. jUris 
Daniel Rogstad og professor Anders Lunnan ved Universitetet for Miljø og 
Biovitenskap har blant flere vært aktive bidragsytere i utviklingen aven eier- og 
driftsmodell av Seglem gård. 

Vi ønsker å invitere andre interesserte til å delta i økologisk dyrking av grønnsaker, 
frukt og bær. Dette skal gjøres ved blant annet å tilby dem arbeidsleilighet (ca. BRA 
45 kvm) for overnatting, slik at de kan bidra aktivt på stedet noen dager i 
sammenheng om ønskelig. Behov og ønsker vil her være ulike alt etter hvor 
deltakerne er fast bosatt for øvrig. 

Arbeidslivet i dag og i fremtiden, er i stor grad fleksibelt. Det innebærer at folk kan 
velge å rette sin arbeidsinnsats mot mer enn ett arbeidsområde i sitt daglige liv. Vi 
har derfor tro på at mennesker i områdene Egersund, Stavanger, Kristiansand og I 

Forretningsplan 
Seglemgård 

Side 9 av 36 

31 



SEGLEM GARD 

større byer i Danmark. Tyskland og Nederland kan være interessert i en slik 
mulighet. 

Seglem gård består av tre "teiger": Seglemsmarka, Prysevika og et område ved 
Seglemsvågen. VI ønsker i tre faser å foreta en moderat, ba1ansert utbygging 
tilpasset de naturgitte forholdene på plassen. Denne utviklingen ska1 skje uten at 
arealet dyrket mark reduseres, og uten at arealet deles opp i mindre enheter. 

Forretningsplanen skisserer på de tre "teigene" mulig plassering av til sammen to 
driftsbygninger hvor hver driftsbygning inkluderer syv arbeidsleiligheter. to veksthus 
og to redskapshus. I tillegg viser planen fire enkeltstående arbeidsleUigheter I en 
rekke ved kanten av fjellet i Prysevika~ samt fire nausthytter (ca. BRA 45 kvm) i 
Seglemsvågen. Fellesnevneren er at bygningsmassen i Seglemsmarka og i 
Prysevika samles i tun, og de fleste arbeidsleiUghetene samles i felles 
driftsbygninger. Bygningene er plassert på områder som ikke er dyrkbare og på 
områder som kun kan nyttes som beite for dyr. 

Seglem gård får to våningshus med garasje på Seglemsmarka. De oppføres på 
tomten hvor eksisterende våningshus står. 

Plan for le planting som er utarbeidet i samarbeid med Arne Jostein Lyshol, 
fylkesgartner hos Fylkesmannen i Rogaland, den 20. september 2007. skal ved 
iverlq;ettelse bidra til enda bedre dyrkingsforhold på Seglem. Vi har for øvrig allerede 
positive erfaringer med dyrking av grønnsaker og bær på området. 

Resultatet skal bli en vinn, vinn situasjon for myndigheter. gårdseier. andelshavere 
og nabogårdsbruk pga synergieffekter knyttet til utviklingen av Segl em gård. Seglem 
gård skal også være åpen for besøk fra barnehager og skoler. Det er viktig for barn å 
lære om matens opprinnelse. 

Forretningsplanen er et grunnlag for videre utvikling og iverksetting. Den beskriver 
flere relaterte emner knyttet til forretningen Seglem gård. Planen er å videreforedle 
enkelte av råvarene for salg av ferdige produkter. gjennomføre kurs i matlaging samt 
etablere et vestlig naturmedisinsk senter hvor mat - helse området møtes. 

For å lage en mest mulig reaUstisk forretningsplan, har vi hatt samtaler og gjort 
vurderinger i samarbeid med fagpersoner innenfor bygg, salg, arkitektur, økonomi, 
økologi og agronomi. 

Totalt sett ønsker vi å skape et levedyktig lokalsamfunn på Segl em i Eigersund 
kommune, for oss selv og våre etterkommere. 
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3.1 VisjQn 
"ledende på samspillet mellom økologi, helse og miljø" 

SEGLEM GARD 
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Småbruket skal være som en fyrtykt å rekne i forbindelse med dyrking, foredling og 
salg av grønnsaker, frukt og b~r. Gårdsbruket skal spesielt bli lagt merke til i forhold 
til mat-helseaspektet. Gården skal inneha den beste kompetanse innenfor agronomi 
og økologi, tradisjonell vestlig naturmedisin, økonomi og matlaging. 

3.2 Forretningside 
Seglem gård har en todelt forretningside 

• Seglem gård skal dekke et økende behov for grønnsaker, frukt og bær med en 
kjent økologisk historie. Produksjon og høsting skal utføres i samvirke mellom 
bonden og andelshaverne. 

• Kunder skal oppleve seg selv satt i sentrum som menneske j et velværesenter. 
Seglem gård skal være en bidragsyter i landbruket i forhold til myndighetenes 
målsetting om bærekraft og økologi. 

Gunnar Johan Helliesen og Irene Seglem skal jeg arbeide som heilpraktikerlbonde 
og koordinator av aktivitetene på gården. 

4 Produkt-' tjenestebeskrivelse 

4.1 Beskrivelse av produkt/tjeneste 
Seglem gård skal bli et bærekraftig gårdsbruk med produksjon av grønnsaker, frukt 
og bær. Velværesenteret nytter kvalitetsprodukter fra produksjonen. Tjenesten er 
utstrakt omsorg for naturen - maten og mennesket. 

Frisk luft, havsprut, tur i kuppert terreng, adspredelse og la tankene fly med 
måkeskrik eller med vinden som feier barskt over hustoppene. 

Solas trygge, varme omfavnelse og se med egne øyne naturens under bli til i 
drivhuset, på markene og i havet. 

4.1.1 Produksjon av grønnsaker, frukt og bær 
Deltakere i produksjonen skal være personer med interesse for økologisk dyrking av 
grønnsaker, frukt og bær. De kommer til gården i kortere eller lengre tidsrom og 
losjeres i arbeidsleiligheter på gården. 

Seglem gård har to typer andelshavere. Den første gruppen er andelshavere med 
andel i en arbeidsleilighet eller en nausthytte og andel i produksjonen på Seglem 
gård. De er dedikerte i produksjonen og innhøstingen av produksjonen på Seglem 
gård. Den andre gruppen andelshavere kjøper en andel aven definert produksjon. 
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Produksjonen går med til salg i gardsbutikken og andelshavernes eget forbruk. 
Seglem gård skal tilby økologisk vegetarisk mat fraktet til velværesenteret og/eller til 
fellesromlkafå på gården. 

Maten er økologisk dyrket, fri fot syntetiske/kjemiske plantevernmidler og uten bruk 
av kunstgjødsel. I foredlingen av maten tilsettes det ikke kunstige tilsetningsstoffer 
eller kunstige fargestoffer. Fremfor alt dyrkes måten med kjent historie. 

Opplæring i produksjonsmetoder og erfaringsoverføring skal skje i tett sammarbeid 
mellom. ~gronom og andelshavere. Itillegg vil det bli satset på å vise andre 
interesserte 

Figur 2 Bilder fra kolonihagen til Marianne Berge og Jose Gonzales Plaza. Våland. 

4.1.2 Velværesenteret 
Som tilleggsnæring på gården blir det helserådgivning og behandling av kronisk- og 
akutt syke mennesker, som ønsker økt velvære. Også mennesker som føler behov 
for et "pust i bakken" kan komme for rekreasjonsopphold. 

Gården vil legge til rett fOT undervisning i matlaging både individuelt og I grupper. 
Velværesenteret skal tilby kunden opplegg innenfor tradisjonell vestlig naturmedisin. 

Kundene gis støtte, motivasjon, inspirasjon og veiledning tilpasset individuelle behov. 

Fellesnevneren for tjenesten Segl em gård kan tilby er trivsel rundt egen utvikling. 
Trivsel i tider det er motbakker og man kjemper for å mestre. Omsorg og 
ivaretakelse, trygghet og nærhet er verdier man skal oppleve på gården gjennom aUe 
tjenestene som tilbys. 

Målet om antall medarbeidere er 2 innenfor agronomi og økologi, 1 bonde, 3 
heilpraktikere, 1 økonom, 2 kokkerIbakere og 1 renholdsbetjent. Til sammen er det 
10 medarbeidere som utgjør mellom 7 og 9 årsverk. 

4.2 Konseptet - Seg/em gård 
Landbruket er i endring og behovet for egenprodusert mat øker. Seglem gård vil tilby 
dette til kunde. 
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Siv. ark. Rolf Jacobsen i GAlA arkitekter? Tjøme, skriver i boka Tun, bygninger og 
økologi: "I et hagejordbruk vil et areal på 12 mål kunne ernære ni familier (36 
personer). Et industnjordbruk kan ernære en familie på d,et samme arealet." Dette 
sier noe om potensialet for å drifte gårdsbruket pc) Seglem på en annen måte enn i 
dag. Dette er et eksempel på at det er hensiktsmessig å'tenke innovativt i landbruket. 

Figur 3 IndustrJJordbruk vs Hagejordbruk 

Salllmt· jcm:J - fo1'Sl.l)eJl/RV resulkll,.,: 
ilrtltllbt>buw( til .~IIbt'f'Ring twi 
bagt'jurclbruk r~ '"dustrijrJrdhruk. J 
(JI J)(lRejordbtuk IJfI t'f ureal/ld 12 
md/lm mu' '>rna7't! 'li !amllit>r (36 
/1t'1'S01U.>r) EI hullASlrljordbnl k 
ba" ~nI(f'''c} i'n familie 
Il(} ffi'l san/ml' tllWllei 

Gården består av ca 27 mål dyrket mark. Pr dags dato leies jordene ut til nabobruk. 
Jordene beites for tiden av sauer og kyr. Seglem gård planlegger å nytte den 
dyrkbare jorda til økologisk produksjon av grønnsaker. frukt og bær. Gården som i 
dag består av et våningshus med tilhørende utleide marker, skal utvikles til et 
innovativt gårdsbruk. Aktivitetene på gården skal væte nyskapende og fremtidsrettet. 

For å kunne realisere prosjektet kreves det hjelp fra andre. Seglem gård kommer til å 
søke om både økonomisk hjelp og fysisk arbeidshjelp. 

4.2.1 Seg/em gård oversiktskart --

Figur 4 Oversiktskart· Seglem gard i dag 
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I nord er Prysevika. Rett sør for Prysevika er Seglemsmarka. Nausthyttene sees 
sentralt i kartet. Helt vest ligger en parsell på Midbrødhalvøya, som ikke er tatt med i 
planen. 

4.2.2 Seglemsmarka - Seg/em g'rd - fase 1 

-

,/ 

/' 

Figur 5 Seglemsmarka, Illustrasjonsplan 

oN S? (..tIr-N 
bÅ~ 

På illustrasjonen er det tegnet inn et veksthus {V), driftsbygning (O) som rommer 7 
arbeidsleiligheter og terapidel og et redskapshus (R). Hver arbeidsleUighet er antatt 
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lik ca. BRA 45 kvm. Det er også angitt planlagt leplanting. Illustrasjonen viser også 
en tenkt plassering av produksjonen av grønnsaker, frukt og bær utendørs. 

Bilparkering for besøkende til Seglemsmarka og Prysevika planlegges på arealet sør 
for veien og veksthuset, angitt med en P. 

Veksthuset og redkapshuset planlegges i en etasje, mens driftsbygningen i to 
etasjer. Grunnplanets areal for veksthuset er ca 270 kvm, redskapshuset er ca 80 
kvm og driftsbygningen er ca 270 kvm. 

4.2.3 Prysevika - Seg/em gård - fase 2 

IL~V;TRA~D~~~~ 
Slu.IX'" '-A1tl> 

/--:-=_--I 1'i.C12.2t1b8 ft.v M"R.I~1\\1\J6 "E"~-{, I ""NOS~f5AR.\U"T~" w.t.1r 

--I:tt;"'oo""S"~$ -.~\ f#FJfU, I{)I\!M\ _t.6~til. 

• Figur 6 Prysevika, lIIustra&jonsplan 

• 

På illustrasjonen er det tegnet inn et veksthus (V), driftsbygning (O) som rommer 7 
arbeidsleiligheter og et redskapshus (R). Hver arbeidsleilighet er antatt lik ca. BRA 
45 kvm. Det er også angitt en bord langs med tomtegrensen og på marka hvor det er 
planlagt leplanting. Illustrasjonen viser også en tenkt plassering av produksjonen av 
grønnsaker, frukt og bær. 

Bilparkering for besøkende til Prysevika planlegges på et definert areal på 
Seglemsmarka. Det gjøres slik for å unngå unødig biltrafikk. 

Veksthuset og redkapshuset planlegges i en etasje. mens driftsbygningen i lo 
etasjer. Grunnplanets areal for veksthuset er ca 240 kvm, redskapshuset er ca 80 
kvm og driftsbygningen er ca 160 kvm. 

Hver arbeidsleilighet i kant med fjellet bygges i en etasje med ca. BRA 45 kvm . 
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5 Målsetti nger 
Seglem gård inb~fatter plan1eggings-, utbyggings-., og driftsfase. Innenfor 
planleggingsfasen er målet å utarbeide nødvendig dokumentasjon for å iverksette 
utbygging og drift. 

Seglem gård ligger i LNF regulert område, kjerneområde for landbruk. LNF er 
forkortelse for landbruk. natur og friluftsliv. Her må d~t avldares hva lokale 
myndigheter krever av nødvendig dOKumentasjon for å kunne saksbehandle 
forretningsplanen. 

5.1 Operative målsettinger· Utbygging 
• Produsere nødvendige planer og tegninger som myndighetene krever for å 

muliggjøre igangsetting av utbygging og drift av Seglem gård etter 
forretningsplanen. 

• Sørge for at andelshavere får plikter og rettigheter knyttet til deres investering i 
gårdsbruket slik at de bidrar til utviklingen av gården slik forretningsplanen 
beskriver. Lage statutter. 

• Markedsføre og selge Seglem gård slik at kommunens egne borgere ønsker å 
kjØpe en del av produksjonen. 

• Bygge ut Seglem gård: 
o Seglemsmarka (Veksthus, driftsbygning, redskapsbod) 
o Seglemsmarka (Våningshus A og garasje) 
o Seglemsmarka (Våningshus B og garasje) 
o Prysevika (Veksthus, driftsbygning, redskapsbod) 
o Prysevika (Arbeidsleiligheter) 
oSeglemsvågen (Nausthytter) 

• Innhente nødvendig kompetanse innenfor fagene bygg, landbruk, mat og 
naturmedisin for å realisere prosjektet. 

5.2 Finansielle målsettinger - Utbygging 
• Salget av andeler skal bidra slik at bygningsmassen i prosjektet blir tilnærmet lik 

selvfinansiert. Bonden skal komme ut med minst mulig gjeld og mest mulig 
utvikling av landbruket på Seglem gård. 

• Kostnader knyttet til utbygging av Seglem gård og kapitalinntekter er estimert til 
ca 44 millioner NOK. 

• Få et mer robust estimat av kostnadene i dialog med entreprenør. 
• Få et mer robust estimat av salgsinntekter av andeler i arbeidsleilighetlnausthytte 

i dialog med bank. 

5.3 Operative målsettinger - Drift 
• Integrere andelshavere i gårdsbruket som er kjøpere av andeler i 

arbeidsleilighetene. 
~ Markedsføre og selge Seglem gård slik at kommunens egne borgere ønsker å 

kjøpe en del av produksjonen. 
• Skape et velfungerende gårdslag som yter topp kundeservice. 
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• La fagfolk~ne bli likeverdige partnere hvor man har mulighet til ska~ egen 
fremtid. 

• Arrangere verksted hvor deltakerne på gården utarbeider et felles 
arbeidsdokument. Dette dokumentet inkluderer for eksempel økonomi og juss. 

5.4 Finansielle mj/settinger - Drift 
• Utarbeide en nøkkel som skal fordele fortjeneste som gårdslaget i fellesskap gjør 

seg fortjent til. 

6 Markedsvurdering 

6.1 Kunder 
Markedet er geografisk primært fra Stavanger i nord til Kristiansand i sør. Sekundært 
er markedet i Danmark, Tyskland og Nederland. 

6.1.1 Produksjon av grønnsaker, frukt og bær 
GArdsbruket ønsker 11 barnefamilier og 11 godt voksne par eller enslige som 
andelshavere til gårdens produksjon av grønnsaker, frukt og bær. 

De mest aktuelle kundene som andelshavere i andelslaget på gården er. 

• Godt voksne mennesker i 50-70 årsalderen har solgt eneboligen. gjeme flyttet i 
leilighet. De ønsker å fylle fritiden med noe meningsfylt, gjeme dele denne tiden 
med barnebarn. 

• Barnefamilier har vanligvis en travel hverdag og flere har behov for å komme 
nærmere naturen, være ute, lage og spise god mat sammen og møte andre med 
lignende interesser. De ønsker å finne motvekten til tidsklemma. 

6.1.2 Velvæntsenter 
I forhold til mat-helseproduktet er de mest aktuelle kundene kvinner og menn i 
alderen O - 65 år. Vi henvender oss til mennesker som er kritiske og stiller spørsmål 
til hva såkalte autoriteter fort~ler dem av sannheter. De er nysgjerrige og ønsker å 
delta selv. for å realisere seg selv. 

I denne aldersgruppen er foreldre og/eller besteforeldre opptatt av barnas ve og vel, 
og de ønsker å optimalisere barnas behov. Det dreier seg om å gi barna best mulig 
start og ballast i livet De verdsetter myke verdier som omsorg og tid sammen. 

6.2 Konkurrenter 
Konkurrenter er SPA hoteller. Deres markedsposisjon er økende. Seglem gård er ulik 
og på langt nær så store når det gjelder antall sengeplasser. Gården kan nok få noen 
kunder fra SPA hotellene pga dets unike produkt Det er ingen, så vidt meg bekjent 
som har laget et slik produkt på en gård. 

Seglem gård etableringen vil bidra til et bærekraftig lokalsamfunn av flere aktive 
gårdbrukere som tenker j lignende retning og ønsker å komplettere produktene som 
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tilbys av Seglem gård. Her kan man også se for seg økt utvikling av gårdsturisme. 
Markedet i Danmark. Tyskland og Nederland er voksende. Flere ønsker å ta turen til 
Norge. Ege"i'und ,er i meget gunstig posisjon mht ferjeanløp fra Oanmark. Man antar 
at en ferje kommer til å anløpe Egersund havn i fremtiden. Her er det relativt kort vei 
til markedet 

Andre konkurrenter er andre velværesentra i byene. Deres sterke sider er at det er 
kort vei til dem. Seglem gård vil måtte kunne tilby bedre kvalitet på ljenestene og 
være enda bedre på helhetsorientering og ivaretakelse av kunden. Velværesenteret 
på Seglem gård kommer til å ha en klar medisinsk orientering. Dette skiller seg fra 
majoriteten av velværesentra. 

6.3 Totalmarked og antatt markedsandel 

6.3.1 Produksjon av grønnsaker, frukt og bær 
Det er mange som har behov for å dyrke egne grønnsaker. Det ser man tydelig på 
for eksempel lange ventelister ved kolonihagene i distriktet og ikke minst på 
landsbasis. Kundene i dette markedet har ikke fått dekket sitt behov. 

For å utvikle konseptet er det meget viktig at en kjemegruppe mennesker bidrar 
aktivt inn i produksjonen av grønnsaker, urter, frukt og bær. Disse andelshaverene 
må ha en sterk tilknytting til Seglem gård. og de må ha mulighet for å oppholde seg 
og arbeide på gården. For å kunne tilfredsstille dette behovet planlegges det 4 
nausthytterog 18 arbeidsleiligheter på gården. Det antas al disse 22 familiene ikke 
har sitt faste bosted i absolutt nærhet til Egersund, men må reise et stykke for å 
komme til gården. For dem blir det for langt å reise frem og tilbake me110m gården og 
sitt faste bosted for en dag eller en kveld. 

Ut fra interessen det er blant folk I å produsere egen mat og kjenne matens historie, 
er markedsstørrelsen som er skissert her realistisk. Seglem gård dekker en brøkdel 
av det totale markedet for denne ljenesten. 

6.3.2 Velvætesentelet 
Målsettingen er at velværesenteret skal bemannes med 3-4 heilpraktikere. Statistisk 
sentralbyrå skriver at over halvparten av alle voksne har en sykdom eller skade. Det 
betyr at markedet for et velværesenter slik vi ønsker å drive det er stort. Seglem gård 
vil tilby et nisjeprodukt å regne I Norge og har som målsetning å spre kunnskapen om 
tradisjonell vestlig naturmedisin. På sikt kan det bli aktuelt å bygge opp lignende 
tilbud andre steder i Norge. 

Totalmarkedet er veldig stort innenfor mat-helse. Seglem gård kan forvente å ta en 
brøkdel av dette markedet. Vi tror at kundemengden til velværesenteret vil øke 
forsiktig fra og med etablering uten å nå de store høyder de 2 første årene. Vi antar 
at antall kunder pr år kan komme til å fordele seg noenlunde slik: Første året 50 
kunder, andre aret 100 kunder, tredje året 150 kunder, fjerde året 200 kunder. femte 
året 300 kunder, sjette året 500 kunder. sjuende året 700 kunder. Målet er ca 1000 
kunder. Da forutsettes det 3-4 heilpraktikere, som til sammen utgjør ca 2 årsverk. 
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De 50 kundene antas å komme til 4 timer a 600 kroner det første året. Det utgjør for 
hele første året 120 000 kroner. 

6.4 Patentering og rettighetsbeslcyttelse 
Det kan bli nødvendig å beskytte produktet/tjenesten med patenter eller varemerker. 

7 SWOT 

Svakheter Trusler 

" tjenesten er relativt ukjent i marltedet " at administrasjon og politikere i Egersund 
• kan være tidkrevende å skape resultater kommune og fylkesmannen I Rogaland 
• relativt kostbart ikke ønsker denne løsningenlbruken av 
• heil praktiker er ikke autorisert j Norge arealene på gården 

• relåtivt lite miljø i Norge for økologisk • at naboer ikke ønsker denne 
produksjon av grønnsaker, frukt og bær løsningen/bruken av arealene på gården 

• vansKelig å selge grønnsaker, frukt og bær • for kostbart 
til butikker pga salgsavtaler • for tidkrevende 

• usikker og variabel produksjon i forhold til • tradisjonell tankegang omkring store 
mengde, type og klimatiske forhold produksjonsenheter holdes i hevd og at 

beslutningstakere Ikke ser nytten av 
småbruk og det unike de kan skape i 
lokalmiljøet 

• at det Ikke tillates overnatting i 
kjerneområde for landbruk 

• mennesker som skal bidra til 
landbruksproduksjonen ikke gjør som avlalt 

" andelshaverne faktisk ikke bidrar til 
produksjonen av økologiske grønnsaker, 
ftuktog bær 

" klima 
Styrker Muligheter 

• har helbredelse og velvære som mål • skape aktivitet og landbruksvirksomhet i el 
• motsatt av symptombehandling som over grend hvor denne er på hell 

tid konverterer lidelsen og skaper en • produktet har tidsmessig vist 
konvertert lidelse vekstpotensiale. De siste 10 år har det 

• effektiv matproduksjon vært en femdobling, 1 av 2 velger alternativ 
• sunn mat behandling. 
• god kompetanse - sterk humankapital • behovet for egenprodusert mat er økende 
• heilpraktiker er autorisert i Tyskland • behovet for kunnskap om mat er økende 
• sikrer bonden Inntekter på :gården • utvidet produktspekter/aktiviteter 

• vise eldre tiders måte å hjelpe mennesker 
på - naturmedisinsk 

Tabell 1 SWOT 

8 Forretningsmodell 

8.1 Produkt og kompetanse - nåtid og fremtid 
Segl em gård skal primært gjøre forretning innenfor produksjon av grønnsaker. frukt 
og bær og velvære. For å lykkes med dette søkes det hjelp. En viktig forutsetning for 
å lykkes med Seglem gård er kapitalen og arbeidskraften som tilflyter gården. 
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Kompetanse innenfor økologi, agronomi. økonomi og tradisjonell vestlig naturmedisin 
er å betrakte som grunnpilarene til Seglem gård. Initiativtakerne har kompetanse 
Innenfor økonomi og tradisjonell vestlig naturmedisin. Økologi- og 
agronomikompetanse søkes det spesielt om. Flere i nettverket vårt besitter denne 
kompetansen og er villige til å støtte prosjektet. 

Endelig forretning skal bestå av diverse bygninger på gården som støtter aktivitetene 
gården skål tilby. Arbeidsleilighetene og nausthyttene skal være multifunksjonelle 
enheter, og de skal først og fremst huse mennesker som er interessert i økologisk 
produksjon av grønnsaker, frukt og bær. De har behov for å oppholde seg på gården 
i kortere eller lengre tidsrom for å drjve og støtte virksomheten på gården. Disse 
kundene kjøper naturkvaliteter og vegetarisk mat. Den vegetariske maten skal 
produseres på Seglem gård. 

22 andelshavere kjøper en andel aven definert produksjon av grønnsaker, frukt og 
bær. 

I tillegg skal grønnsaker. frukt og bær tilbys velværesenteret og gardsutsalget for salg 
til kunde. 

8.2 Utleie - videresalg 
Arbeidsleilighetene ognausthyttene skal også kunne leies ut. Ved utleie deler 
bonden, andelshaverne til arbeidsleilIghetene og Seglem gård inntektene; 1/3 hver. 

Dersom videresalg av andelene til arbeidsleilighetene eller nausthyttene. forventes 
det at verdistigningen ved videresalget deles etter en avtalt brøk mellom bonden som 
eier av gården og andelshaveren til arbeidsleiligheten. Verdistigningen defineres som 
forskje1len mellom kjøpesum og salgssum for den gitte andelen til arbeidsleilIgheten 
eller nausthytten foren gitt andelshaver. 

8.3 Økonomi 
Det kreves en del kapital for å realisere Seglem ;gård slik forretningsplanen beskriver. 
Finansieringen skal skje ved salg av andeler til arbeidsleiligheter og nausthytter. I 
tillegg søkes det Innovasjon Norge og SR-Bank om midler til etablering. 

Forutsetningen ved salg er at andelshaverne til arbeidsleilighetene/nausthyttene 
knytter seg til produksjonen av grønnsaker, frukt og bær. I denne forbindelse vil det 
bli laget en plan for størrelsen av deres bidrag etter andelslandbruksmodellen. 
Andelshaverne må også akseptere fremleie når deres arbeidsleilighet eller 
nausthytte ikke brukes av dem. Utieieforretningen skal administreres av dedikerte 
personer i andelslaget Segl em gård. Dette er analogt til det som gjøres ved 
forskjellige SPA hoteller (Hjelmeland SPA. Spangereid SPA & Resort). 

Størrelsen på kapitalen som skal brukes er beskrevet i budsjettene. På bakgrunn av 
samtaler med arkitekt og byggefirma er det estimert en byggekostpris lik 25 000 
kronerlkvm for utbyggingen som er mest kapitalkrevende. Det forventes at dette tallet 
blir mer sikkert ettersom planleggingen blir mer detaljert ved tidspunktet for 
rammetillateise. Differansen mellom kostnader ved bygging og salgsinntekter er 
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kritisk for økonomien i PfQsjektet. Det blir derfor meget viktig å få en best mulig 
oversikt over mulige reelle utgifter og mulige reelle inntekter i utbyggings- og 
etableringsfasen av Segtem gård. 

Det antas at utsalgsprisen for arbeidsleilighetlnausthytte blir ca., 2 millioner NOK. 
Totalt er antallet 18 arbeidsleiligheter og 4 nausthytter, til sammen 22 enheter. 

Seglem gård starter forsiktig med 4 medarbeider og tar mål av seg å øke til 10 
medarbeidere på lengre sikt. Sannsynligvis arbeides det deltid. 

9 Markedsføring og salg 

9.1 Segmentering - markedsfokus 
I forhold til produksjon av grønnsaker, frukt og bær søker Segl em gård primært 
mennesker med interesse for og tid til økologisk dyrking av egen mat. Målgruppen er 
barnefamilier og godt voksne mennesker I 50 til 70 årsalderen. De bor i storbyene for 
eksempel Stavanger eller Kristiansand, eller de kommer fra storbyer i Danmark. 
Tyskland eller Nederland. 

FJere og flere mennesker forstår miljøtrussel bildet. Det vil derfor være et økende 
behov for å tenke bærekraftig og kunne dyrke sin egen mat. 

I forhold til velværesenteret søker Seglem gård primært kvinner og menn i alderen O 
til 65 år. Det er en trend at flere og flere nyttegjør seg naturmedisin. Naturterapeuten, 
tidsskrift for naturmedisin utgitt av NNH (Norske Naturterapeuters 
Hovedorgansiasjon ) skriver i 3. utgaven 2007 at 1 av 2 velger alternativt og det er en 
femdobling på 10 år. Kvinner er de som bruker disse tjenestene mest. 

9.2 PrisstrategUprismodell 
Kjøp av arbeidsleilighet prises etter markedet. Det vil si at en bruksandel til en 
arbeidsleilighet på Seglem gård vil bli solgt for ca. 2 millioner NOK. 

Konkurrent til Seglem gård er SPA hoteller. SPA betyr hetse gjennom vann. Her 
selges leiligheter på 75 kvm til 3 millioner NOK. 

Vi mener at prisen er relativt viktig. Ved å betrakte sa1get av hytter til fjells og til sjøs, 
nausthytter/båthus og leiligheter i SPA hoteller ser det ut som om pris er underordnet 
beliggenhet. Prisen på produktet er mest sen'sitlvt for kvalitet. Det later som om 
forbru'keren i dette markedet betaler for kvalitet. 

Vi mener at produktet Seglem gård inneholder kvalitet som kjøpsbevisste vil ønske å 
kjøpe i fremtiden. Her vil riktig pris være en konkurransefaktor fordi lav pris vil 
indikere lav kvalitet, mens en høyere pris vil indikere kvalitet. Med en unik 
beliggenhet og utsikt mot havet er det ikke usannsynlig al salgsprisen for en 
arbeidsleiJighet vil ligge på ca 2 millioner kroner . 

Andre kriterier som vil være viktige for kunde i en kjøpsbeslutning er 

Forretningsplan 
Seglem gård 

Side 21 av 36 

43 



SEGLEM GARD 
"ELA, .Iue OG ØKOI.OOI 

• Rettigheter og plikter som andelshaver til Seglem gård og eier aven andel i en 
arbeidsleilighet 

I og med at produksjonen av grønnsaker, frukt og bær avhenger av hjelp fra 
andelshaverne til arbeidsleilighetene, vil det være en rett og plikt å delta i 
produksjonen av disse vekstene. Omfanget av denne deltakelsen blir avtalt. Deres 
rettigheter er å høste etter deres andel av produksjonen. De vil også ha rettigheter i 
forhold til leieinntekter fra arbeidsleilighet. De vil også kunne ha sjøtilgang med båt 
for eksempel for å fiske. Rettighetene til laksefiske følger eiendomsretten og er 
bondens. 

9.2.1 PrisstrategUPrismodell- utleie av arbe/ds/eiligheterJnausthytter 
Utleie av arbeidsleiligheter/nausthytter deles i to, leie til pasienter knyttet til 
velværesenteret og leie på generelt grunnlag. Man antar at leieprisen kommer hhv på • 
800 NOK/døgn og 1100 NOK per døgn. 

Antallet arbeidsleiligheterJnausthytter er 22 stk. En måned er beregnet til 30 døgn. 
Totalt utgjør det 660 døgn/måned. Det antas at bruken av arbeidsleilighet vil fordele 
seg mellom andelshaverne, velværesenteret og andre. Bruksnøkketen antas å være 
at % av døgnene går til andelshaverne selv (495 døgn). Resten fordeles likt mellom 
de to andre kundegruppene1 som utgjør 82,5 døgn/måned. 

9.2.2 PrisstrategiIPrismode/l- salg av grønnsaker. frukt og bær I 
gardsutsalget 

Ved salg av grønnsaker, frukt og bær i gardsutsalget selges varene til markedspris. 
Salgsinntektene deler bonden, andelshaverne til arbeidsleilighetene og Seglem gård; 
1/3 hver 

9.2.3 Prisstrategi/Prlsmodell- andelshaver kjøper en del aven definert 
produksjon av grønnsaker, frukt og bær 

Prisen for en andel her blir beregnet til samlet driftskostnader delt på antall 
medlemmer. I planen er det estimert til 22 andeler som kjøper en del av den definerte 
produksjonen av grønnsaker, frukt og bær. Hver av disse andelene er estimert til ca 
9000 kroner i året. 

9.2.4 PrisstrategiIPrismodel'- andelshaver eier andel I arb.lellighetlnausthytfe 
Det er 22 som har andel i en arbeidsleilighetlnausthytte. og som birdrar til 
produksjonen. De som arbeider i produksjonen skal ikke betale for sin andel av 
produksjonen av grønnsaker, frukt og bær. Deres "betaling" er i form av arbeid. 

Andelshaver betaler leie til Seglem gård (andelslaget) på restgjeld. 

9.2.5 PrisstrategllPrismodell- velværetjenester 
Hver enkelt tjeneste prises individuelt og det kan også lages pakkeløsninger etter 
behov. Pakkeløsningene kan bestå av for eksempel en kombinasjon av ønsket 
aktivitet og varighet. 
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SamtaleIrådgivning ved fotzoneterapi/domterapi/ernæring for å vurdere individuell 
dietetiske plan prises slik: 

600 kroner pr behandling 
BehandUng utover en klokke time gjelder 600 kr I klokketime; (300 kroner per 
halve time) 

Forarbeid og etterarbeid er Inkludert i disse timeratene. 

Ved utarbeiding av et skriftlig dietetisk opplegg uansett naturmedisinsk terapi som 
ved for eksempel bruk av isopati. biokjemi eller homøopati gjelder samme timeraten 
som beskrevet over. Kunden får da en "resepr. Ved henting og bringing av varer for 
kunde er timeprisen 400 kroner. 

e 9.2.6 Prismodell tabeller 

• 

EstImerte likvider ved salg av andel' 8IbeldsleJlIghetør osv. 
Inntekts Faktorer Engangssum Inntekter til Seglem gArd 
post 
IP01 Innbeta6nger ved salg av 26400 000 26400000 

8IbeIdsleilighetlnausthytter 

Post Faktorer Inntekter til Seglem gård 
Kr/måned/andelshaver I arbeidsteilighetinausthytte 

IP02 Vedlikehold av SegJem gård. avsetning til 
fremticrJg vedlikehold 

IP03 Renovasjon 

Post Faktorer 

lP04 Andelshaver til andel i en definert del av produksjonen av grønnsaker. bær og 
frukt 

IP04 I 'gårdsJ,ltsalget 

Post Faktorer 

IPOS Utleie av 
arbeidsleilighetlnausthytte til 
velværesenter 

IP07 Utleie av arbeids1eilighet på 
generelt gnmol8g 

Forretningsplan 
Seglem gård 

Pris fot kunde 'nntekttll Inntekt til 
KrIdøgn andelshaver for bonden 

utleie 
Kr/døgn 

800 266 266 

1100 366 366 

500 

500 

Inntekt tit bonden 
ved salg av 
grønnsaker, frukt og 
bær 
Krfmåned 

750 

1700 

Inntekt til Seglem 
gård for utleie 
Krfdøgn 

266 

366 

Side 23 av 36 

45 



SEGLEM GARD 
"BUE, .Iue OG fIKOLDel 

Post Faktor Pris for kunde 
IPOS Samtalelnatunnedisinsk behandling for å vurdere individueU dletetiske plan 600 kr I klokketime 
IP09 Utarbeiding av "et skrifUlg dietetisk Opplegg uansett naturmedisinsk terapi som 600 kr I klokketime 

ved for eksempel bruk av isopati. biokjemi eller homøopati. 

IP10 Arrangere kurs og sosiale aktiviteter ved veIværesenteret P 
IP11 Salg av grønnSaker frukt og bær i gardsutsalQ Mar1<edSDris 

Tabell 2 PrIsmodeller 

9.3 Distribusjon 

9.3.1 Grønnsaker, frukt og bær 
Målsetningen er ikke å distribuere produktene regionalt. Seglem gård satser på at 
maten selges lokalt ved etablering av eget distribusjonsnettverk. Maten skal være 
kortreist. Andre gårdbrukere vil være en viktig alliansepartner både i produksjon og • 
distribusjon av produktene fra Seglem gård. 

9.3.2 Velværesenteret 
Viktige alliansepartnere vil være 2-3 bynære apotek som ønsker å tilby tradisjonell 
vestlig naturmedisin for salg. 

Forretningsplan 
Seglem gård 
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9..4 Salgs- og Markedsføringsaktiviteter 
Markedsaktivitet Mål med aktiviteten Tidsperiode Sum 

~o_"er 
Presseomtale i aviser som for Gjøre produktet til Seglem 2012-2013 15000 
eksempel Stavanger Aftenblad. gård kjent og at gården er 
Dalant tidene og etablert. Profilere-Eigerøy 
Fedrelandsvennen som turistmål. 

Presseomtale i aviser i Danmark, Gjøre produktet til Seglem 2012-2013 40000 
Tyskland og Nederland gård kjent og at gården er 

etablert. Profilere Sgerøy 
som turistmål. 

Presseomtale i Lokal TV og Gjøre produktet til Seglem 2012-2013 10000 
Norge Rundt gård kjent og at gården er 

etablert. Profilere Eigerøy 
som turistmål. 

Sr-Bank Ande1stegning MarslMai2012 100000 

Foredrag om produktet til Seglem Gjøre produktet til Seglem 2012-2013 50000 
gård i diverse foreninger i gård kjent 
Rogaland og Vestagder fylke 

Brosjyre/Jnfohefte Selge produktene Seglem 2013-2014 50000 
gård kan tilby 

Nettside Selge produktene Seglem 2013-2014 20000 
gård kan tilby 

Trykksaker (brevark, konvolutter) Selge produktene Seglem 2012-2013 30000 
gård kan tilby 

Logo Gjøre Seglem gård lett å 2012-2013 5000 
huske 

Visittkort Kontakt informasjon til 2012-2013 5000 
Segtem gård 

Sum markedsføringskostnader 325000 

Tabell 3 MarkedsaktiViteter I Markedsføringsbudsjett for Seglem gård 

10 Organisasjon og kompetansebehov 
Bonden danner et andelslag (selskap) lik et borettslag. Andelseier kjøper en andel i 
borettslaget, som gir ham/henne bruksrett til en arbeidsleilighetlnausthytte i 
borettslaget. Juridisk har bonden eiendomsretten til den faste eiendommen (grunn og 
bebyggelse på denne). 

På kort sikt er målet om antall medarbeidere en bonde, en innenfor 
agronomi/økologi, en heilpraktiker og en økonom. Totalt 4 deltidsmedarbeidere, 2 
hele årsverk . 

Forretningsplan 
Seglem gård 
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På lengre sikt er målet om antall medarbeidere 2 innenfor a.gronomi og økologi, 1 
bonde, 3 heilpraktikere., 1 økonom, 2 kokker/bakere og 1 renholdsbeljent. Til 
sammen er d~t 10 medarbeidere som 'utgjør mellom 7 og 9 årsverk. 

Seglem gård har behov for å engasjere agronomer, kokkerlbakere, renholdsbeljent 
og heilpraktikere. Kritisk linje er først og fremst agronom som kan ta en ledende rolle 
i produksjonen av grønnsaker, frukt og bær. 

11 Økonomi 

11.1 Budsjetter 

11.1.1 Driftsbudsjett - Seg/em gård 

- Inntekter minus 

Tabell 4 Driftsbudsjett for Seglem gård· andelslaget 

Forretningsplan 
Seglem gård 
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11.1.2'lnvesteringsbudsjett 
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) ga en pressemedllng den 4. 
desember 2007. Overi<sriften bærer budskapet om nedgang i jordbruksinntektene i 
2006. 

Jordbruksinntektene gjekk ned med 4 % i 2006. og var gjennomsnittleg kr 166 900 
per årsveri<. Kostnadsvekst og avlingsnedgang er viktigaste årsaker til nedgangen. 
Høgast gjennomsnitUeg inntekt gav bruk med kom og svin med kr 215 600 per 
årsverk. Dette viser resultata frå dei årlege driftsgranskingane utførde av Norsk 
institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Undersøkinga omfatta 
rekneskapstal frå 912 ulike bruk fordelt over heile landet. 
Jordbruksinntektene, her målt som vederlag til arbeid og eigenkapital per årsverk. 
viser ein nedgang på landsbasis med 4 % frå 2005 til 2006. 

• Siden inntektssiden er lav og behovet for investeringer i landbruket er høyt vil det 
være en vinn vinn situasjon for landbruksnæringen og konsument å drive småbruket 
som et andelslag/borettslag. På denne måten kan gårdbrukeren/eieren av gården 
utvikle Seglem gård. Uten økonomisk støtte fra konsument vil det ikke være 
økonomisk forsvarlig å gjøre større investeringer på Seglem gård. A få til dette er på 
kristisk linje for nyutvikling av Seglem gård. Seglem gård trenger å samarbeide med 
stat, kommune og andre støttepersoner for å realisere prosjektet 

• 

I estimatene under er det kalkulert med en byggekostnad lik 25 000 kroner per kvm 
for driftsbygning, våningshus. arbeidsleilighet og båtnaustlnausthytter. For 
veksthus/redskapsbod er kalkulasjonen lik 1200 kroner per kvm . 

Forretningsplan 
Seglem gård 
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Dato Type Inv8$terJng 
~ 

-, 

2011 Betenkning 
2011 Intensjonsavtale 
2011 Endelige avtaler I Vedtekter 
2011 Konsekvensutrednmg 
2011 Tegninger fra ArkItekt 
2011 Reguleringsplan evt bebyggelsesplan 
2011 Utarbeide rammetillatelse 
2012 UtarbeiQe ingangsettetsestillatelse 
2012 Tilføre vannlkloakk 
2013 Brønnboring 

. 2013-2015 I SegJernsmarka, Veksthus. 
2013-2015 I Seglemsmarka. Driftstoolning 
2013-2015 I Seglemsmarka Redskapsbod 
2013-2015 Seglemsmarka. Våningshus A 
2013-2015 Seglemsmarka. Garasle A 
2013-2015 Seglemsmarka. Våningshus B 
2013-2015 Seglemsmarka. Garasje B 
2013-2015 PryseVika. Veksthus 
2013-2()15 I Prvsevika. Driftsbygning 
2013-2015 t.Prysevika. Redskaøsbod 
2013-2015 I Prysevlka (4 stk. Arbeidsleilighet) 
2013-2015 LSeglemsvågen (4 stk. Nausthytter) 
2016 Leplanting j Seglemsmarka~ P~vika 
2017 Dyrking av grønnsaker. frukt og bær ~Ianter og frø) 

Sum kapitalbehov 

Tabell 5 Investeringsbudsjett for Seglem gård - andelslaget 

11.1.3 Ukvldltetsbudsjett 

Forretningsplan 
Seglemgård 
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.~ ::'''', - ' 
,,- . ......,. 
,Kroner'" ~ 

p 

50000 
50000 

100 000 
100000 
300000 
150000 
60000 
30 .000 

300000 
600000 
316800 

12375000 
96000 • 3000000 

250000 
3000000 

250000 
288000 

7500000 
96000 

4500000 
4500000 

150 000 
200000 

38261800 

• 
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e 
LlKVIDITETSBUDSJEn (11000 kr) 

Første drlftdr 
Innbat.lutbet. 
Andelshaver (22 stk) kjøper en del aven definert produksJon av grønnsaker, 
frUkt ca bær 
Sala av aårdsrelaterteprodukter I gardsutsalget 
Vedlikehold av Seglem gård, avsetning til fremtidig vedlikeHold 
Vann. og RenovasJon 
Forsikring 
Ve!væresenterets leie til andelslaget 
Strøm 

SUM INNBETALINGER 
Utleie av arbeidsleillghet/nausthytte (22 stk) til velværesentef 
Utleie av arbeidsleUlghet/nausthytte (22 stk) på generelt grunnlag 

SUM INNBETALINGER UnEIE 
TOTAL SUM INNBETALINGER 

2017 
Agronom I 50% stilling 
Vareleverandører - Entreprenør 
Markedsførina/reklame 
~nskapsførlna/revi8Ion 
Portoltelefon IKT 
Reiser 
Strøm 
Vann og RenovaSjon 
Forslkrlnaer 
Utleie av arbeidslellighet/nausthytte (22 stk) til velværesenter - betaling til 
andelshaver ca eler 
Utfele avarbeidslelllghet/nausthytte (22 stk)) på generell grunnlag - betaling 
til andelshaver OQ eler 

SUM UTBETALINGER 
LIkvidItetsbehOldning ved månedens begynnelse 
Llkvidltetsendrlngl måneden (sum Innbet. - sum utbet.) 

Llkvldltetsbehol~nlng vedJnån~djtns sIutL____ - -- --- -- ~_. __ . -

Tabell 6 LIkviditetsbudsjett for Seglem Gård· andelslaget 

Forretningsplan 
Seglem gård 

- ------- -

Jan. 

7 

1 7 
165 

11 
5,0 

2 
25 

45,7 
66 

680 
1117 
Jan. 
16,7 

21,1 
1 7 

125 
58 
25 
11 

50 
44 

115,0 
0,0 

-3,3 

.. -_~,3 
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Feb. Mars April Mal 

7 7 7 7 

1 7 17 17 17 
165 165 165 165 

11 11 11 11 
50 50 50 50 

2 2 2 2 
25 25 25 25 

457 467 457 45,7 
66 66 66 

9075 9075 

66.0 660 156.8 908 
1117 1111 202,4 1364 
Feb. Mars April Mal 
167 167 167 167 

271 271 27,1 271 
17 17 11 17 

125 125 125 125 
58 58 68 58 
25 25 25 25 
11 11 11 1,1 

50 50 60 50 
44 44 44 

60,5 60.5 

1150 115 O 1755 1315 
-33 -67 -10 O 169 
-33 -33 269 49 

~ ~lOJQ 11i.9 _ _ g1,~ 
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Juni Juli Aua. Sept Okt. Nov. Des. 

7 7 7 7 7 7 7 

17 17 1.1 1,7 17 17 17 
165 165 16,5 16,5 165 16 '5 165 

11 11 11 11 11 11 11 
50 50 5,0 5.0 5.0 50 5.0 

2 2 2 2 2 2 2 
25 25 25 25 25 25 25 

45,7 45,1 45,7 45.7 457 45,7 45,7 
66 66 66 

9075 9075 9075 

90.8 908 1568 660 880 0,0 0,0 
136,4 1384 2024 1117 111,7 45,7 45,7 
Juni Juli Aua. Sept. Okt. Nov. Des. 
167 161 167 161 161 167 167 

271 271 271 211 211 27,1 21,1 
1,1 11 1 7 17 17 1 7 1,7 

1.25 125 125 125 125 125 125 
68 58 58 58 58 58 5,-8 
25 25 25 25 25 2,5 2,5 
11 11 11 11 11 11 11 
50 60 50 50 5P 50 5,0 

44 44 44 

60,5 60.6 60,5 

1315 131,5 175.5 115,0 1150 71.0 71,0 
218 26,7 317 586 552 519 266 
49 4,9 26,9 -3,3 -3 j3 -253 -253 

,2~ __ ~1.7~ 5(J 6 552 519 266 12 
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11.2 Kapitalbehov og finansiering 
Kap1talbehov til Kron.r Finansiering J Krori.r - . 
lnvesteringer (fra 37965000 41 835514 
investeringsbudsjett) 

KåreSeglem 4000000 

Tilsk~dd 3000000 
Egenkapital O 

Drift (fra likviditetsbudsjett) 1462500 Kassakreditt O 
SUM 43427500 SUM 44 835 514 

Tabell 7 Kapitalbehov og Finansiering for Seglem gård 

11.3 Lønnsomhetsvurdering 
Seglem gård skal drive forretningsmessig. Målsetningen er å starte forsiktig mht 
inntjening og vokse sakte men sikkert. Det er vist i driftsbudsjettet. 

Forretningsplan 
Seglem gård 
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12 Risikoanalyse 

12.1 Kritiske faktorer 
Dato Kritiske faktorer 
Høst Myndighetene (for 
2008 eksempel politikere og 

adminsistrasjonen i 
Egersund kommune) sier 
nei til utviklingen av 
Seglem gård. 

2008 Myndighetene bidrar ikke 
- med konstruktive innspill 
2009 i utarbeidelsen av 

alternative løsninger. 
2009 Uten interesse for kjøp 

av arbeidsleilighet og 
deltakelse I 
produksjonen av 
grønnsaker, frukt og bær 

2010 Få kunder til 
velværesenteret 

2010 Andelshaverne følger 
ikke opp forpliktelsene 
mht produksjonen av 
grønnsaker, frukt og 
bær. 

S 
4 

2 

3 

3 

1 
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K RF Mulige tiltak I Ansvarlig 
5 20 Komme tidlig i dialog med 

myndighetene for å presentere, 
avklare og påvirke til nytenkning og 
utvikling av gårdsbruket. 
Forutsetningen er at forretningsplanen 
er komplett og nødvendige tegninger 
fra arkitekt er fullført. Lage et 
dokumentasjonsgrunnlag som man 
søker myndighetene om å få tilslutning 
til å jobbE! videre med. 
IGunnar Johan Helliesen 

5 10 Dialog med ansvarlige myndigheter. 
IGunnar Johan Helliesen 

5 . 15 Måtrettet markedsføring 
IGunnar Johan Helliesen 

5 15 Målrettet markedsføring 
IGunnar Johan Helliesen 

5 5 Andelslaget lager i fellesskap 
økonomisk-Ijuridisk bindende 
dokumenter. 
IGunnar Johan Helliesen 

• Tabell 8 Krlslske faktorer 

S - Sannsynlighet. Hvor sannsynlig 1117 det være st dette lnntreffer.m Skala 1· 5 (5 er mest sannsynNg) 
K - KritISk. Hvor kritisk ",7 deltfl væte hVis det inntreffer. Skala 1-5 (5 fl( mest kittisk) 
RF - Risikofakter (S * K). 15 eller høyere vif ~tte utløse en aksjon innen an gitt dato. 

12.2 Risikoevaluering av Kritiske faktorer 
Sannsynligheten for at vi møter stor motstand mot planene for utvikling av Seglem 
gård hos sentrale myndigheter i Egersund er stor. Tidligere erfaringer tilsier det. 
Derfor blir det meget viktig å kunne formidle planene slik at myndigheter og grunder 
kan enes om en fremtidsrettet løsningen. Det er viktig at alle parter deltar i en 
konstruktiv løsningsorientert dialog for å bidra til nyskaping og vekst. 

Innova~jon innebærer risiko. Hvor stor interessen er for konseptet i befolkningen 
(kundene) er usikkert. Men denne usikkerheten vil klareres ut tidlig, før Segl em gård 
etableres og før det gjøres investeringer av noen størrelse. Mao gjøres det ingen 
investeringer på gården før det er lagt et økonomisk fundament for nyutviklingen. 

Forretningsplan 
Seglem gård 
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Det er lite sannsynlig at andelshaverne torpederer produksjonen av grønnsaker, frukt 
og bær ved for eksempel å unnlate å delta. Andelslaget vil måtte nedfelle juridiske og 
økonomiske avtaler ved etableringen av selskapet. 

13 Avslutta tiltak 
Aktiviteter 

2008 
Forretningsl?1an -
Møte med ,Karabin 
Forretningsplan -
Møte med jurist 
Fo~ningsplan -
Møte med Innovasjon 
Norge 
Forretningsplan -
Møte med SR-bank 
Forretningsplan -
Møte med ari<itekt 
Forretni~splan -
Møte med 
landska.,.,..,. ~ ....... t 
Kontakte As 
landbrukshøgskole, 
Grønnhverdag, 
Fremtiden i våre hender, 
Miljøheimevemet. ... 
landskaps ari<itekt -
tegninger for 
dokumentasjonsgrunnlag 
til å jobbe videre med. 
Forretningsplan -
Møte med sentrale 
myndigheter i Egersund 
kommune 

Tabell 9 Avslutta tiltak 

Forretningsplan 
Seglem gård 

Jan. 
x 

Feb. 

x 

Tidsplan (da wukelmnd) Ress.bruk 
Mars I April Mai Juni juli Aug .Sej)t Okt. Nov. Des. 

4 

4 

x 4 

x 4 

x 4 

x 4 

x 

x 4 

x 4 

Sum dagsverk: 32 
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14 Framdriftsplan 

AktIviteter i 2009 

Ferdigstille 
forretningsplanen for 
Seglem gård og sende 
den til Eigersund 
kommune 

AJdfvIteter i 2010 

Følge opp behandlingen 
av revidert 
kommuneplan for 
~"""nd kommune 

MOepæler 
Strategiske 
beslutningspunkter 

Tabell 10 Framdriftsplan 

Forretningsplan 
Seglem gård 

Jan. 

Jan. 

Feb. Mans 

Feb. Mans 

SEGLEM GARD 
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Tidsplan (daglukelmnd) Ress.bruk 
I April Mal Juni juli Aug I Sept Okt. Nov. Des. 

x 4 

Tidsplan (dag/uke/mnd) Ress.bruk 
I April Mal Juni juli Aua Sept Okt. Nov. Des. 
x x x x x x x x 36 

Sum dagsverk: 40 
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15 Vedlegg 

15.1 Utdrag fra PBL, i kraft 1. juli .2009 

httø:/Iwww.lovdata.no/allfhl-20080627-071.htmI#11-11 

§ 11-7. Arealformål i kommuneplanens area/del 

SEGLEM GARD 
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Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise arealformål som er 
angitt i nr. 1 til 6. Hovedformålene kan etter behov inndeles i angitte underformål. 

Arealformål: 
1. Bebyggelse og anlegg. 

Underformål: 

boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsfolTliål, kjøpesenter, forretninger, 
bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, 
råstoffutvinning, næringsbebyggeise. idrettsanlegg, andre typer anlegg, 
uteoppholdsarealer. grav- 'og umelunder. 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

Underformål: 

veg, bane, lufthavn, havn, hovednett for sykkel, kollektivnett, kollektivknutepunkt, 
parkeringsplasser, traseer for teknisk infrastruktur. 

3. Grønnstruktur. 

Underformål: 

naturområder, turdrsg, ·friområder og parker. 

4. Forsvaret. 

Underformål: 

ulike typer militære formål. 

5. Landbruks-, natur- og friluftsfonnål samt reindrift. 

Underfonnål: 

a) areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstIlknyttet • 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, 

b) areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggeise mv., jf. § 11-11 
nr. 2. 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone. 

Underformål: 

ferdsel, farieder, fiske. akvakultur, drikkevann, natur- og friluftsområder hver for 
seg eller i kombinasjon. 

I områder hvor arealplanen bare angir hovedformål for arealbruk, skal det i 
nødvendig utstrekning gis bestemmelser som klargjør vilkårene for bruk og vern av 
ar~alene. jf. §§ 11-9 til 11-11. 

llØll jull2llDll . .. § 34-1 

§ 11-11. Bestemmelser til arealformål efter § 11-7 nr. 5 og 6 

Forretningsplan 
Seglem gård 
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Til arealformålene nr. 5 og 6 i § 11-7 kan det i nødvendig utstrekning gis 
bestemmelser om: 

1. omfang, lokalisering og utforming av bygninger og anlegg til landbruk og reindrift 
som nevnt i § 11-7 førSte ledd nr. S, 

2. At spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse og annen bebyggelse kan tillates 
gjennom behandling avenkeltvise søknader eller reguleringsplan når formålet. 
bebyggelsens omfang og lOkalisering er.nærmere angitt i arealplanen, 

3. bruk og vern av vannflate, vannsøyle og bunn, 

4. å tillate nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag i 100-metersbeltet langs 
sjøen med sikte på landbruk, reindrift, fiske. fangst. akvakultur og ferdsel til sjøs. 

5. At det for områder inntil 100 meter langs vassdrag skal være forbudt å sette i verk 
bestemt angitte bygge- og anleggstiltak. I slikt område kan det også gis 
bestemmelser for å sikre eller opprettholde kantvegetasjon, og for å sikre 
allmennhetens tilgang til strandsonen. 

6. ferdsel i områder med speSielle vernehensyn og på sjøen, 

7. hvilke artsgrupper eller arter av akvakultur som enkeltvis eller i kombinasjon kan 
etableres~ 

I kRIfI , juli 2009 .... § 34-1 . 

15.2 Historikk fra gården Seglem 

15.3 Initiativtakere og nøkkelpersoner 

15.4 Foto fra Gjrden 

15.5 Brev fra professor Anders Lunnan ved Universitet for Miljø og 
blovitenskap 

15.6 e-post fra Grønnhverdag ved Ingvald Erga 

• 15.7 Studentpresentasjon fra Universitetet for Miljø og Biovltenskap 

15.8 Illustrasjoner og bilder fra landskapsarkitekt Marianne Berge, 

• 

ferdigstilt 04.03.08 

15.9 Økonomiske nøkkeltall 
Tatt fra 3.driftsår 
Dekningsgrad = 45 % 
Nullpunktomsetning = 1 293 000 kroner 
Konklusjon: Virksomheten drives med budsjettert overskudd • 

Forretningsplan 
Seglem gård 

Side 35 av 36 

57 



SEGLEM GARD 
tÆUI!, .IUII OG ØkOLOGI 

16 Tabell og figurliste 

Tabell 1 SWOT .......................................................................................................... 19 
Tabell 2 PrismQdelier ............. , .............. , ...................................................................... 24 
Tabell :3 Markedsaktiviteter I Markedsføringsbudsjett for Seglem gård ..................... 25 
Tabell 4 Driftsbudsjett for Seglem gård - andelsla.get.. .. ............................................ 26 
T a.bell ~ Investeringsbudsjett for Seglem gård - andelslaget.. ................................... 28 
Tabell 6 Ukviditetsbudsjett for Seglem Gård - andelslaget ....................................... 29 
Tabell 7 Kapitalbehov og Finansiering for Seglem gård ............................................ 30 
Tabell 8 Krisiske faktorer .............................................................................................. 31 
Tabell 9 Avslutta tiltak ............................................................................................... 32 
Tabell 10 Framdriftsplan ..... -....................................................................... ~ ............... 33 

Figur 1 Oversiktskart - Seglem gård i dag - Segleimsveien 64 ................................... 5 
Figur 2 Bilder fra kolonihagen til Marianne Berge og Jose Gonzales Plaza. Våland. 12 • 
Figur 3 Industrijordbruk vs Hagejordbruk .................................................................. 13 
Figur 4 Oversiktskart - Seglem gård i dag ................................................................. 13 
Figur 5 Seglemsmarka, illustrasjonsplan ................................................................... 14 
Figur 6 Prysevika, illustrasjonsplan ........................................................................... 15 

FQlTetnihgsplan 
Seglem gård 

Side 36 av 36 

58 



Historikk for gården Seg/em 

Figur 1 Kart over Inmarken til gården Seglem, 1890 

I 1890 var bygningene på gården Segl em stort sett samlet i et større tun som kartet 
viser. Det var 19 forskjellige bygninger i tunet. Man kan ut fra antall bygninger og 
deres plassering tenke seg at det var stor aktivitet på dette området. 

Etterhvert ble hus flyttet, noen revet og nye ble bygget i området. På 1890 tallet kan 
man lese fra pantebok nr.15, 1890-1893, side 547-662 at det var 17 gårdsbruk i drift 
på Seglem. I 2008 er det 5 aktive gårdsbruk i drift. Driften er i dag deltid og 
gårdbrukeren på Seglem har stort sett sauer. (Kilde; Kåre Seglem). Landbruksdriften 
er drastisk redusert (ca 70%) gjennom de siste 100 år på Seglem. 

Seglem, Gårdeiere 11890 (Aktive gårdsbruk) 
Bruks nr. Navn 
1 Kristen Nilsen 
2 Isak Isaksen 
3 Elling Nilsen 
4 Jakob A. Jakobsen 
5 Olaus G. Skadberg 
6 Asser Johannessen 
7 Aagot Aslak$:iatter 
8 Ommund Ommundsen 
9 Ole Konradsen 
10 Peder Pedersen 
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11 Hans Karlsen 
12 Elling Helgesen 
13 Olaus Rasmussen 
14 Andreas Reinertsen 
15 Ole Helgesen 
16 Anton Pedersen 
17 Nils Carlsen 

Tabell 1 Aktive gårdeiere 11890 

Seglem, Gårdeier i 2008 (Aktive gårdsbrulQ 
Magne Samslåtten 
Arnt Olav Seglem 
Geir Ivar Seglem 
Peder Seglem 
Anders Hovland 

Tabell 2 Aktive gårdeiere i 2008 

På landsbasis er siden 1949 antallet gårdsbruk redusert med mer enn to tredjedeler, 
fra 213 000 til 61 500 i 2002, noe som innebærer at gjennomsnittlig er 8 bruk lagt ned 
hver dag (kilde: Statistisk sentralbyrå). 

Vi ønsker å gjenskape et bærekraftig og levende landbruksmiljø. Forretningsplanen 
har dette som siktemål. 

Første del av gårdsnavnet er sannsynligvis segl som segl på en båt. Gården er flat 
og har form som et segl. Heim blir uttalt ei og vi får på dialekten vår Seglei 
(Seglheim). Gården I heimen som ligner på et segl. 

., ".:':"..; •• :. " 0 : •••• ', .. 

Figur 2 Seglemsgårder i 1925 

Bildet er fra 1925 og våningshuset tilhørende gården Seglem står bak huset i 
forgrunnnen, helt til venstre. Gården Seglem har gnr. 3 og bnr. 1. Den har vært i 
slektens eie siden 1730. "De gamle" sier at den gang sto 5-6 våningshus samlet i et 
tun på Seglem. Dersom det er veldig lite nedbør en sommer og gresset er slått, kan 
en den dag i dag, se spor etter disse boligene på marka på Seglem. 

• 
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Foreldrene til Tønnes Kristensen Seglem (født 14.12.85), Kristen N. og Maria 5., 
satte opp våningshus, låve og sjøbu i 1860. Senere kom det til utbygginger og 
moderniseringer. Nåværende eier av gården, Kåre Seglem, arvet denne i 1968 etter 
fisker og gårdbruker Tønnes Kristensen Seglem. Ved overtakelse i 1968 var 
bygningene etter Tønnes i dårlig stand og disse ble revet på midten av 1970-tallet. 
Det hadde i sin tid vært flotte bygninger med velstelt hage. Bygningene besto i 1968 
av våningshus, driftsbygning, fjøs, sauehus, grisehus og redskapshus samt sjøbu. 
Sjøbua i Seglemsvågen ble ikke revet. 

I Bygninger 1968 
-

Etasjer, høyde Gr.flate Kjeller 
kvm kvm murkronegesims 

Våningshus 90 60 2,3 
Driftsbygning 160 35 3,0 
Fjøset 35 - 1,8 
Sauehus 25 - 2,0 
Grisehus 25 20 2,0 

I Redskapshus 20 - 2,0 --
Tabell 3 Bygninger på (Gnr.3,Bnr.1) i 1968 

"-. . . ~ 

( ·S .'~-f: . .:.-"- J".-. 

Figur 3 Seglemsvågen, tidspunkt er ukjent 

Over ser man sjøbuene i Seglemsvågen og allmenningen sees i forgrunnen. Sjøbua 
til Kåre Seglem, tidligere Tønnes Kristensen Seglem er den midterste av de tre 
sjøbuene som sees midt i bildet. Han hadde også ei sjøbu for redskaper knyttet til 

I 
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fiske, som sees helt bakerst i bildet. Den ble tatt av uvær for mange år siden. Nå 
sees bare tuftene av redskapsboden med gamle bryggerester. 

Gården har siden 1925 omfattet fire teiger: Seglem, Store Prysevika, del av 
Midbrødøya og Seglemsvågen. 

Det tilhører ellers eiendommen store sjøstrandrettigheter. rett til laksefiske, 
tarestrandrettigheter og torvskjæringsrettigheter. 
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Initiativtakere og nøkkelpersoner 
Initiativtakere til utviklingen av Seglem gård er Gunnar Johan Helliesen. Irene 
Seglem og Kåre Seglem. Støttedeltakere er Kri$t~n leen Seglem, Ann-Helen 
Seglem og Annette Seglem. Gården er eid av Kåre Seglem. men ettersom han er 
pensjonist ønsker han at gården skal uMkles av barna med ektefeller. 

I ideutviklingen har det vært nyttig å snakke både med politikere og administrasjon j 
Egers",nd kommune. Også administrasjonen hos Fylkesmannen i Rogaland har blitt 
konsultert. 

Initiativtakerne har hatt stor nytte av nettverket de siste to årene. Det har vært en rik 
stimulans i forhold til nytenkning innenfor landbruket Denne prosessen munner nå ut 
i forretningsplanen for Seglem gård. 

Det er med stor sannsynlighet at nettverkets ressurspersoner kommer til å bidra 
aktivt med støtte både i etableringsfasen og driftsfasen av Seglem gård. All erfaring 
til nå tilsier det. 
Initiativtakere t 
Navn Adresse Telefon Utdanning! Erfaring 

tHIUIII Varighet 
GunnarJ. Brattåsveien 17, 529825231 SivIl Ingeniør i 13årl 
Heillesen 4016 Stavanger 52982524 petroleumstek. (5 oljenæringen 

gunna[.heliteSenlO)l~.nel år) /Hellprakb"ker Ietablerer 
(4 år) .ptjva1 Draksis 

Irene SegJem Brattåsvelen 17, 529825231 Økonom og 15 årl 
4016 Stavanger 52982524 revisor riksrevisjonen 

Ir§!le.sealem@I~.nel 

Kåre K. Seglem Seglelmsv.64, 51465561 Pensjonist. Politikk og 
4370 Egersund tidligere formann Industri 

ved Kvæmer 
Egersund 

Nøkkelpersoner I Nettverit 
Navn Adresse Telefon yrblTlttel Erfaring 

...mali 
web 

Jacob Phillipsen RektorN- 517243201 KokkIBaker Kjøkken i 
Pedersensv. 2, 41274385 innland og 
4021 Stavanger iuhHjos@brQidgark.no utland, eget 

bakeri 

Marianne Berge Øvre Sandvikveien 515322321 Landskaps- Mutticonsult og 
128 90674541 artdlekl Statens 
4016 Slavanger mariana be~e@hotmail;com Vegvesen 

Jose Gonzales Øvre Sandvlkveien 515322 32J Master In Stavanger 
Plaza 12B 90925218 Agroecology Natur-og 

4016 Stavanger IdreUS8rvice 
KFKommune 

Stefan Mair Treffauerstr. 3 ++O~797 Hellpraktiker Egen praksis 
81373 Munchen høMair@gmx.de 

htto:IJww.N .naturheimraxis-
!2lefan-mair.delinde15.html 

Askill Voll Islandsgl5 5~ 563498/ SMIark. Egen praksis 
4015S 920 15003. 
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askill@Qnline.no 

Dag Roalkvam Jøllestø 38 397710 SMIar1<. Egen praksis 
4560 Vanse dag@gaiaarkitekter.no 

BjømBerge Jøllestø 3839 7710 SMIør1<. Egen praksis 
4560 Vanse bjoem@gaia5!rkitekter.no 

Hellvik hUll I Jærveien 1250 51461600 Fonøtnings- HeIMkhusl 
Mikal Stapnes 4375 Hellvik mikal.stal;!neS®helivikhus.no utvikler Bank 

h!!I!;lIwww.hellvikhus.no1newsrea 
gL 

Hellvik hus J Jærveien 1250 51461604/ Kunde-veileder Hellvik hus 
Tom Ove Sørdal 4375 Hellvik 92617819 

tom.ove.sordal®hellvikhus.no 

Randi Braathe Nærum 69013001/ Økonom Braathe-
1580 Rygge 90025776 Gruppen AS I 

randi@braathe.no Eget gårdsbruk 

www.braathe.no • 
Maria Bjune Postboks 115 648320651 Senior- DetKgl. 

2026 Skjetten 41479067 rådgiver Selskap for 
maOa.bjune@nornasvel.no Norges Vel 

Geir Moe Sjøgt. 11B 7600 740156601 Senior- Dø~Kgl. 
Levanger 91143466 rådgiver Selskap for 

geir.moe@nornesvel.no Norges Vel 

Rolf Jacobsen Ødekjære, 33391900 Sivilarkitekt Egen praksis 
3145 Tjøme ro!f@gala;mitekter.nQ 

Ingvald Erga Orrev.653, 51428122/ Bonde Egen praksis 
4343 Orre 95933548 

emaga!l!@te~2.no 

Marianne Hoel, 1923 Sørum 63 82 15·45 1 23 16 33 05 landbruks- Egen praksis 
W~y 99707301 økonom 

martannewestblG]!Q@gmail.com 

Anders lunnan UMB, box 5003 64965686 Professor Foreleser og 
1432 As anders·lunnan@ymb.no forsker ved 

UMB 
Katrina Atford P .B. 185 Sentrum 5184 1220 I Advokat Helilesen 
Kyllo 4001 Stavanger 95 700331 Kvembe,gAS 

katrina.alford.klt1lo@lawver.no 

Tabell 1 Nøkkelpersoner 
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Utsib Prysevika, Sett fra fjellet .. sørover 

• 

• 
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Gunnar Johan I Icllicscn fgunnar.helliescn@lysc.nctl 

U-ITALE.l_c;E. OM FORRETNINGSPLAN rOR SEGLEM GARD 

.. 

Uurl/[RSrtEln rOR 'IIUO' OG IIOVlTfMSIU\P 
h'5l1lUlf'fOII OICOUOHI OG RlSSUIISfOJlVALTlllNG 

St.t:S8ElIAImLEA ANDERS LUI/IlM • 
DllltCl( tlf 6196 5686 
E'ron 4Inders.lunnan@umb.flo 
BcSOtSllOJlESSE C'Ill. MAGNUS FWWSVfI 18 
l " .. tIllYGNlliGot 

DAla 13/03 20011 

Jeg hat m(:d interesse Jest gjennom forretningsplan (oe SeglaD gird og [mncc konlCplCl intccessant. Ved UMB 
underviser vjj kuø innell bedriftsetablering. CIlLrcprcnørskap, innovasjon, nreångsutvikJing, nisjenR;ringcr innen 
landbruk og landbruk og helse:. Studentene a.rbcidct med tcclle case ionen landbruk, industri og 
kommecsialiscring Il\' forskning. 

KombinAsjonen a" lnndbruk ug hcl5C cr inlccC55anl og bermer en varig IiLratcgisk satsing·ved UMB. 

Jcg vurderer <leI slik at pnJsjcktel er intcrc5Sant Il bruke !rom case ,'ed kua ved UMH og har aDcrcdc avtalt en 
wodtshop med Gunnar Johan Ile]Jjcsen j kurset BUS 370, næringsutvilcling og entreprenørskap, hosten 2008. 
Det kan ogd være Rktuc:lt å knytte scmeslcroppgal'et og en mastcroppgave opp mnt deler av pr05jektet. 

1\f cd hilseil 

(/'11 {" i' ;~ .. , 'dl 
Andets Lunnnn 
Pl'Ofessur 
J\ndcrs.lullnllll@umb.fIO 

III1IY[I1.~11[1[1 ron ",ilO' OG atOll'HIIS."'· 
"US1 not:S :'003, 1137 "5 

IVlYw.umlJ.II" 
poshnDllnk@l111"b .• Kl 

l1,M9(,5Q 00 
t.u:s 6~ 9C, 50 Ol 
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Fra: Ingvald Etga [lngvald@gronnhverdag.no] 
Sendt: 12. mars 2008 10:30 
TD: guI1I).ar.heilliesen@Jyse.net 
Emne: Andels jordbruk 
Stevanger 28/2..08 

Side 1 av l 

Grønn Hverdag og undertegnede. stiller $eg støttende bak tiltak som kan gi folk tilbake en forståelse for 
.matproduksjon og gi en forankring len praktisk v)ri(eligh.et. Jordbruket i Norge går i en retning av større 
enheter og mer lukket drift. En retning viser påi sol1)l,j'heldig og berømmer derfor tiltak som kan gå i en annen 
retning hvor det åpnes opp for at menne~ker igjen kan delta I matproduksjonen. 

Se også artikkel om andelsbruk på våre nettSider: http;lIwww.gronnhverdag.no/artikkel.php?artlkkelid=3S34 

Hilsen 
Ingvald Erga 
Miljørådgiver 
Grønn Hverdag 
Breitorget 
4006 Stavanger 
+47 51 53 4000 
Mobil: 95933548 

)( 

L _____ Spar mlljøetl Ikke skriv ut denne e-posten hvis du Ikke mA • 

file:/Æ:\ENDELIG_INNSPILL_KOMMUNEPLANEN_2011_2022\Forretningsplane... 07.07.20]0 
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Case: Seglem Gård 

- nyorganisering av gårdsbruk 

Spørsmål 1 

Hans Otto 

Margrethe 

Trond Gudbrand 

• 
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Har kommunen hjemmel i loven for å holde 
igjen tillatelse til utbygging ihht 
foretningsplanen? 

Vi mener: Nei, med et par forbehold .. 

• • • 
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Ref. § 11.7.5 skal areal for LNF (Iandbruk-, natur-, friluftområder) 

brukes til: nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. 

-> Det er hjemmel for å gjennomføre planen, med følgende 
forutsetninger på plass: 

• Salg av leiligheter må organiseres slik at man ikke kjøper 
eiendomsretten til leiligheten, men bruksretten. 

F.eks: borettslag eller time-share 

• Selve låven eies av bonden og det må være en klausul om at 
eiendomsretten til leiligheten ikke kan overføres fra bonden 

• "Utbyggingen av gården skal skje uten at arealet dyrket mark 
reduseres. " (bekreftet av Gunnar Helliesen i forr.plan) 

Kilde: Prot. i rettslære Daniel Rogstad ved UMS. 
Han sa det var mulig å spørre hvis det var noe mer vi lurte på. 

• 
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• Siden dette tiltaket kan gjennomføres ihht til loven, så er 
det ikke behov for dispensasjon. 

• Flere argumenter: 

- Positivt for bygda, samfunnsmessig konstruktivt 

- Sysselsetting og aktivitet 

- Hindrer fraflytting 

- Helse- og rekreasjonstilbud 

- Ingen sjenanse for naboene 

- Tradisjonelt jordbruk ellers har nedgang i 
inntektsgrunnlag, 4 % 

- Økologisk landbruk har økt interesse 

• • • 
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Eigersund kommune 
Plankontoret 
Postboks 580 
4379 Egersund 

Eigersund. kommune 
GRADERING: 

MDJTAlT: - 9 JUL 2010 
ARKIVSAKlO: 

o 

~KLEPP 
~ PROSJEKTERING AS 

Orstadvegen 112.4353 Klepp stasjon 
Telefon 51 7891 50 Telefax 51 7891 51 
Foretaksnr. NO 967 386 510 MVA 

Orstad, 07.07.10 

INNSPll..L TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010.07.07. 
Gjelder parsell av gnr. 2 bnr. 7, 7,12. 

Vedlagt følger utfylt skjema for innspill til arealdelen og kartutsnitt som viser den aktuelle 
parsellen. 

Grunneier er Arnfinn Sunde. 

Parsellen som er på ca .20 daa ønskes tatt inn i kommuneplanen som byggeområde for 
fritidsboliger. Deler av parsellen inngår allerede i Teguleringsplan fOT naboområde i SØT. Det 
er lagt frem kommunalt vann· og avløpssystem til området, og kommunal veg grenser til 
parsellen. 

Avstanden til sjøen er mer enn 100 m. og nye hytter kan planlegges skånsomt i det kuperte 
terrenget. Siden det er små høydeforskjeller fra vegen og inn til de aktuelle hyttetomtene vil 
detaljregulering og utbygging kunne gjennomføres etter prinsippene for universell utforming. 
Dette i motsetning til hva som på grunn av terrengfoIhold er umulig eller vanskelig j andre 
felt, også i nærheten. 

Det vises også til at gjeldende kommuneplan viser at parsellen ikke ligger innenfor 
kjerneområde for landbruk. 

Med hilsen 

~~~ 
Oddvar Mellemstrand 

Gjenpart: Arnfinn Sande vI Sigurd Faa, Jåttåhaugv. 20, 4020 Stavanger 
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Dette skjemaet skal fylles ut av aUe som leverer iDn 
innspiU tilar-eaJdelen. Skjemaet vil hjelpe 

- INNSPIll TIL kommunen med j sammenstille informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike fonlag. 

2010-
l tillegg til dette skjemaet skal følgende leveres inn: 
· Kort beskrivelse av innspillet. 
· Kut -over omrAde4 som viser plaDomfanget, 

Navn i Ar ... +;1"'\1'\ .s~e,.. eiendomsgrenser og bovedadkomst. 

Gnr.lBnr. 2Lr 12.'T · Det er opp til forslagsstiller selv a -vurdere 

Adresse !SE!Qle.i "'$\1. 51 
bv.ilke andre temaer og probJemstillinger som 
er aktuelle for drøfting - se egen veileder som 

~"5To ~e.~v--..d kaR lastes ned eller fis ved plankontoret. 

Gjennomgang av innspillet 
Ja I Nei I Uaktueft 

Fakta J~ Eierforhold Privat eller o.ffenllig Pr iva.::t; 
O Foreslått area1ka(egbri j ny kommune"lan: R \f QCIII~t) _' -hi /,t:t. 
o Arealkategori i gjelQende kommunel?lan: LN~ 
o Finnes det ~ulerin.Qsplan for området i d~g: Deler i"''''4IfI~r ,. ~ o Arealkategori i ev. eks~terende reguleri~lan: !-Fri of; t:klJ.dX 
o Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): Z.Od...c..-. 
o Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange 

~cU meter fra siøen i så fall? 
Naturgrunnlag O PLANFAGLIGE VURDERINGER 

O Grunnfomold .r::.LU. De. ut __ ...&. 

Q Helnil'!!lsgradlsolforhold V'a,n.ø"'" .I. h,Jfti~rl..rl... C.-..JL!"o l 
O Veget~sjon l,-_~.J J 

~. 

O TOpografi ~~,;x 
O Adkomst .:pro; v.;t ".L..~ ... I • ..... , v'-. 

. 
O Er offentlig vann og avløp etablert i .Jo.-områdeVmulig? 

Virkeområde Jordvern- ~g landbruksfaglig vurdering Ja Nei UaktueH 
Berøres landbruksinteresser av innspillet? >< 
Bonitet 
Leieareal? Aktivt bruk? x 
Ugg.er Øet i kjerneområde forjordbruklskogbruk? X 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planfbrslaget kulturminner eller verneverdige 
bygninger og miljøer? )C 

Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE WRDERINGER 
sårbarhet §68 Har det vært raslskredlflomlkiente naturskader i området? ')C 

Utsatt for vær Q9. vindeksponeri'lgJ\find.ned~ør, belger m.m.) ~ 

Natur- og kulturområder (Flora, vemeområder, kulturminner 
X m.m) 

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

Forurensningskilder i områd.et eller i nærheten (Støy m.m.) 'K 

HQjyspentlinjer i områd~? )C ;~~~ ~.~ 
. 

"'- . 
Transport av fanig gods i området? )c 

. 
Trafikksikkerhetlulykkespunkt m.m.) ~ 
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Utfyllende kommentarer: 

Helse- og 
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 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 tiHredsstille krav til 
tilgjengelighet/universell utforming? 
lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 
(solfylt. vindskjermet. bevisst utformet i forhold til klima) 
Beskrivelse: 

M~ S'ij~ 
f--e-- -k t 

Ja. 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i J-. 
området? 

• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? tJ ~ 
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? 

1-(!F-/O 

~{.epp ~"':1 "* 
O~Lb~ ~ 
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UtSJ<nit 

EIGERSUND 
KOMMUNE 

SITUASJONSKART 
Bnr: 7 Fnr: O 

Eiendom: 

Hj.haver/Fester: 

5/5-2010 Sign: 

Sm: O 

Page 1 of 1 

Målestokk 
1:5000 

Det tas forbetiold om at ftt ~an forekomme feH Imangler pa kartet. Blant annet gjelder :detle eiendomsgrenser, yann" og 
avløpsledninger, "landata m.m. som I fOrbindelse med prosjektering/anleggsarbeid mA undersøkes nærmere. 

http://karLDois.no/eigersund/Conten1fprintDynaLeg.asp?Left=318278 .614993815&Bo... 05.05.2010 
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ADVOKATENE 

Jensen et fBi!rta4 
MEDLEMMER DEN NORSKE ADVOKATFORENING 

Pb. 362, N ~1orget 6, 4379 Egersund 
Tlf.: 51 4922 5S Faks: 51 492440, Yt'Yt'w.ad,·okatene-egersund.no 

Eigersund kommune 
Pb.S80 
4379 EGERSUND 

Deres ref: Vår ref.: 10/244/J/\\'s 

r--i=ET:ig:":e:":rs':."'u:-:-n':."'d:-:-;-k-o-m-m-u-n-e--" 

GRADERING; 

IAOnATT: 1 6 JUL 2010 
ARKIVSAKlD: 

Dato: 15.07.2010 

INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR. 9 BNR. l I EIGERSUND 

Undertegnede representerer eier av gnr. 9 bnr. 1 i Eigersund. Jeg vedlegger i den 
forbindelse kopi av kart over eiendommen. 

Jeg vil be om at det området som er inntegnet med rødt blir utlagt i kommuneplanen 
som boligområde. 

Sæstad er en meget populær plass å bo. Det aktuelle området, som ikke har 
landbruksmessig verdi,er godt egnet som boligområde, uten at det kommer i konflikt 
med primærnæring ener øvrige interesser i området. 

Jeg vil derfor be om at kommunen ved rulleringen tar hensyn til ovennevnte, således at 
dette området blir utlagt til boligformål. 

hilsen 
d)'(Jka'tlirmaet Jensen AS 

Vedlegg: Kart. 

Advokatflrmaet .Tensen AS 
Mobiltelefon: 95 79 72 27 
Org.nr.: 889 20J 762 
Driftskonto: 5681 05 85975 
Klientkonto: 5681 0647768 
sej@advokatene-egersund.no 

Ansatt ad,'okat: 
Merete Bjørkelund BUstad 
Mobil: 93 02 53 45 
merete@Jldvokatene-s:ersund.no 

Advokat SiI"art Bilstad 
MobDtelefon: 91 8037 20 
Org.nr.991 968 032 
Driftskonto: 1503.02.48756 
Klientkonto: 1563.02.48896 
sigyart@advokatene-egersund.no 
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TEGNFORI<LAAlNt3 AÆAl..TALl(OB<AR) 

Tiknyttade grunll8I8tldDmmer. = FuIIdyIb joId 11.1 Kartet sIIal YIse aØ dyrka mæk ~ elendohunen. 

9/t l!! 0wItftaIecIyilI pØ 0.0 
.Dl IflIIIIØksbeits 10!l! 21,9 

SkogteIger og 'skogareaIlIOIIIlIOoet langtfra c!YrIIa 

MaIestoIIk 1 : 3000 ved A3 utskrift 
Skog av f;æri; 1111!11 bo!lftet 0.0 

mæk kan av plasshensyn være uIeIaIt 1re karIIIt. 

.... -- Skog av høg 'bori1et 0.3 
Aleal&1ab61ilcktAt omIatII!r likevel hele eiendornInen, 

Skog av middels bon1t8l S,. ~ avliva karIeI vilM1". 

lJIsIIIftIsdaIr: 21.06.2010 Skog /ri lav bonitet 0.0 3,6 Avrundlngsforsl<jelør i areaIIalkme kan Ion!komme. 

Uproduktiv skog 1.8 

Skog + 
"-' Myr 7,7 æ ~ jorddekt fasImark 86,9 AIoUtflllrinosbetlow .meides til kommunen. 

~ .~ grunnlendt fastmaIII 193,0 
289, __ 

landskap lIdre klasslllset1 ";li 
Marki;lagsgzenser 

Sum: :!iø,e 8gecIomsgrel\S8r 
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Eigersund kommune, PlanavdelingejØ 

Postboks. 580 
4379 Egersund 

Eigersund kommune 
CAIIOEAlNr •• 

MOITA1T: 1 9 JUL 2010 
ARKIVSAKID: 

bt-L-'3~~' 
Egersund 14.07.10 

VEDR. REVIDERING AV KOMMUNEPLANEN - SØKNAD OM ENDRET 
AREALBRUK 'PA LEIDLAND 

Unflertegnede grunneiere på Leidland ønsker å ti omgjort arealbruken til kombinert 
fritidsbebyggelse I båthus på den strekning som i dag er avsatt tiJ"småbåtbavn" i gjeldende 
reguleringsplan for Leidland. Det vises her til vedlagt kartskisse med inntegnede grenser. 

En slik arealbruk vil etter vår mening ikke avvike fra hva som er tidligere gitt tillatelse til i 
nærliggende områder langs Norda Sundet (Leidland I Myklebust I Skadberg). 

Det forutsettes at en slik bebyggelse tilkobles offentlig ledningsnett. 

Med hilsen 

~--~dZ ~ 
~ rci"dland ----

Eier av gnr. 7 bnr.505 

G~ \....\. \ el' c:L( ~ 
Gunn Merete Leidland 
eier av gnr. 7 bnr. ftJS 

Vedlegg: Situasjonskart påført areal som ønskes endret 
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Utskrift 

SITUASJONSKART 
Gnr! O 

Eiendom: 
Adresse: 

Hj.haver/Fester: . 

EIGERSUND Dato: 14/1-2010 Sign: 
KOMMUNE 

Snr: o 

Page 1 of 1 

MAlestokk 
1:1000 

Det tas foI:behold om at det kan forekomme reulmangler pa kartet. Blant annet gjelder dette eiendomsgrenser, vann- og 
avløpsledninger, pIandata m.m. som I forbindelse med prosjekteringlanleggsarbekl ml undersøkes nærmere. 

http://kart.nois.no/eigersundlContentiprintDynaLeg.asp?Left=323160.288468745&Bo... 14.07.20] O 84 



"" .l Eigersund kommune - ArkIvsa1c ID: 1:2 J-n 'J-c:; l . 
MoIIiIf 2 1 'Jl)l 2010 

Dette skjemaet skal fylles lUt av aue som leverer IDD , innspOl tØ arealdelen. Sk ~vnhl .. I .. , 
-INNSPILL TIL kommunen med i sammenstiUe informasjon fra 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike forslag. 
2010-

I tnlegg til dette skjemaet skal.felge'lCle leveres inn: . Kort beskrivelse av innspDlet. 
- Kart over omrldet, som viser planomfanget, 

Navn ~..-.A .tJ? .sJCJI~ ~ eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

GnrJBnr. 
, - Det er opp til forslagsstiller selv , vurdere 

Adresse 1(2Jav?~ a;:u. $'[) 
bvilke andre temaer og problemstiUinger som 
er aktuelle for drøfting - se egen veileder som 

14t~ -;' 0 J;c.''iM~~d kan lastes ned eller fAs ved plankontoret. 
(? 

Gjennomgang av Innspill. 
Ja J Nei J Uaktuelt 

F.akta o . l:ierforholC! Pnvat .. 11, - ..,.~ 

o Føreslått 'areat~~ I I ny komml,lneplan: ) ~ 
o Arealkategori t gjeldende koinmunep!an: ~ AI"F-
o Finnes det reguleringsplan for Området i dag: 
o Arealkategori I ev. eksisterende reguleringsplan: 
o Størrelse på foresIåU og berørt a~1 (ca tal): 
o Serører arealet 100 meters beltet? Hvor mange 

meter fra sjøen i så fall? 
Naturgrunnlag o PlANFAGUGE WRDERINGER 

O Grunnforhold 
O HefningSgradlsoffortlold 
o V 
O Topclg!'8fi 
o Adkomst 
O Ef offentlig vann og avløp etablert i 

områdetlmulig? 
Virkeområde Jordvem- og landbruksfaglig vurdering Ja Nei Uaktuelt 

Berøres I~ndbruksil)teresser av innspUlet? X 
Bonitet 
Leieareal? Aktivt bruk? 
Ligger det i !tjemeområde for jordbrukls1!~brul<? X 
5. KULoTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kulturminner eller verneverdige X bygninger og miljøer? 

Naturbasert 6, BEREDSKAPSMESStGE WRDERJNGER 
sårbarhet §68 Har det vært rasJskredlflQrTllkjent8 naturskader t området? 

UtSatt for vær og Vindeksponering (Vind. nedbør. bølger m.m. 
Natur- og kulturområder (Flora. verneområder. kultutminner 

X m.m) 
Strategiske områder i nærheten(vei. bru, havn, kraft, forsvar 
m.m.) 
Forurensni~kilder i området eUer j nærheten (Støy m.m.) 
H~yspentlinjer i området? 
Transport av farlig gods j området? 
Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) 
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•• 
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Utfyllende kommentarer: 

Helse-og 
sikkerhets
messige krav 

Sam og 
ungdom 

Tilgjengelighet! 
Universell 
utfonning 

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

• støy,sløv, ekSos? 
• trafikkfare? 

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

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

Kan omn\det tilfredsstille krav til 
tilgjengelighet/universell utforming? 
lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 
(sotfyl-t, vindskjermet, bevisst utformet i forhold til klima) 
Beskrivelse: 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredssttllende parkeringsdekning j 
omrlidet? 

• 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 kommentarerlbeskrivelse 
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Revidering av Kommuneplanen 
Egersund Kommune. 

Foreslår i kommuneplanen at spredd bebyggelse tas opp til vurdering for Eigerøy-. 
I dag er det LNF område for landbruk.. Hva skal mann ha Eigerøy til i fremtiden? 
Det er pr. i dag kun 2 gårdsbruk som driver med melkeproduksjon, og de andre med noe 
sauehold ("hobbybønder"). 
Det må kunne gå med spredt bebyggelse i kombinasjon med landbruket. Da får en også 
levende bygder : Det vil øke trivsel for de som bor på gårdene. 
LNF område uttas fra Eigerøy området, (som kjæme-ømråde får landbruk) heller en blanding 
av jordbruk. og spredt bebyggelse. 

Eigersund den 20-7-2010 

Hans Meinhard Seglem 
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Eilersund kommune 
ArkiYsak ID: lY rI :!> t"e:'tJ 

". 

MoIIiIt: Z fJUL 2010 

Dette skjemae skal fyUes ut av alle som leverer 'u ID 
innspill tO are8lOeleD. ;:'KJemaft VII IIJe.lpe 

;. INNSPILL TIL kommunen med å sammenstilJe informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike forslag. 

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

Navn lJI' CPHA ,.uu'AA.l ,. ,J ~t'I /,~ eiendomsgreøser og hoved'adkomst. 

GnrJBnr. B~ .. ~ B';'~ .l!/' . Det er opp til forslagsstiller seh' å vurdere 

Adresse ItJ1a" h~. 1 {) b"Uke andre temaer og 'probleDl'~~r som 
1 er aktuelle for drøfting -se egen veileder som 

:y~ "J bEl 'C.J.1 ~ '"-cl kan lastes ned eUer fås ved plankontoret. 
,' / 

Gjennomgang av Innspillet 
Ja I Nei I Uaktuelt 

Fakta Il Ei~rfQrholø Privat eller øleR'1i 
C Foreslått ,arealkat~ori i ny kommun.ttplan: KOL lt; 
Il Ar~*~te9Qri i gjeldende kommuneplan: L A/F 
Il Finnes det reguleringsplan for området i dag: ,tIEI' 
C Arealkategori i ev. ~sisterende reguleringsplan: 
C 'Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): /C()() ...-"1. 

Il Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange 
l&. · Cca 9"0,., meter fra sjøen i så fall? 

Naturgrunnlag Il PI.ANFAGUGE VURDERINGER 
Il Grunnforhold H oR t:AJt:- - G,pll r 
o HelningsgradisoIforhold r L Arr - O,k·S'tJL 
Il Vegetasjon E lf:RY&1J - dJtAS 
Il Topografi 7LA7''T 
o Adkomst :J Å_ 
Il Er offentflg vann og avløp etablert i 

1"'11. (1;~t4.~) området/mulig? 
Virkeområde . Jorrlvem- og landbruksfaglig vurdering Ja ~I Uaktuelt 

Berøres landbruksinteresser av innspillet? SF HEÅ'IrAJ X 
Bonitet X 
leieareal? Aktivt bruk? Sf H~-,rh tl 
Ligger det j kjerneområde for jordbru k? IX 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 

)t Berører planforslaget kultunninner eller vemeverdige 
I bygninger og miljøer? 

Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE WRDERINGER 
sårbarhet §S8 Har det vært ras/skredlflomlkjehte naturskader i området? X 

Utsatt for være>g. vindeksPQnering(Vjnd,nedbør, bølger m.m.} )( 
Natur- og kulturområder (Flora. verneområder. kultunninner X m.m) 
Strategiske områder i nærheten(vei. bru. havn. kraft, forsvar 

'f m.ml 
Forurensningskilder i området eller i nærheten (StøV m.m,) )I 

Høyspentlinjer i området? y 
Transport 'avfartig gods I området? X 
Trafikksikkert1et (Ulykkespunkt m.m.) K 
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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: 

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 

'T 0& ':f O;; 8' 
-S~ /ZH'/.ty :t 

• .'J 
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Utfyllende kommentarer til punkt VIRKEOMRÅDE 

Det ønskede omr~de som ønskes utskilt fra lNF til omrnde for bolig er i dag bebygd med et kårhus. 

Det omkringliggende hageareal blir ikke brukt til landbruksformål. Den nordøstlige del som gjenstår 

langs veien er sammen med hele jordet i dag utleid til landbruksformål, og blir brukt til 

grasproduksjon. 

Utfyllende kommentar til punkt 7 og 8 : 

Det ønskede område som søkes utskilt kan med letthet sikres mot alle de forespurte punkter i 7 og 

8., dvs Sikring mot farlig trafikk, området er flatt, dvs universelt utformet, området er egnet for lek, 

og der er gode solforhold. Tomten størrelse tilsier at det også vil være god parkeringsdekning, samt 

tomten grenser direkte til FV 502 og det er etablert godkjent avkjørsel. 

E, '7~ SA-t . .,.... c/ 10/ T -~ 07 o . 

. ;fi:4J .. tf4fd:.:L..~L·s.4~·· 
Hans M Seglem 
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Utskrift 

SITUASJONSKART 
Gnr: 3 Bnr: 14 Fnr: O Snr: O 

Eiendom: 
A~resse: 4370 EGERSUND, med flere 

H' &0_. ,tc-+",. ... SEGLEM HANS MBNHARD1 ØYGRBSVEIEN 30, 
~.IICI.,er/ ~. 4~70 EGERSUND 

EIGERSUND Dato: 15/7-2010 Sign: 

KOMMUNE 

Tegnforklaring 

~Husnummer ~GnrBnr 
:'" Ikke koordinatfestet eiendomsgrense (":' Hekk 

• Stolpe ri Annel_Ye!LaWi 

Side l av l 

MAlestokk 
1:1000 

Det tas fomebold om_det .... ro. .......... e feII/maagier pllrartet. BlllØUnnetølelderdetlll elenduaiIfPedSIr, vann- og 
avløpsledninger, pIandata m.m. .... 1 'OItlbodlll1 med .. Cllljelltering/aaleiJ~.iII_d ml undet .... ~ 

http://kartnois.noleigersundlContentlprintDynaLeg.asp?Left=319154.5297998508&B ... 15.07.2010 
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, 

Tilleggsopplysninger for innspill til Kommuneplanens Arealdel 2010 

C d.atut ICf.01. 10) 
Henviser til tidligere innleg70g ber om at dette vedlegges saken på Gnr.3. Bnr. 14. 

l kart "skisse" som viser avstanden fra vånigshuset til kårhuset. 

Eigersund den 27-8-2010 

.• ,~~.r. 

·/1 ;J,pp / ./~ ('-_':.:''':l~J1.!*-f.:.~.f_!i~:J~.z-----..:f- ~ 

Hans Meinhard Seglem 
Gradering: 
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Eigersund Kømmune 
vI planavdelingen 
Postboks 580 

4379 Egersund 

Gnldering: 

~DKT 
Il EIENDOM 
Dalane Kreditt og Tomteutvikling AS 

~lis leØer: 
OVE H. KLAUseN 
Mobiltelefon: 91 31 21 61 
leIefon privat: 5 ' 49 33 81 
Telefax.pnvac 5' <494541 

Egersund 13. juli 2010 

Innspill i forbindelse med ruUering av kommuneplanen, 
Eigersund Kommune Gnr. 4, Bnr. l 

På vegne av grunneier av Gnr. 4, Bnr. 1 ønsker en å komme med innspill i forbindelse med 
regulering av kommuneplanen. En ønsker å få med det skraverte området på vedlagte kart 
som område for spredt bebyggelse for 4 - 5 hus. En ønsker videre å føre opp inntil to hytter i 
den nordøstre skråningen ned til sjøen. Hyttene skal benyttes til utleiehytter som et 
supplement til gården. En ønsker også å få arrangert båtplass til hver av de omsøkte boliger og 
hytter. Sjøen er så grunn i området hvor "en har tenkt å anlegge båtplassene at en ikke vil 
komme i konflikt med trafikk for stmTe båter. 

Området ligger ned mot norda sundet. Det er en bratt skråning ned til sjøen med en høyde på 
15/20 meter før en kommer opp på en skrånende slette. Boligene er tenkt plassert i den 
sørlige del av det skraverte felt. 

Det er tenkt på to alternative adkomster til området På vedlagt kart er et tegnet inn vei opp 
langs grense mot øst. Enten går en med veien rett opp til hovedveien og kopler på 
eksisterende bolig på denne, eller så dreier en av og benytter eksiterende utkjørsel 

Med vennlig hilsen 

a7ie .. !{(~~ 
Ove H. Klausen 

Telefon: 5 I 49 53 24 
Telefax: 51 '19 24 40 

Vedlegg: Kart 
Innspill til kommuneplanens areadel 

Ban1<komo: 5'1 13 06 24939 

Org.nr.: 88<4 330 092 MVA 
Dalane Kreditt og TomteutvIkIIng AS 
Pos1:boks 313, 4379 Egersund 
Kontor.ldresse: Sentrumsgården E-posr. posI@dkt-eiendom.no www.dkt~no 
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MAlestdck 
1:2000 

VEO ALT 

EIGERSUND KOMMUNE 

AL, :er 
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LJ 
Dette skjemaet skal fyUes ut av aJk som leverer inn 
innspill til arealdelen. Skjemaet vn hjelpe 

- INNSPill TIL kommunen med l sammenstille informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike forslag. 

2010 -
] tillegg til dette skjemaet ~ følgende leveres inn: 
- Kort beskrivel.R av innspilleL 
- Kart o'Ver omrldet, som viser pJanomfanget, 

Navn OVe. Su \. ~ eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

GnrJBnr. ~ J 4 
...., - Det er opp til forslagsstiller sel" l vurdere 

Adresse .3 ko.d bu-&.. 
hvilke udre temaer og problemstillinger som 
er aktuelle for drøfting - se egen veileder som - kan lastes ned eller fis ved plankootoreL 

Gjennomgang av Innspillet 

Ja I Nei I Uaktuelt 
Fakta tJ Fterforhold Privat eller offentlJR Pn~"AT 

l;] Foreslått areal kategori I ~ kommuneplan: ~«" G:-evU,EUI!f 
tJ Arealkategori I gjeldende kommuneplan: [Wp 
a Finnes det re.Qulerirtgs~an for området i d~: Nil 
a Arealkategori i ev. eksisterende ~gule~an: v if te i'" Gl..' 
tJ Størrelse på foreslått og berørt areaI (ca tal): lO OA. 
tJ Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange )'A 

meter fra sjøen I så fall? LE.1lA O -Ido "" . 
Naturgrunnlag tJ PLAN FAGLIGE WRDERINGER 

tJ Grunnforhold VT/ItItA( k 
tJ Helnings,Qradisolforhold Cc... S,.. S 1Ul.';' N l -.J k 
a Vegetasjon I FT.€u. I dlH r I hill> 
a TOPQQrafi f'ulf rR CA /.['~20~ ~It SuQ. 
a Adkomst S~ Vta.~t.7 Mll.' . 
a Er offenUig vann og avløp etablert i .~ ErRIhAi MIfN Pv:l"4A(j 

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

Berøres landbruksinteresser av Innspillet? ~ 
Bonitet li.4A k ~ lT~T • ~';II HAR.. e N JJ.&y,Jf P t~ l~ .b-Ct 
Leieareal? Aktivt bruk? ~E I& &,e,.'6 
Ligger dell kjerneområde for jordbruklskogbruk?_LNI= L~ ~ ~ Jt ~~umc 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kulturminner eller verneverdige )( 
bygninger og miljøer? 

Naturbasert 6. BEREOSKAPSMESSIGE WRDERINGER 
sårbarhet §68 Har det vært raslskredlflomlkjente naturskader i området? )( 

Utsatt for vær og Vindeksponering (Vind,nedbør, bølger m.mJ Itm.l~\ ... I_I":~ 

Natur- og kulturområder (Flora, verneområder, kulturminrter 
. , 

m.m) X 
Strategiske områder I næmeten(vei, bru, havn, kraft, forsvar 

'" m.mJ 
Forurensningskilder i området eller i nærheten j Støx m.ml lC 
Hø~ntlinjer i området? Å 
TranspOrt av farlig gods I området? '/. 
Trafi~sikkerhet (ulykkespunkt m.m.) it 
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Utfytlende kommentarer: 

Helse-og 
sIkkerhets
messige krav 

Bamog 
ungdom 

Tilgjengelighet! 
Universell 
utforming 

7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
ELDRES INTERESSER 
Kan arealenaslkret mot: • ~ ffrl1.J 

• støy, støv, eksos? IkKif EUf' ''''~ ,... ...... "<al" 

• trafikkfare? '\ toJl"ofJN i' MFIIft"~" eI 
Oppfyller arealene krav til barn og unge 

• størrelse, utfonning 
• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjennet 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 
lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 
I (solfylt, vindsl~lermet, bevisst utfonnet i forhold til klil'na) 
Beskrivelse: 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i ''1-. 
området? 

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

• Ligg.er området til riksveiffylkesvei og med godkjent '/.. 
avklørse1? 

97 



Eigersund Kommune 
v/planavdelingen 
Postboks 580 

4379 Egersund 

MottItI: 1 5· JUL 2010 
Gradering: 

OKT 
EIENDOM 

Dalane Kreditt og Tomteutvikling AS 

Daglig leder. 
OVE H. KLAUSEN 
MobiIteIeIon: 91 31 11 61 
Telefon privat: 51 493381 
li!lef3x privaI: 51191541 

Egersund 13. juli 2010 

Innspill i forbiDdeIse med ruUering av kommuneplanen, 
Eigersund Kommune Gnr. 4, Bnr. l 

På vegne av grunneier av Gnr. 4, Bm. 1 ønsker en å komme med innspill i forbindelse med 
regulering av kommuneplanen. En _er å få med det skraverte området på vedlagte kart 
som område for spredt bebyggelse for inntil 2 hus. Området ligger opp mot eksisterende 
boligområde. 

En driver i dag ikke med dyr på gården da det ikke er økonomisk gnmnlag for dette. 
Grunneier leier ut noe av gården til beite. For øvrig slår han gress som han selger. 

Området ligger tett opp til RV 65, og ligger ikke langt fra friluftsområdelbadest:rand. 
Nærmeste skole er Eigerøy Skole hvor der går skolebuss. 

Med vennlig hilsen 
DKT-Eiendom 

tl ... d?.Kf~~ 
Ove H. Klausen 

Telefon: 51 49 53 21 

Telefax: 51 -49 2HO 

Vedlegg: Kart 
Innspill til kommuneplanens areadel 

Bankkonto: 5113 06 24939 
Org.nr~ 8&4 330 092 MVA 

DaJane Kn!ditt og Tomteumkfmg AS 
Postboks 313. -4379 f.gersund 
Kontor3dresse: Sentrumsg5rden E-posc: post@dkt-eendom.no -.cIkt-eiellClom.no 
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SITUASJONSKART 

Eiendom: 

Hj.haver/Fester: 

Gnr: 4 Snr: O 

Adresse: HAUAN~N 6, 4370 EGERSUND, med 
flere 

EIGERSUND Dato: 14/7~2010 Sign: 
KOMMUNE 

MAIestokk 
1:2000 

Det tas forbehold om at det kan forekomme fell/mangler pllantet. BIIIIIt annet gjelder delte eiendoiilsg,eus., vann
avløpsledninger .. plandata m.m. som i forbindelse med prosjeldeling/anleggsarbeld ml uncIersØkes fII8I'Inere. 
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LJ 
Dette skjemaet ska) fyUes ut av alle som leverer iDD 
Jnnspill til arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 

- INNSPILL TIL kommunen med l sammenstiUe informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDel ulike forslag. 

2010-
I tillegg tØ dette skjemaet s~ følgende leveres inn: 
- Kort beskrivelse av innspillet 
- Kart over omride4 som viser pianomfanget, 

Navn Ol/ti!. ~~olJl "- eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

G.nrJBnr. /;// ~ - Det er opp tO forslagsstiJIer selv l vurdere 

AdreSse S Jr. I'S. ,J he..l"ti. 
hVilke andre temaer og problemstillinger som 

- er aktuelle for drøfting- se egen veileder som 
kanlasles ned eDer fis ved plankontoret. 

Gjennomgang av innsPIllet 
Ja I Nei Uaktuelt 

Falda c Eierforhold Privat eller offentlig PlliV.AT 
o Foreslått arealkategorfi ny kommuneplan: Sl'Rtor OEI'-H~P.Lr/t 
o Arealkategøri i gjeldende kommuneplan: '-WP 
Cl Finnes det~gu~ng!;i.plan for området 1 dag: NEI 
O Arealkategoii "i ev. eksisterende reguleringsplan: .lJ_Me-Tv åT 
Cl Størrelse På -fores!iht og berørt areal (c;a tal):, I.J DA 
[] Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange ilE; meter fra sjøem j så fall? 

Naturgrunnlag Cl PLANFAGLIGE WRDERINGER 
Cl Grunnforhold OY~k.CT MArt.k,. 

Cl Helningsgradlsolforhold f:-.J.I:t'T-r I ~Gø& 
[] Vegetasjon 'fteSS 
[] Topografi rL.I'H1'· aDUlt 
[] Adkomst Ve-tO 
o Er offentlig vann og 'avløp etablert i : .t.k.E BT"1't(J L I-~ r-

området/mulig? Mr;øv p,-~ I\JL.:Ptt.l 

Virkeområde Jordvern- og landbnJksfaJ1!IIlVUrr:Jeritjll Ja Nei Uaktuelt 
Berøre's landbruksinteresser av inhspillet? X 
Bonitet 
Leieareal? Aktivt bruk? SLÅR "ReIs-er ~ Iat.ec DeT 'rir 
Ligger det i kjerneområde for jordbruk/Skogbruk? I..AlF DØl. 1", ' • .IV2~ (.f' ~~~ ~ 
5. KULTURlANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kulturminner eHer vemeverdige X bygninger og miljøer? 

Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE WRDERJNGER 
sårbarhet §68 Har det vært ras/skredfflom/kjente naturskader i området? )C. 

Utsatt for vær og vindeksponenng (Vind,nedbør, bølger m.m.) )( 

Natur- og kulturområder (Flora, vemeområder, kulturminner X m.m) 
Strategiske områder i nærheten(vei, bru, havn, kraft, forsvar X m.m.} 
ForurensnlngskHder I området ellet i nærheten (Støy m.m.) )( 

!:iø"ys'pentlinjer i området? )( 

Transport av farlig gods i området? " Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) f.. 
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Utfyllende kommentarer: 

Hela. og 
sikkerhets
messige krav 

Barn og 
ungdom 

TIlgjengeiighetl 
Universell 
utforming 

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

• støy, $tøv, eksoS? .1tJ(JT ~~IV~ l1Il Øi<TJ~ 
• trafikkfare? j""...t'''N OtAFi'~F4Ilr 

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 ttl 
tilgjengelighet/universell 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 j 
området? 

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

• Ugger området til riksvelJfylkesvei og med godkjent 
aVkjørsel? 

Utfyllende kommentarerlbeskrivelse 
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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 AREALDEL ulike forslag. 

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

Navn Inger Aarsland Hofsmo eiendomsgrenser og hovedadkomst. 
med flere - Det er opp til forslagsstiller selv å vurdere 

Gnr.lBnr. Gnr. 4 Bnr. 84 hvilke andre temaer og problemstillinger som 

Adresse 
er aktuelle for drøfting - se egen veileder som 
kan lastes ned eller fås ved plankontoret. 

Gjennomgang av innspillet 
Ja Nei jUaktuelt 

Fakta 1:1 Eierforhold Privat eller offentlig Privat 

1:1 Foreslått arealkategori i ny kommuneplan: Fritidsbebyggelse 

1:1 Arealkategori i gjeldende kommuneplan: 

1:1 Finnes det reguleringsplan for området i dag: 

1:1 Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsRIan: 

1:1 Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): 

1:1 Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange Ja 
meter fra sjøen i så fall? 

Naturgrunnlag 1:1 PLAN FAGLIGE VURDERINGER 
1:1 Grunnforhold Skog og svaberg 
1:1 Helningsgrad/solforhold 

1:1 Vegetasjon 

1:1 Topografi 

1:1 Adkomst Båt 
1:1 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 kjerneområde for jordbruk/skogbruk? x 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kulturminner eller verneverdige 
bygninger og miljøer? 

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

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? x 
Transport av farlig gods i området? 
Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) 
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Utfyllende kommentarer: 

Holmen er allerede bebygd med frtidsboliger. 

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

• støy, støv, eksos? 

• trafi kkfare? 
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 FORHOLD/ 
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 
avkjørsel? 

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 
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SITUASJONSKART 
Gnr: 4 Bnr: 84 Fnr: O Snr: O 

Eiendom: 
Adresse: 

Hj.haver/Fester: HOFSMO INGER AARSLAND, FLØYGATEN 1, 4370 
EGERSUND, med flere 

EIGERSUND Dato: 30/7-2010 Sign: 

KOMMUNE 

f 

\ 
f 
I . 

M§lestokk 
1:2500 

/ 

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangler på kartet. Blant annet gjelder dette eiendomsgrenser, vann- og 
avløpsledninger, plandata m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nænnere. 

104 



Eigersund kommune 
Arkivsai\ !D: O f-I 0 "-Cf 1- () , fY 

Mott tt: ? 1 1111 ?n1n - Dette skjemaet skal fylles ut av alle som leverer inn 
Grad riog: 

~NSPILL TIL 
innspill til arealdelen. Skjemaet vil bjelpe 

-I kommunen med A sammenstille informasjon fra 
, ... - LANENS AREALDEL ulike forslag. 

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

Navn Svein Eail Skaar eiendomsgrenser og hovedadkomst. 
GnrJBnr. Gnr2 Bnr14 - Det er opp til forslagsstiller selv å vurdere hvilke 
Adresse Ystebrødveien 587 andre temaer og problemstillinger som er 

4370 EgelSund aktuelle for drøfting - se egen veileder som kan 
lastes ned eller fis ved plankontoret. 

Gjennomgang av Innspillet 
Ja Nei I Uaktuelt 

Fakta • Eierforhold Privat eller offentlig. Privat 

• Foreslått arealkategori i ny BOLIG 
kommuneplan: 

• Arealkategori i gjeldende LNF 
kommuneplan: 

• Finnes det reguleringsplan for NEI 
området i dag: 

• Arealkategori i ev. eksisterende 
reQuleringsplan: 

• Størrelse på foreslått og berørt areal CA 4600m2 
(ca talt 

• Berører arealet 100 meters beltet? NEI 
Hvor mange meter fra sløen i så fall? 

Naturgrunnlag CJ PLAN FAGLIGE VURDERINGER 
CJ Grunnforhold STABILE 
lJ HelningsgradIsoiforhold HELLNING ca O SOL ca 14t I døgnet 
Cl Vegetasjon GRAS 
Cl Topografi CA FLATT 
CJ Adkomst FA OFFENTLIG VEG 
Cl Er offentlig vann og avløp etablert i JA 

områdeUmulig? 
Virkeområde Jordvem-.og landbruksfaglig vurdering Ja Nei Uaktuelt 

Berøres landbruksinteresser av innspillet? X 
Bonitet X 
Leieareal? Aktivt bruk? X 
Li~:mer 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 vindeksPOnerinQ (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 el/er i nærheten (Støy m.m.) X 
Høyspentlinjer i området? X 
Transport av farlig gods i området? X 
Trafikksikkerhetiu/ykkespunkt m.m.) X 
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utfyllende kommentarer: 

JA NEI uaktuelt 
Helse-og 7. eARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
sikkerhets- ELDRES INTERESSER 
messige krav Kan arealene sikret mot: 

• støy, støv, eksos? Dette finnes ikke her X 
• trafikkfare? Trafikk faren er liten 

Bamog Oppfyller arealene·krav tit ~tn og unge X 
ungdom • størrelse, utforming 

• egnethet for Jak og opphold (solfylt, vindskjennet og X vegetasjon tilpasset barns .lek) 
• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årStider ~ • bruk for ulike a1dersQrupper 

Tilgjengelighet! Kan området tilfredsstille krav til X 
Unlveraell tIIgjengellg.,.etluniYerseli utfQrming? 
utfonnlng lett tilgjengelig og tilpasset fun~jonshemmedes behov? 

(solfvit. vindskIermet, bevisst utformet i forhold til klima) 
X 

Beskrivelse: 
OmJidet oppfyller krav til bam og unge. 
Området vII kunne tilfredstiUe 100% universell 
utfonnning 
Når det gjelder trafikk er den liten, trafilddaren er minimal 
Som det fntmgår av innspillet er trafikksikkemeten 
Ivaretatt med GIS samt gangfelt til busslomme p6 andre 
siden. 

Vaiog 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDt 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET X 

• Kan det etableres tilfÆdsstillende 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 n"ksveilfylkesvei og med godkjent 
avkjørsel? 

utfyllende kommentarerlbeskrivelse 
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Tillegg 

En vil i denne sammenheng presisere at min eiendom ikke blir benyttet til jordbruksformål, og 
kommer Ikke til å bli benyttet til dette. 
Det er Ingen som leier på mine arealer eller kommer til å leie noe heller. 
Eiendommen min blir ikke benyttet som tilleggsjord til andre gårsbruk. 

Det vedlegges en planskisse tlf innspill til kommuneplanen. Dette gjøres slik at dere kan se 
intensjonen med innspillet samt omfanget av dette. 
PlanforslageUinnspillet er i M 1:1000 
Innspillet viser 4 stk selveier boliger med en tomtestørrelse på ca 850m2, det vises ny veg med 
snuehammer i enden av vegen. Ny avkjøring til min bolig, stengning av eksisterende avkjøring, 
gang og sykkelveg, siktsone. 
Jeg har hvert I kontakt med Dalane energi med tanke på trafo som står I grensen av min 
eiendom. Byggebegrensningen er satt til Sm og stålingen maks 8m gjenført utrekning fra 
Dalane Energi. 
Innspillet viser også en garase på ca 160m2. 
Når det gjelder arealutnyttelse av min eiendom fremgår det av planskissen. Plenarealet er 
etablert og 'rukthagenlkjøkkengagen er under etablering. 

Hilsen 
Svein E Skaar 
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c::::JGANG/SYKKELVEG 

ANNEN VEG-GRUNN GRØNT 

ENERGIANLEGG/TRArO 

F"RISII(T 
'. AVKJØRING TIL EIEDOMMER 

- - -BYGGEBEGRENSNlNG 
---PLANENS BEGRENSNING 
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Eigersund kommune, Plankontoret 
Postboks 580 
4379 Egersund 

Mottatt: 2 7 JUL 2010 

Gradering: 

Egersund, den 13.07.10 

INNSPJLL I ANLEDNING RULLERING Å V KOMMUNEPLANEN 
FRODE TEIGEN - GNR.. 7 BNR.678 - LEIDLAND, 4370 EGERSUND 

I forbindelse med rullering av kommuneplanen fremmes herved, på vegne av Frode Teigen, 
følgende: 

Litt usikker på om dette er en sak som berører kommuneplanarbeidet, men for sikkerhetsskyld 
fremmes det herved likevel. 

I reguleringsplanen for Leidland, gnr.7 bnr.678 mltl, ønskes arealet avsatt til privat srnåbåt
anlegg i Støbukta utvidet med 2-3 båtplasser mot nord. Siden denne mulighet allerede ligger 
innenfor dagens kommuneplan er det som nevnt, tvil hvorvidt dette berører den aktueUe 
rulleringen. 

Skulle det være tilstrekkelig i søke endring av reguleringsplanen, bes denne henvendelse 
karakteriseres som søknad om tillatelse for å fremme et slik endringsforslag. 

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

Basthaugveien 10, Leidland 
4370 Egersund 

Vedlegg: Utfyllet skjema, samt kartskisse 
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[J 
Dette skjemaet skal fylles ut av alle som leverer inn 
innspUl til arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 

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

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

I Navn I Frode Teigen eiendomsgrenser og hovedadkomst 

I GnrJBnr. 171678 - Det er opp til forslagsstiller selv A wrdere 

'Adresse 'Le/dland, 4370 Egersund 
hvilke andre temaer og problemstillinger som 
er aktuelle for drøfting - se egen veileder som 

I I kan lastes ned eDer fås ved plankontoret. , I 
I Gjennomgang av innspillet 

I , fJBl Nei I uaktuelt 
Fakta I a Eierforhold Privat eller offentlig I Privat 

I a Foreslått arealkategori i ny kommuneplan: I Fritidsbebyggeise 

I a Arealkategori i gjeldende kommljneplan: , Fritidsbebyggeise 

I a Finnes det reguleringsplan for området i dag: IJa 
I a Arealkategon i ev. eksisterende reguleringsplan: I Friluftsområde 

I a Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): Ica 2 deker 
a Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange /Ja 

meter fra sjøen i så fall? 
Naturgrunnlag la PLANFAGLIGE VURDERINGER I 

la Grunnforhold I Fjell! sjø 

la Helnlngsgradlsolforhold I 
la Vegetasjon I 
la Topografi I 
la Adkomst IVia eksisterende 
a Er offentlig vann og avløp etablert i IJa 

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

I Berøres landbruksinteresser av innspillet? r--IX"I 
I Bonitet r--IX"I 
I Leieareal? AktM bruk? r--IX"I 
I Ligger det i kjerneområde for jordbruk/skogbruk? r--IX"I 

l 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER r-ii Berører planforslaget kulturminner eller verneverdige 
bygninger og miljøer? 

Naturbasert 16. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER r--,--, 
sårbarhet §68 I Har det vært raslskredlflom/kjente naturskader i området? r--rx---I 

'Utsatt for vær og vindeksponering (Vind,nedbør. bølger m.m.) lrx-I 
Natur- og kuHurområder (Flora, verneområder, kulturminner ril m.m) 
Strategiske områder i nærheten (vei , bru, havn, kraft, forsvar Irl m.m.) 
I Forurensningskilder i området eller i nærheten (støy m.m.) Ifx-I 
, Høyspentlinjer i området? r--rx-I 
I Transport av farlig gods i området? r-rx---I 
I Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) r-rx-I 

110 



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: 

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

x 
X 
X 
X 
X 

• 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. X 

• Ligger området til riksveiIfylkesvei og med godkjent 
~~~? X 

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 

Se eget vedlegg! kart. 

Egersund, den 13.07.10 

Petter ESeglem 
Basthaugveien, Leidland 
4370 Egersund 
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Utskrift 

SITUASJONSKART 
Bnr: O Fnr: O 

Eiendom: 

Hj .haver IFester: 

EIGERSUND Dato: 12{l-2010 Sign: 

KOMMUNE 

Snr: O 

M~lestokk 
1:1000 

( 
- .. ./ 

Det tas forbehold om at det kan forekomme fell/mangler pA kartet.. Blant annet gJeJder dette eJendomsgnmser, vann- og 
avløpsledninger, plandata m.m. som I forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid mA undersøkes nærmere. 
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Eigersund kommune, Plankontoret 
Postboks 580 
4379 Egersund 

Eigersund kommune 
Mdvsalc ID: 

Mottatt: 2 7 JUL 2010 

Gradering: ~\ 
O ,0tCJ/- D~ ~ 

Egersund, den 13.07.10 

INNSPILL I ANLEDNING RULLERING AV KOMMUNEPLANEN 
GNR. 7 BNR.,201- LEIDLAND, 4370 EGERSUND 

I forbindelse med rullering av kommuneplanen fremmes herved et ønske om en mindre 
utvidelse av boligfeltet på Leidland. Med arealets gunstige beliggenhet bør det være godt 
egnet for noe ekstra bebyggelse. 

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

Pe er ESeglem 

Basthaugveien lO, Leidland 
4370 Egersund 

Vedlegg: Utfyllet skjema, samt kartskisse 
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EJ 
Dette øJgemaet skal fyDes ut av alle 8Qm leverer bm 
innspill til arealde1eo. Skjemaet vil hjelpe 

• INNSPILL TIL kommunen med at sammenstille iDfonnasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike forslag. 

2010 .. 
I tiDegg Ul dette skjemaØ skal følgende levera inn: 
- Kort bakrlveJseav inaspiDet. 
- Kart over omrAdet, 10m viser pIanomfanget, 

Navn Petter E Seglem eieødomsgreoJer cm bovedadkomst. 

GnrJBnr. 7/201 - Det er ~pp til foniagutiDer selv , vurdere 
bvilke andre 1emaer og problemstillinger 10m 

Adresse LeIdland (feItefJ . . er a1dueIJe·for drøftiug - se eøen wIIeder som 
4370 Egetsund kan Jastes ned eller fis ved plankontom. 

Gjennomgang av innspillet 
Ja Nei Uaktuelt 

Falda c Eierfort)old P.riVat eller offenltig Ptivat 
c Foreslått arealkategori j ny kommuneplan: Boligområdet .. -
o Arealkategori i gjeldende kommuneplan: LNF 
o Annes det reguleringsplan for området i dag: Inntil 
o AreaI~egO{i 1 ev. eksisterende reguleringsplan: Bolig 
c Støttelse pA foreslått og berIJrt areal (ca tal): ca 3 deker 
o eerører arealet 100 meters beltet? Hvor mange Nei 

meler fra sjøen i så fall? 
Naturgrunnlag o PLANFAGUGE WRDERINGER 

c Grunnfortlold Løsmasser 
c Helningsgr8dlsolfo~old Flatt 
[] Vegetasjon Mindre BjØl1æskog 
c Topognlfi 
c Adkomst Inntil reguleltl planlagt vei 

o Er offentlig vann og avløp etablert i 
omn\detlrnuUg? 

Ja 

Virkeområde Jordvem- og landbruksfaglig vui'detlng Ja Nei Uaktuelt 
Berøres landbruksinteresser av Innspillet? X 
Bonitet X 
Leieareal? Aktivt bruk? X 
Ugger det j kje~e for jo~brukls.kogbruk? X 
5. KULruRLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforstagøt kulturminner eller verneverdige X 
bygninger og miljøer? 

Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE WRDERINGER 
sårbarhet 168 Har det vært nls/skredlflomlkjente naturskader i området? X 

Utsatt for vær og vindeksponering (Vind,OQdbør, bølger m.m.) X 
Natur- og kulturområder (Flora, verneområder; kultunninner X 
m.m) 
Strategiske områder i næmeten(vel, bru, havn, kraft, forsvar X 
m.m.) 
FOMensningskilder i området eller i nærtleten (Støy m.m.) X 
Høyspentlinjer i omrAdet? X 
Transport av farflO gods i området? X 
Trafikksikkerhet (uJykkespunkt m.m.) X 
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Utfyllende kommentarer: 

Helse- og 
sikkerhets
messige krav 

Bamog 
ungdom 

TIlgjengelighet! 
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, utfonning 
• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjerrnet og 

vegetasjon tilpasset bams 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, vindskjerrnet, bevisst utfonnet i forhold til klima) 
Beskrivelse: 

Vei og 8. VEG- OG VEGlEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i 

x 

x 
X 
X 

ril 

området? X 
• 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 

Se eget vedlegg! kart. 

Egersund, den 13.07.10 

Petter ESeglem 
Baslhaugveien, Leidland 
4370 Egersund 

116 







Eigersund kommune, Plankontoret 
Postboks 580 
4379 Egersund 

Eigersund kommune 
MdvsakID: () 118 t 9/ - P re T 
Mottatt: 27 JUL 2010 

.-
Gradering; 

Egersund, den 13.07.10 

INNSPILL I ANLEDNING RULLERING AV KOMMUNEPLANEN 
FRODE TEIGEN - GNR.2 BNR.43 MIFL - MlDBRØD, 4370 EGERSUND 

I forbindelse med rullering av kommuneplanen fremmes herved, på vegne av Frode Teigen, 
ønske om a avsette gnr.2 bnr.43 (tidliger-e forsvarsanlegg) til det eiendommen opprennelig er 
blitt brukt til, nemlig bolig, kontor. administrasjonsbygg. 

Tanken er å regulere eiendommen ti) et boligfelt med nødvendig infrastruktur, deriblant felles 
fjernvarmeanlegg fra sjøvannbasert varmepumpe. Den ytterste del av feltet mot nordøst 
tenkes i kombinasjon med næring, dette j form av kontorvirksomhet tilpasset den øvrige 
boligbebyggelsen. 

I samråd med eiere av gnr.2 bm.24 og 34 ønskes også en utvidelse av eksisterende naust
bebyggelse i Færevik:, dette i retning mot nordøst. Øvrig strandareaJ foreslås avsatt til 
friluftsområde. 

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

Basthaugveien 10, Leidland 
4370 Egersund 

Vedlegg: Utfyllet skjema, samt kartskisse 
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EJ 
Dette skjemaet skal (yDes ut av aUe som leverer inn 
innspill til arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 

- INNSPILL TIL kommunen med å sammenstil)e informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL nlike forslag. 

2010-
I tillegg ti) dette skjemaet skal følgende leveres iDD: 
- Kort beskrivelse av innspillet 
- Kart over området, som viser planomfanget, 

I Navn I Frode Teigen eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

I GnrJBnr. 12143 - 2/24 - 2/34 - Det er opp til forslagsstiller selv li vurdere 

I Adresse 1 Mldbrød, 4370 Egersund 
hvilke andre temaer og problemstillinger som 
er aktueUe for drøfting - se egen veileder som 

I I (tidligere forsvarsanlegq) kan lastes ned eDer fis ved plankontoret. 
I I 
I Gjennomgang av innspillet 

I I pa-I Nei I Uaktuelt 
Fakta I o Eierforhold Privat eller offentlig I Privat 

I o Foreslått arealkategori i ny kommuneplan: I Bolig, næring, naust. 

I o Arealkategori i gjeldende kommuneplan: I Forsvarsanlegg . . 

I o Finnes det reguleringsplan for området i dag: INei 

I o Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsplan: I 
I o Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): Ica 20deker 

o Berører arealet 100 meters beHet? Hvor mange 
Bolig! næringsarealet 

meter fra sjøen i så fall? 
ca 50 m fra sjø. Naust 
I vannkanten. 

Naturgrunnlag lo PLANFAGLIGE VURDERINGER I 
lo Grunnforhold I Kombinasjon av fjelIl morene. 

lo Helningsgrad/solfOrhold I Fra nordvest via nord til sørøst. 

lo Vegetasjon I Forholdsvis tett med grantrær. 

lo Topografi I Et høydedrag på kote + 20/25 

lo Adkomst I Som eksisterende, fra Ystebrødveien 
o Er offentlig vann og avløp etablert i I Kommunalt vann er innlagt og avløp 

området/mulig? forventes om kort tid. 
Virkeområde I Jordvern- og landbruksfaglig vurdering pa-I Nei I Uaktuelt 

I Berøres landbruksinteresser av innspillet? r-rx-I 
I Bonitet r-rr-I 
I Leieareal? AktM bruk? r-rx-I 
I Ugger det i kjerneområde for jordbruk/skogbruk? r-rr-I 

I 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER iri Berører planforslaget kuHurminner eller verneverdige 
bygninger og miljøer? 

Naturbasert 16. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER 1'-' sårbarhet §68 I Har det vært rasJskred/fiornlkjente naturskader i området? r-r><1 
I Utsatt for vær og vindeksponeling (Vind,nedbør, bølger m.m.) r-r><1 
Natur- og kulturområder (Flora, verneområder, kulturminner iri m,m) 

Strategiske områder i nærheten(vei, bru, havn, kraft, forsvar iri m.m.) 
I Forurensningskilder i området eller i nærheten (Støy m.m.) r-I><I 
I Høyspentlinjer i området? 1r><1 
I Transport av fartig gods i området? lrx-I 
I Trafikksikkerhet (Ulykkespunkt m.m.) lrx-I 
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Utfyllende kommentarer: 

Helse-og 
sikkerhets
messige krav 

Bamog 
ungdom 

Tilgjengelighet! 
Universell 
utforming 

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

• støy, støv, 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 

X 

x 
X 
X 

Kan området tilfredsstille krav til kil 
tilgjengelighet/universell utforming? 
lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 
(solfylt, vindskjermet, bevisst utformet i forhold til klima) , X 
~Be~s~k~riv~e~l~se~:~--~--------------------~----

Ved regulering vil slike forhold bli godt 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. detaijplanlegging for 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. X 

• Ligger området til riksveilfylkesvei og med godkjent 
avkjørsel? X 

utfyllende kommentarer/beskrivelse 

Se eget vedleggl 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: 

Hj.haver/Fester: 

EIGERSUND Dato: 12/7-2010 Sign: 
KOMMUNE 

Snr: O 

MAIestokk 
1:2500 

J 

.. .1 
I 
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Det tas forbehold om at det kan forekomme fell/mangler på kartet. Blant annet gjelder dette eiendomsgrenser, vann- og 
avløpsledninger, plandata m.m. som I forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid rnA undersøkes nærmere. 
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Eigersund k-ommune. Plankontoret 
Postboks 580 
4379 Egersund 

MoItatt 2 7 JUL 2010 

Gradering: 

Egersund, den 13.07.1 O 

INNSPILL I ANLEDNING RULLERING AV KOMMUNEPLANEN 
B&G EIENDOM - GNR. 7 BNR.196 - HOVLANDI SVANA V ÅGV. 4370 EGERSUND 

I forbindelse med rullering av kommuneplanen fremmes herved, pl vegne av B&G Eiendom, 
ønske om å omklassifisere area1utnyttelsen for deler av reguleringsplanen for Svanavågen. 

Pr. i dag er hele eiendommen, gnr.7 bnr.196 regulert til buffersone, noe man føler kanskje 
ikke er helt nødvendig. Har full forståelse for at det må være en viss buffer mot baken
forliggende boligarea1er, men synes dette er vel mye. Sonen pl 30 meter langs Hovlandsveien 
på det øvrige area1et bør også. være tilstrekkelig her. 

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

Basthaugveien 10, Leidland 
4370 Egersund 

Vedlegg: Utfyllet skjema, samt kartskisse 
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EJ 
Dette skjemaet skal fynes ut av alle som leverer inn 
innspill til arealdelen. Skjemaet vil bjdpe 

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

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

I Navn I B&G Eiendom eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

I GnrJBnr. 17/196 - Det er opp til forslagsstiller selv i wrdere 

I Adresse I Hovlands! Svanavågvelen 
bvilke andre temaer og problemstillinger som 
er aktuelle for drøfting - se egen veileder som 

1 14370 Egersund kan lastes ned eDer fis ved plankontoret. 
I I 
I Gjennomgang av innspillet 

I I r:;a-I Nei I Uaktuelt 

I Fakta I (] Eierforhold Privat eller offentlig I Privat 

I I (] Foreslått areal kategori i ny kommuneplan: Jstørre andel nyttbar 
industriareal 

I I a Areatkategori i gjeldende kommuneplan: Ilndustriareal 

I I a Finnes det reguleringsplan for området i dag: IJa 

I I a Arealkategort i ev. eksisterende reguleringsplan: / Buffersone 

I I o Størrelse på foreslått og be~rt areal (ca tal): lea Sdeker 

I o Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange INei 
meter fra sjøen i så fall? 

Naturgrunnlag la PLANFAGUGE VURDERINGER I 
la Grunnforhold /Fjell 

ID Helningsgradlsolforhold I Mot sjø i sørøst 

la Vegetasjon I Kratt 

la Topografi I 
lo Adkomst I Fra Svanavågveien 
o Er offentlig vann og avløp etablert i IJa 

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

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

I 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 

I~I Berører plantorslaget kultunninner eller verneverdige 
bygninger og miljøer? 

Naturbasert 16. BEREDSKAPSMESSIGE WRDERINGER r-II 
sårbarhet §68 I Har det vært ras/skredlflomlkjente naturskader i området? r-rx-I I Utsatt for vær og vindeksponering (Vind, nedbør, bølger m.m.) r-rx--I 

Natur- og kulturområder (Flora, vemeområder, kulturminner I~I m.m) 

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

I Forurensningskilder i området eller i nærneten (Støy m.m.) r-rx--I 
I Høyspentlinjer i området? irx-I I Transport av farlig gods i området? r-~I 
I Trafikksikkerhet (ulykkespunk.t m.m.) irx-I 
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Utfyllende kommentarer: 

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

• ~y.~v.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 r,1 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? X 

• 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 
avkjørsel? X 

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 

Se eget vedlegg/ kart. 

Egersund, den 13.07.10 

Petter ESeglem 
Basthaugveien, Leidland 
4370 Egersund 

--
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Eigersunø kommune, Plankontoret 
Postboks 580 
4379 Egersund 

Mottatt 2 7 JUL 2010 
Gradering: 

Egersund, den 13.07.10 

INNSPILL I ANLEDNING RULLERING AV KOMMUNEPLANEN 
B&G EIENDOM - GNR.8 BNR.174; 232- NORDSTØ, HOVLAND, 4370 EGERSUND 

I forbindelse med rullering av kommuneplanen fremmes herved, på vegne av B&G Eiendom, 
ønske om å tillate oppføring av båthus, noe i retning av de som finnes fra før mot sør. 

Det antas at dette er et formål som kan aksepteres innenfor gjeldende reguleringsplan, men i 
tilfellet ikke så ønsker man at kommuneplanen endres slik at dette kan tillates. 

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

Basthaugveien 10, Leidland 
4370 Egersund 

Vedlegg: Utfyllet skjema, samt kartskisse 
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EJ 
Dette skjemaet skal fyDes ut av alle som leverer inn 
innspill tU arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 

- INNSPILL TIL kommonen med i sammenstille infonnasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike forslag. 

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

I Navn I B&G Eiendom eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

I GnrJBnr. 18/174,232 - Det er opp til forslagsstiller selv A vurdere 

I Adresse I Nordstø, Hovland 
hvilke andre temaer og problemstillinger som 
er aktuelle for drøfting - se egen veileder som 

I 14370 EgefSund kan lastes ned eDer fis ved plankontoret. 

I I 
I Gjennomgang av innspillet 

I r:;a-I Nei I UaktueH 

I Fakta o Eierforhold Privat eller offentlig I Privat 

I o Foreslått arealkategori i ny kommuneplan: I Mulighet for båthus 

I o Arealkategori i gjeldende kommuneplan: I Industri 

I o Finnes det reguleringsplan for området i dag: IJa 

I a Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsplan: I Industri 

I a størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): lca 8 deker 

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

Naturgrunnlag la PLANFAGLIGE VURDERINGER I 
la Grunnforhold I Eksisterende kail utfylling 

la Helningsgradlsolforhold I 
la Vegetasjon I 
la Topografi I 
lo Adkomst IGod 
a Er offentlig vann og avløp etablert i IJa 

området/mulig? 
Virkeområde I Jordvem- og landbruksfaglig vurdering fJ81 Nei I Uaktuelt 

I Berøres landbruksinteresser av innspillet? lrx-I 
I Bonitet lrx-I 
I Leieareal? AktM bruk? lrx-I 
lugger det i kjerneområde for jordbruk/skogbruk? lrx-I 

I 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER irx-i Berører planforslaget kultunninner eller verneverdige 
bygninger og miljøer? 

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

I Utsatt for vær og vindeksponering (Vind,nedbør, bølger m.m.) lrx-I 
Natur- og kulturområder (Flora, verneområder, kultunninner irx-i m.m) 
StrategiSke områder i nærheten(vei, bru, havn, kraft, forsvar rx-il m.m.) 

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

II~ 
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 X 

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

• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider X 

• bruk for ulike aldersgrupper X 

Tilgjengelighet! Kan området tilfredsstille krav til le-i Universell tilgjengelighet/universell utfonning? 
utfonning 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? 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 riksveiIfylkesvei og med godkjent 
avkjørsel? X 

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 

Se eget vedleggl 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.haverjFester: 

EIGERSUND Dato: 14/7-2010 Sign: 

KOMMUNE 

\ 
I 

I \. 
\ \ 
\ 

\ 

\ 

Snr: O 

MAIestokk 
1:1500 

Det las forbehold om ort det kiln forekomme feil/mangleT pa kartet. Blant annet gjelder dette eiendomsgrenser, vann- og 
avtøpstednlnger, plandatB m.m. som I fortJfndefse med prosjektering/anfeggsarbeld mi undersøkes nærmere. 

VED/NNL~G\ "TIL lNNSl>\ 1...L -AV KOMMUtJE~A~E~ 
ttoVLA-t-..lS> .t::1"NK. ø &N~.lTJ~ ~ l.3'L l~. O~. 10 

Page l of1 
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OddHovhuul 
Humlesttulgt. 30 
4370 Egesnoul 
91180219 

Eigersund kommune 
Plansjef Dag Kjetil Tonheim 

4370 Egersund 

Eigersund kommune 
GRADERING: 

MOTTATT: 1 8 'JUL 2010 

Egersund, 27. juli 2010 

REVISJON AV KOMMUNEPLANEN 
FORSLAG NYTT BOLIGFELT pA LEIDLAND 

I forbindelse med rullering av kommuneplanen for Eigersund kommune vil jeg på 
vegne av grunneierne, Severin Leidland, eier av gbm 7/14 og Frode Teigen, eier av 
gbm 7120 - 27, fremme fomag om av at deler av deres eiendom som grenser mot 
fylkesveien på Leidland omreguleres til boligfonnål. 
Området er inntegnet på vedlagte kartutsnitt 

Området ble også forsøkt medtatt ved fomge rulering i 2006. men ble da ikke med i det 
endelige forslag til kommuneplan, bl.a. da nabo ElIa Fjetland var negativ til 'å delta i planen. 
Det nye forslaget innbefatter ikke hennes eiendom, og det skal således ikke være noen nabo
konflikt som hindrer en positiv innstilling. 

Da det nylig er lagt fram ny vann- og kloakkledning og i tillegg ny strømtilførsel til det 
omsøkte område, og det heller ikke bør være vanskelig med tilknytning til fylkesveien 
via eksisterende veikryss, skulle alt ligge tilrette for en fornuftig boligutvikling på 
nedsiden av veien. 

Feltet vil kunne bli et attraktivt alternativ for områdets nyetablerere som ønsker et 
fint og ukomplisert boligfekt i nærområdet. 

Vi vil med glede være tilgjengelig for en befaring i området og imøteser en positiv 
behandling av søknaden. 

J2)hilsen 
-W~itovland 

Gjenpart: Severin Leidland 
Frode Teigen 
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Eigersund kommune, Plankontoret 
Postboks 580 
4379 Egersund 

Gradering: 

t 

Egersund, den 13.07.10 

INNSPILL I ANLEDNING RULLERING AV KOMMUNEPLANEN 
KJARTAN REMME -GNR.5 BNR.52 - YSTEBRØDVEIEN 71, 4370 EGERSUND 

I forbindelse med ruUering av kommuneplanen fremmes berved, på vegne av Kjartan Remme, 
ønske om å kunne dele fra en parsell av eksisterende boligtomt 5/ 52 til selvstendig boligtomt. 

Tomten vil kunne bli tilknyttet kommunal vann- og avløp. Viser også til reguleringsplanen for 
naboeiendommen 5/36, vedr. mulig adkomst. 

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

Bastbaugveieo 10, Leidland 
4370 Egersund 

Vedlegg: Utfyllet skjema, samt kartskisse 
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EJ 
Dette skjemaet skal fyDes ut av alle som leverer inn 
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 innspiDet. 
- Kart over området, 110m viser planomfanget, 

I Navn I KJartan Remme eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

I GnrJBnr. 16162 - Det er opp til forslagsstiller selv å vurdere 

I Adresse I YstebrøcNelen 207 
hvilke andre temaer og problemstillinger som 
er aktueUe for drøfting - se egen veileder 110m 

I 14370 EgelSund kan lastes ned eller fis ved plankontoret. 
I I 
I Gjennomgang av innspillet 

I I r:;a-I Nei I Uaktuelt 
Fakta I o Eierforhold Privat eller offentlig I Privat 

I o Foreslått arealkategori i ny kommuneplan: ISoiig 

I o Arealkategori i gjeldende kommuneplan: ILNF 

o Finnes det reguleringsplan for området i dag: I For naboeiendommen 
51 36 vedr. adkomst 

I o Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsplan: I 
I o Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): lea 1100 m2 

Cl Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange I Nei, i alle fall ikke der 
meter fra sjøen i så fall? huset tenkes plassert 

Naturgrunnlag la PLANFAGUGE VURDERINGER I 
lo Grunnforhold IMorenemasse 

lo Helningsgradlsolforhold I Mot nordvest, nordre sund 

lo Vegetasjon I Dyrketl beite 

lo Topografi I 
lo Adkomst I Via eksisterende 
o Er offentlig vann og avløp etablert i lvann ja, kloakk om ikke lenge 

området/mulig? 
Virkeområde I Jordvem- og landbruksfaglig vurrJering pa-I Nei I Uaktuelt 

I Berøres landbruksinteresser av innspillet? rx-r-I 
I Bonitet r-r-Ix I Leieareal? Aktivt bruk? r-r-Ix 
I Ligger det i kjerneområde for jordbruk/skogbruk? r-rx-I 

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

Naturbasert 16. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER r-r-I 
sårbarhet §68 I Har det vært raslskredlflomlkjente naturskader i området? r-rx-I I Utsatt for vær og vindeksponefing (Vind,nedbør, bølger m.m.) ,rx-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.) ,rx-I I Høyspentlinjer i området? r-rx-I I Transport av farlig gods i området? r-rx-I 
I Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) r-rx-I 
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Utfyllende kommentarer: 

Helse-og 
sikkerhets
messige krav 

Bamog 
ungdom 

Tilgjengelighet/ 
Universell 
utfonning 

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

• støy, støv, eksos? 
• trafikkfare? 

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

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

X 
X 

X 

• bruk for ulike aldersgrupper X 

Kan området tilfredSsti~':::II-e-:-k-ra-V~ti~'I---------~ill 
tilgjengelighet/universell utfonning? 
lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 
(solfylt, vindskjermet, bevisst utformet i forhold til klima) X 
Beskrivelse: 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i 
området? X 

• 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 

Utfyllende kommenfarerlbeskrivelse 

Se eget vedleggl kart. 

Egersund, den 13.07.10 

Petter E Segl em 
Basthaugveien, Leidland 
4370 Egersund 
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Utskrift 

SITUASJONSKART 
Gnr. O 

Eiendom: 
Adresse: 

Hj.haver/FeSter: 

EIGERSUND Dam: 2917-2010 Sign: 

KOMMUNE 

~ A:v' J!$.O L le; -ro ft1 "\ S O~\ 
fNS~ ~A~~~~ So~ 
st-\...s~,.... !>l ~ !>oL \ Gt "TOtl'\, 

fnr. o Snr.O 

Page 1 of l 

MAIestokk 
1:2000 

Det ... farbehoId om at dilt ... foreIaNnme fe1II ....... p111art11L 8Iaat lIIIDIIt gIeIder deIIIe el ... dMII i'-, ftIUI- og 
_ ........ I .. r, ......... m.aa.. _I foItIIItdelie med prOiljålel"'/~" aj ..... ---. 

\3..0'7. 10 
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EIGERSUND KOMMUNE 

REGULERINGSPLAN MED TILn0RENDE BESTEMMELSER FOR 

~EBUSTST~A 

. PBL § 15 REGVLERlNGSFORMÅL 

BYGGEOMRÅDE (PØL § 25, l. ledd nr. 1)' 

t ~., '. '''1 Område for ~dsbebyggelse 

Del 'av (Ynr.S Bnr36 m/O 

TEGNEFORKLAlUNG 

LINJESYMBOL 

------
LANDBRUKSOMRÅDE (PBL § 2$, 1.1eddm. 3) 

. I I 0mrAde for j~d- og skogbruk 

I SPESIALOMRÅDE (PBL § 25, l. ledd nr. 6) 

I: 5 I: l 'I Fri1uftsomr1de sjøl bevaring 

II r li ri Privat smAbAtan1egg land 

r~ji Illnif Priwt smlbAtanJegg sjø 

'Ii"~_-v.:.1 FriluftsomrAde 

FELLESOMRÅDE (pBL § 25, 1. ledd nr 7) 

'W?J F~les a~l 

MAl Felles parkeringsplass 

•••••••••••• 

I J 

MAlestokk 1:1000 

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

VARSEL OM REGULERING 

l. GANGS BEHANDLING I FORMANNSKAPET 

OFFENlUG EITERSYN l TIDSROMMET 

2. GANGS BEHANDLING I FORMANNSKAPET 

Planens begrensning 

FormAlsgrense 

Regulerttomtegreose 

ByggegreDse 

Frisiktlinje 

V ..... lert seotedin· "''"''6- . lJC 

Sti 

Omriss av eksisterende bebyggelse 
som inn. i Planen 

Kartb1ad: 
'~. : 
SAK.SNR. DATO SIGN. 

~~.:~':tiS~~~'f!.~&TI!J.~·:5~SEN~ff:iT~tirlrf~-;-f1ITf~~~~~~~:~ID~~?m~~i"~2LT.\1~1?:I![!?:~~~~~~~j~:1f,'~æ~~825_~~]·~j~·B 
~OMM1JNES1'YItETS VEDTAk: 

PLANEN ER lITARBEIDET AV: SAKSNR. TEGNNØ. SAKSBEB. 

PETTER ESEGLEM 24.0103 

I Revidert den 04.03.09 i henhold til miljøutvalgets behandling i sak 011/09 
'. 
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Eigersund kommune 
GAADERINQ; 

MOTTATT: 2 9 JUL 2010 
ARKlVSAK,o' 

OY/bIet/- Dv..T 

Til Eigersund Kommune 
vlDag Kjetil Tonheim 22.07.2010 

Vedlagt følger et innspill som ønskesvurdert/behandlet i kommunedelplan. 
Merket område på kartet ønskes regulert til boligformål. 
Deler av arealet ligger innenfor 100 - meters - beltet, men tiltaket vil ikke være til hinder for 
ferdsel. Det omsøkte areal ligger i forlengelse av eksisterende bebyggelse. 
Noen av spørsmålene på skjemaet står ubesvart ettersom jeg var usikker på hva som ville 
være "rett svar". 
Dersom dere ønsker flere opplysninger kan jeg nås på telefonnr 95139141 eller mail e-h
o@online.no 

Medbilsen 

(~var~#fAR 
Einar Håkon 0stebrød 

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

4 INNSPILL nL kommunen med I sammenstille informasjoD fra .. KOMMUNEPLANENS AREALDEL uUke.forslag. 
2010-

I tiDegg til dette skjemaet Skal følgende leveres iDD: 
- Kort beskrivelse liV bmspiIlet. 
- Kart over området, som viser planomfanget, 

Navn f" N A-R tt4!.CbtJ dS'tFJ lrubD eieadomsgrenser og hovedadko~st. 

GnrJBnr. fl q - Det -er opp tl1 fo~gsstiIler selvalvllnlere 

AdN888 'f.t' Ire S~ nvE. E.II.I 6 Ot t. 
hvilke andre temaer og problemstillinger som 
er aktuelle for drøfting - se egen veUeder som 

"4-u.r. ECt:RsJ ... J 1) kan lastes ned eDer ds ved plankontoret. 

I (ij(H1nomgang av Innspll~ 
Ja Nei Uaktuelt 

Fakta o E.Mmofho1d Privat eUet off~ntlig i!IllJlJtt 
c Foresl6tt atea ri i ny kommu~lan: 
O Area • j gjeldende kommuneplan: J onr. 'D./}J'fr 

O Finnes det reguleringsplan for området i dag: l'1J;~ 
O Areålkategori i fIN. eksisterendeJ~uleringsplan: 
o Størn$e ~ foresIått..Q9. berørt areaf{ca taJ1: ~-.Bl 
c Berører arealet 100 meters beilet? Hvor mange 

d~ cA fOMIJn., meter fra sjøen l så fall? 
Naturgrunnlag o PLANF.AGUGE VURDERINGER 

o Grunnforhold Jord' . .litt ~ 
o Heli1illQSQradlsolforhoid S/~fi 
o V 

. 
n 

, 

o Topografi 
o Adkomst .~of1. 
o Er offentlig vann og avløp etablert i J,4-områdetImulIg? 

Virkeområde Jordvern- og landbrobfagHg vunlerlng Ja Nel Uaktuelt 
Berøres landbruksinteresser av innspillet? X 
Bonitet 
Leiea~l? Aktivt bruk? .. Y.. 
Ugger det i kjerneområde for jordbruk1~ X 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kultunninner eller verneverdige y bygninger C)9 mifiøer? 

Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER 
slrbarhet §68 Har det vært rasls~~omlkjente narul'$J<ader i området? 1. 

Utsatt for vær og ·vin nerlng (Vind)nedbør, bølger m.m.) 
Natur- og kulturområder (Flora, verneområder, kulturminner 

X m.m) 
Strategiske områder i nærhete~ bru. havn, kraft, forsvar 
m.m) ): )( 
Forurensningslcilder j området eller j nærheten (Stø..Y m.m-l X 
Høyspentlinj~r j omradet? X 
TranSport av fartig gods i omrAdet? X 
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 

• sbay.sbøv,eksos? X • trafikkfare? 
Sam og Oppfyller arealene krav til barn og unge 
ungdom • størr8lse. utfonning 

• egnethet for lek og opphold (sotfylt. vindskjermet og 
vegetasjon tilpasset barns lek) X' • variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 

• bruk for ulike alde~!U~_ 
TilgjengelIghetI Kan området tHfredastille krav til 
Universell IllgJengelighetlunlYersell utforming? 
utfonning lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 

I(sotfylt, vindskjermet. bevisst utformet i forflold til klima) 
:y 

Beskriv .... : 

Vel og 8. VEG· OG VEGTEKNISKE FORHOLDt 
trafikksikkerhet TRAFiKKSIKI(ERHET 

X • Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i 
området? 

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

• Ugger området til riksveilfylkesvei og med godkjent X· avkjørsel? 
Utfyllende kommentarertbeakriYelse 
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Utskrift 

, 

EIGERSUND 
KOMMUNE 

't:tOrrlØ 
_ .. ____ ..... _øt.II.I ... ,...... ._ 

• s.,. ri MnIL""Let.19 
f.5 TfIIIdonotg ~ 
•• ...... E"londIn 

\ . . , 

----

Page 1 ofl 

MIIestatk 1:1000 

http://kart.nois.no/eigersundlContentlprintDynaLeg.asp?Left=319473.6915942437&:Bott..19.07.10 
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l=innr~1 ,nN &,"'"'"""" ........ 
GRA )E I~ 

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

~ -I ~NSPILL TIL kommunen med å sammenstille informasjon fra 
MOTt IT: 3 O JUL 2i16MMUNEI LANENS AREALDEL ulike forslag. 

2010· 
ARKi SA (ID: I tillegg til dette skjemaet skal følgende leveres inn: 

()~6i9/-J)KT - Kort beskrivelse av innspillet. 
- Kart over området, som viser planomfanget, 

Navn Rune Bertelsen eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

GnrJBnr. 3111 - Det er opp til forslagsstiller selv A vurdere 

Adresse Seglemsveien 63 
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 Cl Eierforhold Privat eller offentlig Privat 

o Foreslått arealkategori i ny kommuneplan: 
Turisme (utleiehytter). 
Brygge. 

D Arealkategori i gjeldende kommuneplan: 
LNF der landbruk er 
dominerende. 

D Finnes det reguleringsplan for området i dag: Nei 

o Arealkategori i ev: eksisterende reguleringsplan: 

o Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): Ca 6 daa + ca 1 daa 
D Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange Brygge ved sjøen. 

meter fra sjøen i så fall? 
Naturgrunnlag D PLANFAGLIGE VURDERINGER 

D Grunnforhold Gode. 
Cl HelningsgradIsoiforhold < 1 :10. Meget gode solforhold. 
o Vegetasjon Gress. 
Cl To~C?g!afi Småkupert. 
Cl Adkomst Fra Seglemsveien. 
Cl Er offentlig vann og avløp etablert i Ikke etablert. Mulig. 

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

Berøres landbruksinteresser av innspillet? X 
Bonitet Lav 

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/skredlflomlkjente naturskader i området? X 

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

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 
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Utfyllende kommentarer: 

Helse- og 
slkkerhets
me88lgekrav 

Bamog 
ungdom 

Tilgjengelighet! 
Universell 
utfonnlng 

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

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

1:11 
X 

x 
X 
X 

lxii 

• 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 kommentarer/beskrivelse 
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Vedlegg 1. 

VEDLEGG TIL INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANEN FOR 
EIGERSUND KOMMUNE. 

GNR. 30, BNR. 11 Seglemsveien 63. 

Innledning: 
Forslaget går ut på å etablere et anlegg for turisme (utleiehytter) og brygge. 

Turistanlegget er tenkt som en del av driftsgrunnlaget for familien Bertelsen på 
Seglem (stedbunden næring). 

1. Arealøkonomisering. 
Utbyggingsområdet for turisme vil ligge nær allerede utbygde områder med 
fritidsboliger på Seglem. Det er planer om ca 6 - 8 utleiehytter. 

2. Miljø- og klimabevisst arealforvaltning. 
Turistanlegget vil medføre økt transportbehov. 

Det er ca 12 km til Egersund sentrum. 

3. Trafikkforhold I trafikksikkerhet. 
Det er ikke fortau eller gang- og sykkelvei på strekningen mellom Seglem og Eie. 

4. Jordvern. 
Forslaget går ut på å ta i bruk ca 6 daa beitemark til turistanlegg. 

5. Biodiversitet I biologisk mangfold I grønstruktur I kulturlandskap. 
En er ikke kjent med at de foreslåtte områdene er viktige i forhold til biologisk 
mangfold (ingen "treff' på tilgjengelige kilder). 

Forslaget bidrar ikke til å stykke opp sammenhengende naturareal ettersom området 
ligger inntil allerede utbygde områder. 

Deler av forslaget (brygga) påvirker dagens sjøareal. En er ikke kjent med at 
forslaget berører viktige marintyper I marinbiologiske interesser. 

En utbygging som foreslått vil ikke generere konflikt med vernet vassdrag eller 
overordnet grøntstruktur. 

Viktige kulturlandskap vil ikke bli berørt av den foreslåtte utbyggingen. 

6. Friluftsliv. 
De aktuelle områdene er ikke i aktiv bruk til friluftsliv. 

En utbygging vil ikke føre til privatisering av viktige friluftsområder. Strandsonen på 
den strekningen der det foreslås brygge er bratt, og egner seg i dag ikke til friluftsliv. 
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Den foreslåtte utbyggingen vil ikke påvirke sentrale stier, turveier eller "grønne 
veiføringer" . 

De foreslåtte utbyggingsområdene har ikke noe potensial for bruk i friluftssammen
heng for allmennheten i dag. 

De foreslåtte utbyggingsområdene vil ikke "punktere" en sammenhengende 
grøntstruktur mellom bebygde områder. 

7. Hensyn til barn og unge. 
De aktuelle utbyggingsområdene er i dag ikke i bruk av barn og unge, og barn og 
unge benytter dem ikke som transportåre, skolevei eller snarvei. 

De aktuelle utbyggingsområdene benyttes ikke av skolen til uteundervisning I 
turområde. 

8. Strandsonevern. 

2 

Den ene delen av forslaget (brygga) ligger ved sjøen, men det er ikke denne delen 
av stranda allmennheten benytter. Den delen som foreslås brukt til utleiehytter, ligger 
ikke i 100 metersbeltet. 

Forslaget vil åpne for økt tilgjengelighet langs sjøen. 

9. Kulturminner I kulturmiljø. 
UtbyggingSforslaget berører ikke eldre bevaringsverdig bygningsmiljø eller kjente 
kulturmiljøer I kulturminner I fornminner. 

Det er ikke kulturmark I beitemark med verdifull vegetasjon, steingjerder eller 
tilsvarende i de foreslåtte utbyggingsområdene. 

10.Landskapsestetikk. 
Slik vi ser det vil en utbygging i disse områdene påvirke verken det bebygde 
landskapet eller naturlandskapet i området på en negativ måte. Vi har i forslaget hold 
oss unna den eksponerte høyden mot gnr. 3, bnr. 13. 

11. Kommunal økonomi, teknisk- og sosial infrastruktur. 
F?fSlaget vil ikke medføre behov for kommunale investeringer. 

~~ 
Rune Bertelsen 

Vedlegg: 
1. Foto av området mellom foreslått byggeområde for utleiehytter og brygga. 

Foto av planlagt byggeområde for utleiehytter. 
2. Kart. 
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.Utskrift 

SITUASJONSKART 
Gnr: O Bnr: O 

Eiendom: 
Adresse~ 

Hj.haver/Fester: 

EIGERSUND Dato: 28/7-2010 Sign: 

KOMMUNE 

/ 

Brygge 

// 
I f 

/ J 
,I ( 

./ I 

J,l13 ) , 
/ 

/ 

Snr: O 

Side l av l 

MJIestokk 
1:2000 

Det tas l'oIbeboId om ilt det ba faleImau.oe feiI/1JIBbgIer pl brtIIt. Blant __ gjelder deIIe lIiINoaasg .... , ___ og 
ntøpsIedooboger, pIandaIa rn.m. sam I fGdJbodeise med PlosjåteIbog/anleggsartoeid ml andel ........ Ii .... 

http://kart.nois.no/eigersundlContentiprintDynaLeg.asp?Left=318176.3721 041694&B... 28.07.2010 
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Området mellom foreslått byggeområde for utleiehytter og brygga. Terrenget ned mot 
sjøen der brygga ønskes er så bratt (1:1,5 -1 :3) at dette området ikke er med på 
bildet. 

Området som foreslås til byggeområde for utleiehytter (fram til steingjerdet). 
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Ei~ersund kommune 
RAnFRINn· Dette skjemaet skal fylles ut av alle som leverer inn 

0 innspill til arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 

lOTt IT: 3 O UktSPJt -INN~ PILL TIL kommunen med å sammenstille informasjon fra 
UNEPL" NENS AREALDEL ulike forslag. 

~K IVSAI<ID~ 
~' 10 -

(/~7(!;Y9'- Dr.'r 
I tiIlegg til dette skjemaet skal følgende leveres inn: 
- Kort beskrivelse av innspillet. 
- Kart over området. som viser planomfanget, 

Navn Rune Bertelsen eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

GnrJBnr. 3' 11 - Det er opp til forslagsstiller selv A vurdere 
. .. hvilke andre temaer og problemstillinger som 

Adresse Ytstebrødveien er aktuelle for drøfting - se egen veileder som 
4370 Egersund kan lastes ned eller fås ved plankontoret. 

Gjennomgang av innspillet 

Ja Nei Uaktuelt 
Fakta Cl Eierforhold Privat eller offentlig Privat 

Cl Foreslått arealkategori i ny kommuneplan: 
Turisme (utleiehytter). 
Badeplass. Brygge. 
LNF. 
LNF der landbruk er 

Cl Arealkategori i gjeldende kommuneplan: 
dominerende. 
Framtidig 
kommunalteknisk 
virksomhet. 

Cl Finnes det reguleringsplan for området i dag: Nei 
Cl Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsplan: 
Q Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): Ca 4 daa + ca 1 daa 

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

Naturgrunnlag [J PLANFAGLIGE VURDERINGER 
[J Grunnforhold Gode. 
Q , Helningsgradfsolforhold "Horisontalt". Meget gode solforhold. 
Q Vegetasjon Gress. Lyng. 
u Topografi "Flatt". Kupert ved båtplass. 
Q Adkomst Fra Ytstebrødveien. 
Q Er offentlig vann og avløp etablert i Ikke etablert. Planlagt. 

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

Berøres landbruksinteresser av innspillet? X 
Bonitet God 
Leieareal? Aktivt bruk? X 
Ligger det i kjerneområde for jordbruk/skogbruk? X Delvis. 

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

Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER 
sårbarhet §68 Har det vært ras/skredlflomfkjente 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 
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I Høyspentlinjer i området? ,rx--
~IT~m~n~s~~rt-a~v~m~~i~9-9oo~s~i-om-æ~de~~~--------------,rx--~I -----I 

/Tmfikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) ,rx--I 
Utfyllende kommentarer: 

Helse-og 
sikkerhets
messige krav 

Bamog 
ungdom 

TligJengellghetl 
Universell 
utforming 

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

• støy, støv, 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 
tilgjengelighet/universell uttonnlng? 
lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 
(solfylt, vindskjermet, bevisst utformet i forhold til klima) 
Beskrivelse: 

1:11 
x 
X 
X 
X 

lxii 

Vel 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 riksveilfylkesvei og med godkjent X 
avkjørsel? 

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 
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Vedlegg 1. 

VEDLEGG TIL INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANEN FOR 
EIGERSUND KOMMUNE. 

GNR. 30, BNR. 11 Ytstebrødveien. 

Innledning: 
Forslaget går ut på å etablere et anlegg for turisme (utleiehytter) vest for 
Ytstebrødveien, og badeplass! brygge på østsiden av Ytstebrødveien. 

Turistanlegget er tenkt som en del av driftsgrunnlaget for familien Bertelsen på 
Seglem (stedbunden næring). 

I innspillet for gnr. 3, bnr. 19 er det foreslått et nytt dyrkingsområde som delvis blir 
erstatning for dyrket mark som foreslås brukt til turistformål! utleiehytter i dette 
innspillet. Se eget innspill på gnr. 3, bnr. 19. 

1. Arealøkonomisering. 
Utbyggingsområdet for turisme vil ligge ca 5-600 m fra campingplassen på Skadberg. 
Det er planer om ca 8 - 10 utleiehytter. 

2. Miljø- og klimabevisst arealforvaltning. 
Turistanlegget vil medføre økt transportbehov. 

Det er ca 11 km til Egersund sentrum. 

3. Trafikkforhold I trafikksikkerhet. 
Det er ikke fortau eller gang- og sykkelvei på strekningen mellom Seglem og Eie. 

4. Jordvern. 
Forslaget går ut på å ta i bruk ca 4 daa dyrket mark til turistanlegg. 

5. Biodiversitet I biologisk mangfold I grønstruktur I kulturlandskap. 
En er ikke kjent med at de foreslåtte områdene er viktige i forhold til biologisk 
mangfold (ingen "treff' på tilgjengelige kilder). 

Forslaget bidrar ikke til å stykke opp sammenhengende naturareal ettersom området 
ligger inntil allerede utbygde områder. 

Deler av forslaget (badeplass! brygge) påvirker dagens sjøareal. En er ikke kjent 
med at forslaget berører viktige marintyper I marinbiologiske interesser. 

En utbygging som foreslått vil ikke generere konflikt med vernet vassdrag eller 
overordnet grøntstruktur. 

Viktige kulturlandskap vil ikke bli berørt av den foreslåtte utbyggingen. 

6. Friluftsliv. 
De aktuelle områdene er ikke i aktiv bruk til friluftsliv. 
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• 

En utbygging vil ikke føre til privatisering av viktige friluftsområder. Badeanlegget er 
tenkt åpent for allmennheten (selv om den offentlige badeplassen på Skadberg
sanden ligger ca 1 km unna). 

Den foreslåtte utbyggingen vil ikke påvirke s.entrale stier, turveier eller "grønne 
veiføringerø

• 

De foreslåtte utbyggingsområdene har ikke noe potensial for bruk i friluftssammen
heng for allmennheten i dag. 

De foreslåtte utbyggingsområdene vil ikke "punktere" en sammenhengende 
grøntstruktur mellom bebygde områder. 

7. Hensyn til barn og unge. 
De aktuelle utbyggingsområdene eri dag ikke i bruk av bam og unge, og bam og 
unge benytter dem ikke som transportåre, skolevei eller snarvei. 

De aktuelle utbyggingsområdene benyttes ikke av skolen til uteundervisning I 
turområde. 

8. Strandsonevern. 

2 

Den ene delen av forslaget ligger ved sjøen, men det er ikke denne delen av stranda 
allmennheten benytter. Den delen som ligger vest for Ytstebrødveien ligger også i 
100 metersbeltet, men a1lmennhetens tilgang til sjøen vil ikke bli negativt berørt aven 
utbygging som foreslått ettersom det går en fylkesvei mellom jordet og sjøen. 

Forslaget vil ikke åpne for endret tilgjengelighet langs sjøen. 

9. Kulturminner I kultunniljø. 
Utbyggingsforslaget berører ikke eldre bevaringsverdig bygningsmiljø eller kjente 
kulturmiljøer I kulturminner I fornminner. 

Det er ikke kulturmark I beitemark med verdifull vegetasjon, steingjerder eller 
tilsvarende i de foreslåtte utbyggingsområdene. 

10. Landskapsestetikk. 
Slik vi ser det vil en utbygging i disse områdene påvirke verken det bebygde 
landskapet eller naturlandskapet i området på en negativ måte. 

11.Kommunal økonomi, teknisk- og sosial infrastruktur. 
Ft:1 vil ~føre behov for kommunale investeringer. 

Rune Bertelsen 

Vedlegg: 
1. Foto av badeplassen. Brygga er tenkt i nedre kant av bildet. 

Foto av planlagt område for turistanlegg I utleiehytter. 
2. Kart. 
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• 

. Utskrift 

SITUASJONSKART 
Gnr: O Bnr: O 

Bendom: 
AdÆ:$Se: 

Hj.haver/Fester: 

EIGERSUND Dato: 28/7-2010 Sign: 

KOMMUNE 
\ : 

I 

Ir 
I f ;' 
I I . I , 
, I 

! I ' 
i I ( 
l I 
\ I I 

~7 

~ 

Turisme/ 

J . . .. 

Utleiehytter 

, 

Snr:O 

Side 1 av 1 

MAIestDkk 
1:1000 

Det tas foI1MJboId OlD • det kan fot ....... feII/n .... gIei .. Icartet. Blant annet gjelder deIIIe ............ _, nmt- og 
avløpsledninger, plaliidaIII m.m. som I foItIIndeIse med .... jekteiblg/aleggsaabeld ml UIIdeI.,.. ............ 

http://kart.nois.no/eigersund/Content/printDynaLeg.asp?Left=319175.046841 05084&... 28.07.20 l o 
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Planlagt badeplass. BlYII9a kommer i nedre kant av bildet. 

Planlagt område for turisme I utleiehytter. 
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Eigersund kommune 
GR DElUNC" Dette skjemaet skal fylles ut av alle som leverer inn 

~O JU Wm.. -I~ 
innspill til arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 

Mor IT: NSPILL TIL kommunen med li sammenstille informasjon fra 
MUNEF LANENS AREALDEL ulike forslag. 

ARI VS ~ID: 2010 -

Oi70:;Q/·priT I tillegg til dette skjemaet skal følgende leveres inn: 
- Kort beskrivelse av innspillet. 
- Kart over området, som viser planomfanget, 

Navn Rune Bertelsen eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

Gnr.lBnr. 3/19 - Det er opp til forslagsstiller selv å vurdere 

Adresse Ytstebrødveien 552 
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 Cl Eierforhold Privat eller offentlig Privat 

Cl Foreslått areal kategori i ny kommuneplan: 
Landbruk / 

småbåthavn 

Cl Arealkategori i gjeldende kommuneplan: 
LNF der landbruk er 

dominerende 
Cl Finnes det reguleringsplan for området i dag: Nei 

Cl Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsplan : 
Cl Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): Ca 2 daa + ca 0,5 daa 
Cl Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange Ja, i sjøen. 

meter fra sjøen i så fall? 
Naturgrunnlag Cl PLANFAGLIGE VURDERINGER 

Cl Grunnforhold Sjøbunn 
Cl Helningsgrad/solforhold "Horisontalt". Solforhold uaktuelt. 
Cl Vegetasjon Ingen. 
Cl TOP9Qrafi 
Cl Adkomst Fra Ytstebrødveien. 
Cl Er offentlig vann og avløp etablert i Ikke etablert. Planlagt. 

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

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

Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER 
sårbarhet §68 Har det vært ras/skred/f1om/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 
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Utfyllende kommentarer: 

IT~ 
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 bam og unge 
ungdom • størrelse, utforming X 

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

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

TIlgjengelighet! Kan området tilfredsstille krav til ir-r-Universell tilgjengelighet/universell utforming? 
utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 

(solfylt, vindskjermet, bevisst utformet 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? 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 

156 



Vedlegg 1. 

VEDLEGG TIL INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANEN FOR 
EIGERSUND KOMMUNE. 

GNR. 30, BNR. 19 Ytstebrødveien 552. 

Innledning: 
Forslaget går ut på å fylle ut i sjøen et om lag 2 daa stor område som skal dyrkes opp 
til gressproduksjon, samt å bygge en om lag 50 m lang molo utenfor deler av gnr. 3, 
bnr. 19. Mellom moloen og det utfylte området ønskes det etablert båtplasser. 

Det nye dyrkingsområdet ønskes som delvis erstatning for dyrket mark som foreslås 
brukt til turistformål I utleiehytter. Se eget innspill på gnr. 3, bnr. 11, nord for dette 
innspillet. 

1. Arealøkonomisering. 
Det området i sjøen som ønskes fylt opp, ligger inntil område som benyttes som beite 
for sauer. Moloen vil komme på det som i dag er sjøbunn. 

2. Miljø- og klimabevisst arealforvaltning. 
Båthavna vil medføre økt transportbehov i forbindelse med bruk av båter som ligger 
anlegget. 

Det er ca 11 km til Egersund sentrum. 

3. Trafikkforhold I trafikksikkerhet. 
Det er ikke fortau eller gang- og sykkelvei på strekningen mellom Seglem og Eie. 

4. Jordvern. 
Forslaget går ut på å øke arealet dyrket mark med ca 2 daa. 

5. Biodiversitet I biologisk mangfold I grønstruktur I kulturlandskap. 
En er ikke kjent med at de foreslåtte områdene er viktige i forhold til biologisk 
mangfold (ingen "treff' på tilgjengelige kilder). Like sør for det foreslåtte 
utfyllingsområdet er det vist "tangvoller" på kommunens kart for biologisk mangfold. 

Forslaget bidrar ikke til å stykke opp sammenhengende naturareal ettersom området 
ligger inntil allerede utbygde områder. 

Forslaget påvirker dagens sjøareal. En er ikke kjent med at forslaget berører viktige 
marintyper I marinbiologiske interesser. 

En utbygging som foreslått vil ikke generere konflikt med vernet vassdrag eller 
overordnet grøntstruktur. 

Viktige kulturlandskap vil ikke bli berørt av den foreslåtte utbyggingen. 
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6. Friluftsliv. 
Det ~ktuelle området er ikke brukt til fri I I,Iftsliv . 

En utbygging vil ikke føre til privatisering av viktige friluftsområder. 

Den foreslåtte utbyg,gingen vil ikke påvirke sentrale stier, turveier eller "grønne 
veiføringer"'. 

2 

De foreslåtte utbY9gingsom~dene har ikke noe potensial for bruk i friluftssammen
heng for allmennheten. Distriktets viktigste badeplass ligger lenger inne i fjorden. 
Innspillet på gnr. 3, bnr. 11, like nord for dette innspillet omfatter også badeplass som 
vil bli åpen for allmennheten. 

De foreslåtte utbyggingsområdene vil ikke "punktere" en sammenhengende 
grøntstruktur mellom bebygde områder. 

7. Hensyn til barn og unge. 
De aktuelle utbyggingsområdene er i dag ikke i bruk av barn og unge, og barn og 
unge benytter dem ikke som transportåre. skolevei eller snarvei. 

De aktuelle utbyggingsområdene benyttes ikke av skolen til uteundervisning I 
turområde. 

8. Strandsonevem. 
De aktuelle parsellene ligger i I ved sjøen, men det er ikke denne delen av stranda 
allmennheten benytter. 

Forslaget vil ikke åpne for økt tilgjengelighet langs sjø l vassdrag. 

9. Kulturminner I kultunniJjø. 
Utbyggingsforslaget berører ikke eldre bevaringsverdig bygningsmiljø eller kjente 
kulturmiljøer !kulturminner ! fornminner. 

Det er ikke kulturmark ! beitemark med verdifull vegetasjon, steingjerder eller 
tilsvarende i de foreslåtte utbyggingsområdene. 

1 DA Landskapsestetikk. 
Slik vi ser det vil en utbygging i disse områdene påvirke verken det bebygde 
landskapet eller naturtandskapet i området på en negativ måte. 

11.Kommunal økonomi, teknisk- og sosial infrastruktur. bet ~re behov for kommunale investeringer. 

Rune Bertelsen 

Vedlegg: 
1. Foto av området der moloen foreslås. 

Foto av området som foreslås fylt ut og dyrket. 
2. Kart 
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· Utskrift 

SITUASJONSKART 
Gnr: O Bnr: O Fnr:O 

Bendom: 
Adresse: 

Hj.haverjfester: 

E1GE~ND Dato: 2B!7-2010 Sign: 
KOMMUNE 

Utfylling i 

Snr:O 

Side l av l 

Målestokk 
1:1000 

Dettas 'arbeidd om atdetbn t'OIeIwu.me reI/ ...... "1IaItet. Blant anetgielder .............. _, wann- og 
.......... ,dnuw, .... AIata m.m. som I t'OItu Il elUt med ........... iug/ .. leggsaibeld mllIDdeI, d. _mere. 
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Området der moloen foreslås. 

Området som foreslås fyK ut og dyrket. 
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INNSPIU TIL REGULERINGSPlAN-EIGERSUND KOMMUNE. 

Undertegnede ber om at fritidseiendommen Krossvik, gnr 7 bnr 38,45,55 og 69, med to hytter 

reguleres til fritidsbolig/hytte. 

• Hyttene har romslig felles parkeringsplass ved leidlandsveien. 

• Hyttene er tilkoplet kommunalt vann og kloakk. 

• Eiendommen ligger i et område med flere eldre og nyere hytter. 

o Pel sørsiden over bukten ligger 8 hytter. Seks av disse er oppført etter 2000. 

o På østsiden ligger Asperøyne med hytter. 

o På nordsiden ligger hytte eiendommene Friland som grenser til Krossvik, samt 

eiendommen Solstrand. 

Bakgrunn: 

Fritidseiendommen "Krossvik" på leidland i Eigersund ble anskaffet av vår farfar Sven larssen. Den 

består av i alt fire bruksnr som ble kjøpt i perioden 1914-1950. Det har vært hytter på eiendommen 

siden 1916. 

Ved vår farfars bortgang overtok vår far Alf L. Barstad eiendommen. 11984 ble eiendommen 

overført til et sameie mellom vår far Alf L Barstad, Sven A. Barstad (sønn) og Jan A Barstad (sønn). 

Etter vår fars bortgang i 1999 ble sameiet mellom de undertegnede fortsatt noen tid. Sameiet er nå 

oppløst og eiendommen delt. Det er etablert avtale som regulerer adgang til parkeringsplass og 
vei rett. 

Begrunnelse: 

Undertegnede ser det som ønskelig at reguleringsplanen reflekterer den faktiske anvendelsen av 

eiendommen. 

Egersund! .07.2010 
. .for grun . ierne 

, ! 

.~ .. ~ \ 
, . ':1 \ 

/.:.. J. 1'\ \ 
, Jan A. Barstad' 

Adresser og telefon: 

Jan A. Barstad 

Postboks 450 

4349 BRYNE 

Tlf. 91546769 

'2 ".,;' .') L "': ... . ~ 

Sven A. Barstad 

Konglefaret 2 B 

3615 KONGSBERG 

Tlf. 920 60 100 

Mottatt: 3 O JUL 2010 
Gradering: 
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Eigersund kommune 
. ArIcIv&mt ID: . 

Mottatt 30 JUL 2010 
. ,"" . 

~~e skjemaet .skal fylles ut av aUe som leverer inn 

10' innspill ti) arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 
- INNSPILL TIL kommunen med A sammenstille informasjon fra 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike forslag. 
2010-

I tillegg til dettukjemaet skal følgende leveres inn: 
· Kort beskrivelse av innspillet. 

· Kart over området, som viser pIanomfanget. 
Navn j~J'I t3,1l02.rf'R-l\ eiendom~greDser og hovedadkomst 

GnrJBnr. :f. - 1 0g 45' !:'~. Yl · Qet er opp dl fonlagsstiUer selv A vurdere 

AdresSe ~~~ \..f·~D 
bvDke andre temaer og problemstillinger som 
er aktuene for drøfting - se *nveileder som 

434<f Jl lt Y ~(' kan lastes ned eller rAs ved plankontoret. 

Gjenno av Innspillet 

Ja I Nei I Uaktuelt 
Fakta )li:.. Eierforhold Privat . ~tI. 

li( Foreslått arealk.ategotl i ny kQmmuneplan: I~A.I (i, " !JA .... J. I u._' 
.. Areal~egori j gjeldende 'kommuneplan: n . .. .,l~ ~' ....... . '-

'li( Finnes det reguleringwlan for området i dag: D~. -:. 

o Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsplan: 
R StørrelSe p.å foreslått og be.oart:.areal (ca tal): -=t AL~ L 

)( Berører arealet 100 meters beKet? Hvor mange 
L, ,,,,,~ ~. meter fra sjøen i så fall? ~ J 1lfe. ,.J 

Naturgrunnlag o PLANFAGUGE WRDERINGER 
C Grunnforhold 
C HelningsgradlsolfOrhold 
C Vegeta$iOn 
D Topografi 
.fJt.. Adkomst i'Ae. I.l fITIt. 1A.. '1~ .... ,) Jl~ ~ 1.lltL ... _ 
li.. Er offentlig vann og avløp etablert i 

~vJUr.t .. f' 'tIA ;JAJ O" om!'ådet/mulig? \L &.-dA..c~ 

Virkeområde Jordvern- OIIlandbnibfllgllll vurdering Ja Nei Uektuelt 
.Berøres IandbruksinteJesser I;IV innspillet? X 
Bonitet .~ 
Leieareal? Aktivt bruk? .J( 

Ugger det L~emeområde 'for jordbruk/skogbruk? X 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kulturri'linner eller verneverdige 
bygninger og miljøer? 

Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE WRDERINGER 
sårbarhet §68 Har det vært rasiskredlflomlkJente naturskadet i området? .x 

Utsatt for vær og viodeksponering (Vind.nedbør, bø.Jger m.m.) X 
Natur· og kulturområder (Ffora, vemeområder. kultunninner 

X m.m) 
StrategiSKe områder I nærheten(vel, bru, havn, kraft, forsvar 
m.m.) X 
Forurensningskilder i området elle.r i nærheten (Støy m.m.) .>< 
Høyspentlinjer i området? )( 
Transport av 'fiirIig ,gods i om~det1 ?-
Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) ;X 
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Utfyllende kommentarer: 

He1se.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 bamog unge 
ungdom • størrelse. utforming 

• egnethet for lek og opphold (solfylt. vindskjennet og 
vegetasjon tilpasset bams lek) 

• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 

• bruk for ulike aldersgruj)Pf!r 

nlgjengellghetl Kan omrAdet tilfredsstille kniv til 
Universell tilgjengelighet/universell l;Jlforming? 
utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 

lsolfylt. vindskjermet, bevisst utformet j fortlold til klima) 

Beskrivelse: 

Ve' og 8. VEG· OG VEGTEKNISKE FORHOLD! 
trafikksikkerhet TRAfiKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstiRende parkeringsdekning i 
området? 

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

• Ligger området til riksveilfyfkesvei og med gødkjent 
a~ørseJ? 

Utfyllende kommentarerlbeskrivelse 

(T""'L.~-;-- p~a.""\l-'~~~ f>\ "'/ .-,,\ "':'6 VI~ jpi1'~ .., (~ 

L~ t!J (, A 1"1 f)J ve t ~ ri, 

X 

X 

X 
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• ..a .. ~' .... 1'4 ~n-n'\mune 
~.~. 

Dette skjemaet skal fylles ut av alle som leverer inn 
GR U[I 'I~ innspill til arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 

L.:.I 1& -ifl NSPILL TIL kommunen med å sammenstille informasjon fra 
IlOT ATT: 3 O JU - MUNEP -ANENS AREALDEL ulike forslag. 

2010 -
AR IV o'!Lø'1qt- OKt 

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

Navn Samuelsen Mariann AIf-Michal eiendomsgrenser og hovedadkomst. 
Jan-Ernst - Det er opp til forslagsstiller selv å vurdere 

Gnr.lBnr. 2-10 hvilke andre temaer og problemstillinger som 

Adresse Buggebakken 5 
er aktuelle for drøfting - se egen veileder som 

4370 Egersund 
kan lastes ned eller fås ved plankontoret. 

Gennomgang av innspillet 
Ja Nei Uaktuelt 

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

a Arealkategori i gjeldende kommuneplan: LNF 
o Finnes det reguleringsplan for området i dag: Vet ikke 
Cl Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsplan: LNF 
a Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): 14 da. 
a Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange O-140m 

meter fra sjøen i så fall? 
Naturgrunnlag Cl PLAN FAGLIGE VURDERINGER 

D Grunnforhold Fjell 
Cl HelningsgradJsolforhold Ca 25* gode solforhold. 
Cl Vegetasjon Fjell 
Cl Topografi Kupert 
Cl Adkomst Veg/sti. 
D Er offentlig vann og avløp etablert i Ja 

områdeVmulig? 
Virkeområde Jordvern-oglandbruksfagfigvurdering Ja Nei Uaktuelt 

Berøres landbruksinteresser av innspillet? Nei 
Bonitet Ingen 
Leieareal? Aktivt bruk? Nei 
Ligger det i kjerneområde for jordbruklskogbruk? Nei 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kulturminner eller verneverdige Nei 
bygninger og mitiøer? 

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

Utsatt for vær og vindeks,ponering (Vind,nedbør, bølger m.m.) Vind 
Natur- og kulturområder (Flora, verneområder, kulturminner Nei 
m.m) 
Strategiske områder i nærheten(vei, bru, havn, kraft, forsvar Nei 
m.m.} 
Forurensningskilder i området eller i nærheten (Støy m.m.) Nei 
Høyspentlinjer i området? Nei 
Transport av farlig gods i området? Nei 
Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) Nei 
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Utfy1lende kommentarer: 

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

• støy, støv, eksos? 

• trafikkfare? 
Barn og Oppfyller arealene krav til barn og unge Se kopi. 
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 tilgjengelighet/universell Ja 
lUniverseIl utfonning? 
utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 

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

Se kopi. 

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 

Ønker å få området omgjort fra LNF område til en plass hvor det kan etableres 
konferanse/ kurs! rekreasjonssentet; og utleiehytter. 

Området vil bli utformet 100% med tanke pA universell utforming. 
1. Området er bestlJende av fjell med ingen vegetasjOn. 
2. Området kan ikke benyttes til noe formål vedrørende jordbruk. 
3. Området ligger brakt og blir ikke benyttet til noe formål. 

Er det behov for videre utdypning av forholdet vil dette bli utarbeidet. 

Med hilsen. 

\b.~~~ 
Mariann Samuelsen 
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.. t 20.01.2010 Utskrift 
, 

SITUASJONSKART 
G'lr: 2 Bnr: 10 Fnr: O 

8endom: 
Adresse: 

Hj. haver/Fester: 

EIGERSUND Dato: 20/7-2010 Sign: 

KOMMUNE 

Snr: O 

MSlestokk 
1:1000 

Det tas forbehold om at elet kan forekomme fell/mangler pl kartet. Blant annet gjelder detIe eiendomsgrenser, vann- og 
avløpsledninger, pIandata m.m. som I forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid ml undersøkes nærmere. 

kart.nois.no/. . ./printDynaLeg.asp?Left= ... 1/1 168 



• 

Innspill til kommuneplanen. 

De fire første punktene er på går nr. 1 bruk nr 8. 

Nr. 1. 

Eg ønsker å støpe en liten brygge på skjæret, nedenfor 
sjøbua. Skjæret brukes i dag av meg når eg er der. Og når 
vi får besøk. Det hadde hver veldig greit for meg, og andre. 
Brygga er tenkt 10meter lang og 1 meter bred. Den må 
lages så lav at den knapt blir synlig fra land. Pga. at sjæret 
er en del høyere. 

NR 2. 

Oppe ved huset på gården, må vi utvide innkjørselen. 
Traktorer med landbruksmaskiner + slakte bilen kommer 
ikke inn. Alt blir større i dag. Da forsvinner det meste av 
parkeringsplassen for de som bor i huset. 
Eg ønsker å lage 3 parkeringsplasser, der det er merket 2 
på kartet. 

NR 3. 

Denne sjøbua er omgodkjent som hytte. Men det er forlite 
båtplasser i Rausvåg, eg kan tenke meg å regulere denne 
om til naust. Hvis vi gjør dette, er det en forsetning, at det 
blir regulert inn en hyttetomt sirka der hvor eg har merket 
med et 3 tall på kartet. 

NR4 Mottatt: 2 9 JUL 2010 
Gradering: 
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På sørsiden i Rausvåg er det et sauehus. Dette ble eg 
pålagt å bygge når eg startet opp med villsau av dyrlege 
Øyvind Kloster og Paul Gravdal. Dette tror eg vat i 94. 
Andre som har startet med samme sort sauerase, har ikke 
fått dette påbudet. Det har ikke hvert en sau i huset. 
Sauene vil være ute uansett vær. Nå har eg vedlikeholdt 
huset i 14 år,. Det står tomt. Dette ønsker egå omregulere 
til sjøbu eUer hytte. Det kostet 80000 kr å bygge i 94. Det 
hadde hvert greit å bruke det til noe fornuftig. 

NrS. 

Så en sak for Leif Tore Slettebø Olsen og Ruth Mong 
Slette bø. De har bygd seg en hytte, på tidligere 1/8. Den er 
ikke stor. De er 5 personer i familien og trenger en bod! 
anneks på 8 m2. Den ville ,plassert slik at det hadde blidt 
livde for nordvesten på baksiden. 

Nr 6. 

PÅ snuplassen på Østebrøder det til tider kaotiske 
tilstander, når det gjelder parkering. Det er mulig å utvide 
denne på oppsiden. Det hadde mange satt pris på. 
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Inger Johanne R. og 
Leif Willy Hove 
Ytstebrødveien 334 
4370 Egersund 

Egersund konmnme plankontoret 
PBSSO 
4379 Egersund 

INNSPILL TH. REVIDERING AV KOMMUNEPLANEN 
Området Samslått Nord~ Eigerøy 

Eigersund kommune 
GRAoERIN~ .. 

MOmTI: - 3 AUG 2010 
ARKIVSAKlo' 

t> +73"":)-9 \ 

Skadberg 28.7.10 

l forbindelse med rullering av kommuneplanen søker vi at det avmerkede arealet tilhørende bnr.3 gnr. 
4 på vestsiden av Lundaviga ut mot Samslått avsettes til fritidsbebyggeise. Det aktuelle området er j 
hovedsak fjellgrunn og avmerket i vedlegget. 

Vi ser for oss en detaljert reguleringsplan som legger opp til en helhetlig stil på alle bygninger tilpasset 
området med strenge krav til utforming, farge- og materialvalg. Dette for å få en hannoIrisk tilpasning 
til omgivelsene. 

I det aktuelle området er det allerede etablert en campingpJass. Vårt innspill om fritidsbebyggeise viI 
være i tråd med kommunens arealdisponering i dette området. 

Med vennlig hilsen 

Inger Johanne RoaIdsen Hove 

Jr~' t dfout-
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Dette skjemaet skal fyDes ut av aUe som leverer iDD 

" 
innspill til arealdelen. Skjemaet vil bjelpe 

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

2010-
l tiDegg til dette skjemaet skal føJgeade leveres iDD: . Kort beskrivelse av iDDSpillet. 

- Kart over omriiJet, som viser pJanomfanget, 
Navn lOger Johanne R. og Leif Willy eieddomsgreoser og "bovedadkomst. 

Rove - Det er opp til forslagsstiOer selv å vurdere 

GnrJBnr. 4/3 
hvilke andre temaer og problemstillinger som 
er aktuelle for drøfting - se egeo veileder som 

Adresse \' stebrødveien 334 kan lastes ned eller fås ved plankontoret. 

Gjennomgang av innspillet 
Ja Nei Uaktuelt 

Fakta lBI EierfQrhold Privat eller offentlig Privat 
lBI Foreslått arealkategori i ny kommuneplan: FritidsbebJ,"-else 
131 Arealkategori i gjeldende kommunep.an: LNF-/lUldbruk dom. 
li! Finnes det reguleringsplan for området i dåg: Nei 
181 Arealkategori i ev. eksisterende regulerinQ$plan: NA 
ml Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): 20 mill 

lBI Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange Nei (forslaget er ment 
meter fra sjøen i så fall? utenf!!r 100m beJlet 

Naturgrunnlag lBI PLANFAGLlGE VURDERINGER 
liI Grunnforhold Fiellgrunn 
lBI Helningsgradlsolforho~ ModeraJ/mye sol 
lEI Vegetasjon Lyng/einer 
lBI Topografi Forhø~,!iIJg i terrenx 
ml Adkomst God, SOm til FJ1Ikesvei 65 
131 Er offentlig vann og avløp etablert i Jø gar CIl 5Omfroforesllllll! Ilreal 

området/mulig? 
Virkeområde Jotdvern- og landbrulcstagrlg vutåering Ja Nei Uaktuelt 

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

Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE WRDERINGER 
sårbart1et §68 Har det vært raslskredlflomlkjente naturskader i området? X 

Utsatt for vær og vindeksponering (Vind,nedbør, bølger m.m.) X 
Natur- og kulturområder (FJora, verneområder, kultunninner X 
m.m) 
Strategiske områder i nærhelen(vei, bru, havn, kraft, forsvar X 
m.m.) 
Forurensningskilder i området eller i nært"leten (Støy m.m.) X 
HøyspenUinjer i .området? X 
Transport av farlig gods j området? X 
Trafikksikkerhet (ulykkespunKt m.m.) X 
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Utfyllende kommentarer: 

Pa vedlagte karlskisJe er del skissen el area/der del ikke er mu/ip (J dyrke opp Ulnlarke" ellersom del i 
hm!edsak er Jjel/gnmn inn/or det ,.iste area/e.l. Del ble foretall oppdyrkingjillldyrkmg pil 70 tallet Ol' det 
som I'ar mulig. 

Helse-og 
sIkkerhets
messige krav 

Bamog 
ungdom 

nlgjengellghetl 
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, vindskjermet og 

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

Kan området titfredsstll)e krav til 
tllgJer'!gellghetlunlverseli utfonning? 
lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 
l (solfylt, vindskjermet. bevisst utformet i forhold til klima) 
Beskrlwlse: 

x 
X 

x 
X 

x 

X 

Vel 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 riksveiIfylkesvei og med godkjent X 
avkjørsel? 

Utfyllende kommentarerJbeskriveise 

Pkt 7-8 
Grunnet arealets utforming og utstreJming vii det være problemfritt og ivareta de moen/or Imede pli1. i 
en detaljert reguleringsplan. 
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larsen & Bjørkeland AS 

Gamle Sokndalsveien 38 

4370 Egersund 

Eigersund kommune 

Postboks 580 

4370 Egersund 

Innspill i forbindelse med rullering av kommuneplanen 

() f / ~ &.~Jl-=~ veT 
1 1 ~rUj" LUGg I 

L-=-J 

Egersund, 05.06.09 

Eierne av eiendommen gnr. 5 bnr. 64 ønsker å få avsatt ett område til fritidsbebyggeise i 

kommuneplanen. 11971 ble det utarbeidet ett forslag til reguleringsplan med til sammen 37 hytter. 

En ser nå for seg ett noe mindre område, som i sin helhet ligger mer enn 100 meter fra sjøen. En 

utbygging av dette området vil gjøre området mye mer tilgjengelig for allmennheten. 

I denne omgang ønsker vi at området blir avsatt til fritidsbebyggeise ved neste rullering av 

kommuneplanen. 

Med hilsen 

Sturia Stokkeland 

larsen & Bjørkeland AS 
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