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Nina Davidsen og Arild Salte, Kmjolveien ] 
Grethe S. og Øystein Egeland, KaIjolveien 2 
Kitty og Geir WaIand. Kjerreveien 8 
Atme Berit Bmta og Rune Strømstad, Orredalsveien 15 

Eigersund kommune 
GRADER/N(:, 

MOJTAJT; 3 O JUL 2010 
ARKfVSAKlO· 

1tJ?!:2:fg /. O J'\ T 

Egersund, 29. juli 2010 

Eigersund kommune 
Plankontoret 
Postboks 580 
4379 Egersund 

REVIDERING AV KOMMUNEPLANEN - AREALDELEN 
LEKEPLASSER/GRØNTAREAL 

Vi vil med dette henstille kommunen omå beholde eksisterende lekeplasser og grøntareal i 
Eigersund og ikke omregulere disse til eventuelle andre formål. 

Vi er klar over at Eigersund kommune er i en situasjon der beI1lanning og økonomi for tiden 
umuliggjør å holde alle disse områdene i hevd. Det har vi full forståelse for. Men siden 
beboere og befolkningstetthet i de ulike områdene stadig endres, mener vi at det er svært 
viktig at lekeplasser og grøntareal beholdes. 

Vi er selv naboer til en lekeplass i Katjolveien på Skjerpefeltet som for tiden ligger brakk. Vi 
ønsker å beholde denne som lekeplass, men så lenge situasjonen er som den er, ser vi at vi 
som naboer bør ta ansvar. Derfor kan vi tenke oss å utføre et visst vedlikehold, slik at trær og 
busker ikke tar helt overhånd. Vi kan også sørge for litt beplantning. Da ser det triveligere ut, 
og det er ikke til binder den dagen området igjen skal brukes til lekeplass. 

Med vennlig hilsen 
På vegne av avsenderne 
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INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 
Innspill for Tråsavik. Hellvik fra Helene Tråsavik 

I forbindelse med overtakelse av privateiendom, søkes herved avmerket 

areal i Tråsavik til areal kategori: Boligtomt i ny kommuneplan. (se kart 

vedlegg. merket byggeområde/hus) 

Dette grunnet ønske om privat bolig på familiegården, for å selv bo på 

der. StørreJse på foreslått areal ca. 4000 m2. 

Byggeområde ligger 110 meter fra sjøkant og berører ikke 100 meters 

belte. 

Boligen vil bygges forholdsvis lavt (alt på et plan) for å bli mindre synlig 

sett fra sjøen. Hage og utområde til bolig skal ikke skjemme for naturen. 

Vei til ønsket boligtomt er tegnet inn på kartet slik at den omtrent ikke 

berører dyrket mark og måler ca. 80 meter frem til byggeområdet. 

Jeg ønsker å bevare naturomgivelsene slik de er og gjennomføre dette 

med minst mulig inngrep i naturen. 

Overtakelse av familiegård fra eier Tor Tråsavik til Helene Tråsavik anslått 

foretatt innen sommeren 2011. 

Mvh, 

Helene S. Tråsavik 
1437 Princeton Street # 2, Santa Monica CA, 90404 USA 

Kontakt: Telefon USA: +1 3107459076 Telefon Norge: 980 93 185 

Epost: helenett1@gmail.cQm 

.. ".,1{:t;'4 rfd: /? 

Helene S. Tråsavik Tor Tråsavik 

Mottatt: 2 9 JUL 2010 

Undertegnede samtykker om dette innspill. 
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Dette skjemaet skal fylles ut av aUe som leverer ino 
inDspill til arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 

- INNSPILL TIL kommunen med A sammenstille informasjon rra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike forslag. 

2010 -
I tillegg til dette skjemaet skal felgende leveres inn: 
. Kort beskrivelse av innspillet • 
. Kart OYer områdel,som \'iser planomfanget • 

Navn eiendomsgrenser og bQvedadkonlst. 

GnrJBnr. GG /S'/ - Det er opp til rorslagsstiller selv å vurdere 

Adresse / h~oiJke andre temaer 0J: problemstillinger som 
er aktuelle ror drøfting - se eg~ veileder som 
kan lastes ned eller fls ved plankontoret. 

Gjennomgang av innspillet 

Ja Nei jUaktuelt 

Fakta ø Eierforhold Privat e#8r ,'Mg 
IIJ Foreslått areaJkategori i ny kommuneplan: IIL~/>; /0", / 
Cl Arealkategori i gjetdende kommuneplan: L v r Q_ ,).(!'; 
O Finnes det reguleringsplan for området i dag: L/<./· 
c Arealkatesoti i ev. eksisterende reguleringsplan: -
O Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): 1'(' ('.' l 

'.n 
C Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange 

//~ "",,,fiA meter fra sjøen i så fall? ,,(. / . ,.v, 

Naturgrunnlag O PLANFAGLIGE VURDERINGER 
!il Grunnforhold f-~,l'/I 

!Il HelningsgradIsoiforhold p(.J,cf· (~ ~/ 6oc:t- Sd'/I'n/.r./cI Fk W 
o Vegetasjon t.~,.t;. ~~ / 

a Topografi 
\bl Adkomst (((,: ",. ~ v"r. .o,c),J. .,tf / ./r..--/ 
o Er offentlig vann og aVløp etablert i v , '" 

området/mulig? Cc:. /JT- ",...,.-hØ" 
Virkeområde Jordvem- og landbruksfaglig vurdering Ja Nei Uaktuelt 

Berøres landbruksinteresser av innspillet? )I' 

Bonitet f)~;r It'. 
Leieareal? Aktivt bruk? '( 

ligger det i kjerneområde for jordbruk/skogbruk? ~ 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører plantorslaget kulturminner eller verneverdige X bygninger ~ miljøer? 

Naturbasert 6. BEREPSKAPSMESSIGE VURDERINGER 
sårbarhet §68 Har det vært ras/skredlflom/~Jente naturskader i området? X 

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

Natur- og kulturområder (Flora, verneområder, kulturminner y 
m.m) 
Strategiske områder i nærheten(vei, bru, havn, kraft. forsvar )( 
m.m.) 
ForurensningskIlder i området eller j nærheten (Stey_ m.m,) )( 

HøyspentlinJer i området? . >( 

Transport av farlig gods i området? \(' 

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

C;;.~~ I?'./ / c« / l o 

Helse-og 7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
sikkerhets- ELDRES INTERESSER 
messige krav Kan arealene sikret mot: la • støy, støv, eksos? 

• trafikkfare? 
Bamog Oppfyller arealene krav til barn og unge 
ungdom • størrelse. utforming 

• egnethet for lek og opphold {solfyft, vindskjerm et og lo· vegetasjon tilpasset barns lek} 

• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 

• bruk for ulike aldersgrupper 
TIlgjengelighet! Kan området tilfredsstilte krav ti. 
Universell tilgjengelighet/universell utforming? 

~ utforming lett tilgjengertg og tilpasset funksjonshemmedes behov? 
(sotfyit-. vind skjenn et. bevisst utformet I forhold til kUma) 

Beskrivelse: 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i I y 
~~~ ~ 

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

• Ligger området til riksvei/fylkesvei og med godkjent I ~ 
avkjørsel? 17~· 
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LJ 
Dette skjemaet skal fyUes ut av aUe som leverer inn 
inDspDI til arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 

- INNSPILL TIL kommunen med I sammenstiDe informujon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike forslag. 

2010-
I tillegg til dettukjemaet skal følgende leveres inD: 
- Kort beskrivelse av inDspiUet. 
- Kart over området, som viser plaDomfanget, 

Navn WGH Eiendom AS eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

GnrJBnr. Gnr. 44 Bnr. 18/19 - Det er opp tO forslagsstiller selv 1 vurdere 

Adresse Krossmoveien 618, EIgersund 
hvilke andre temaer og problemstillinger som er 
aktuelle for drøfting - se egen veileder som kan 

IL.~~lIz,'.,., Z:lØ] lastes ned eDer fis ved plankontoret. 

Gjennomgang av Innspillet 

Ja Nei Uaktuelt 
Fakta a Eierforhold Privat eller offentiig . PRIVAT 

a Foreslått arealkat~ i ny kommuneplan: BOligformål 
o AreaJkatElgOfi i gjeldende kommuneplan: LNF-Ois~sasjon 
a Finnes det ~teringsptan for området i dag: NEI 
a Arealkalegori i ev. eksisterende reguleringsplan: UaktueH 
a Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): 3500 kvaQratmeter 
Q Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange I.lCI 

meter fra sjøen i så fall? E g~rsund kom;-.. un-
Naturgrunnlag o PLANFAGUGE WRDERINGER CnA{ ERit,O 

C Grunnforhold STEINI FJEL ... 
o Helningsgradlsolforhold 

,eu! 1111 L O IIfiAI zum 
o Vegetasjon !:lI"" • 

o Topografi v l1ui"i'I _ 
11~ O Adkomst Fylkesvei -~ '-

O Er offentlig vann og avløp etablert i NEII Privat anlegg mlrensing 
områdeVmulig? 

Virkeomride Jordvern- og landbruksfaglig vurdering Ja Nei Uaktuelt 
Berøres landbru~interesser av innspillet? X 
Bonitet X 
Leieareal? Aktivt bruk? X 

Ligger det i kjerneområde for jordbruk/skogbruk? X 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 

- Berører planforslaget kulturminner eller verneverdige X 
bygninger Og miljøer? 

Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER 
sårbarhet §68 Har det vært raslskredlflomJkjente 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 j nærheten(vei. bru, havn, kraft, forsvar X 
m.m.) 

Forurensningskilder i området eller i nærheten (Støy m.m.) X 
Høyspentlin~r i områcSet? X 
Transport av fariig gods i området? X 
Trafikksikkerhet .(ulykkespunkt m.m.) X 
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Utfyllende kommentarer: 

Området er ikke egnet for jordbruk og grenser heller Ikke til aktivt jordbruks areal. 

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

• støy, støv, eksos? X 

• trafikkfare? 
Bamog Oppfyller arealene krav til bam og unge X 
ungdom • størrelse, utforming 

• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjennet og 
vegetasjon tilpasset bans lek) 

• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 

• bruk for ulike aldersg~ 
TIlgjengelighet/ Kan området tilfredsstille krav til X 
Universell tilgjengelighet/universell utforming? 
utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 

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

Område grenser til bussholdeplass slik at det er lett 
tilgjengelig for rullestol brukere. Boligene er planlagt 
som omsorgs boliger og spesielt egnet for 
funksjonshemmende. 

Vel og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET X 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i 
området? 

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

• Ligger området til riksveiffylkesvei og med godkjent X 
avkjørsel? 

Utfyllende kommentarerlbeskrtvelse 

Avkjørsel vil bil etablert i hht Vegvesenets ""egg. 
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Dag Kjetil T onheim 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

Alf Aakre [alfaakre@online.no] 
13. april 2010 16:19 
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no 
Kommuneplan 

Hei. Hvordan går jeg frem for å få min eiendom Sletteidveien 312, gnr 41 bnr 22 
omregulert fra gårdsbruk til hestesportsenter. Jeg har bygd opp stall og ridebane, men 
vil gjerne ha området regulert som hestesportssenter. Det lille som er av dyrket mark 
på bruket er det ikke mulig pr i dag å bruke til noe fornuftig siden det store deler 
av året står under vann pga tidligere endringer i vassdragene overfor eiendommen. 

MVH Alf Aakre 

1 
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!.'liM 1 3 JUL 2010 

sårbarhet §68 

• INNSPilL TIL 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

2010-

SkjlmJa,et skal fylles ut IV som leverer jno 
IIØJUjJIIU til arealdelen • .skjemaet vJl hjelpe 
Iko1mnlunlen med A sammenstille informasjon fra 
ulike forslag • . 

I tillegg til dette skjemaet skal følgende leveres ino: 
Ko"rtbeskrivelse av innspillet. 
Kart over omrldet, som viser ptanomfanget, 
eJeadomsgrenser og hovedadkomst. 
Det er opp til forslagsstiller selv l vurdere 
hvilke aodre temaer og 'problemstillinger som 
er aktueDe for drøfting - se egea veileder som 
kan lastes ned eDer fås ved plaokontoreL 

v(;, ...... 

·'t· 
~' .. , 
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Utfyllende kommentarer: 

Helse-og 
sikkerhets
messige krav 

Barn og 
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 f!lhp. ulik type lek til ulike årstider 
• bruk for Ulike aldersgrupper 

Kan området tiJfredsstillektavtiJ 
tilgjengelighet/universell utforming? 
lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 
I(sottyit~ .vincjskjermet. bevisst ~t i forhold til klima} 
Beskrivelse: 

Frr.. v~. ~ -h>~ ~ '::l~r (..... r~ 
) li: I <. Lo..r (. t'\ /-t ~ .... bYl..k bt. t 

Vel og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFiKKSIKKEfUtET 

• Kan det etableres tilfredsstillende par1<.eringsdekning 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 riksvei/fylkesvei og med godkjent 
avkj!lrsel? 

Utfyllende kommentarerlbeskrlvelse • 

/I" r r;~U h.-t/eI) f"r ~~rl ~~ ~\.GS~ v~J. 1jQ.;.\ ~ ~f"V!r\e-.e,. . 
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Utskrift 

SITUASJONSKART 
Gnr: 101 

Eiendom: 
Adresse: 

Hj.haver/Fester: 5v~ , 
EIGERSUND Dato: 16/6-2010 Sign: 
KOMMUNE 

./ / 

<> 

Page lofl 

MAle$tokk 
1:1000 

1/ . 
, / 

/ / 

Det tas forbehold om at det kan forekomme fell/mangler pl kartet. Blant annet gjelder dette eiendomsgrenser, vann- og 
avløpsledninger, pl.ndøta m.m. som I forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid ml unclersølces nærmere. 

http://kart.nois.no/eigersundlContent/printDynaLeg.asp?Left=332592.59113024664&... 16.06.2010 
15 



Utskrift 

EIGERSUND 
KOMMUNE 

KARTUTSNITT 
Det tas fortlehold om at det kan forekomme. felIImanø1er på kartet, bla. gjelder deUe 
planda~, eiendomsgrenser. 1ednInger/lc8b1ef. kummer m.m. som l forbindelse med 

p~ekteringfanleggsarbeld rnA undersøkes nærmere. 

~msvatnet 

Page 1 of 1 

Målestokk 
1:7000 

http://kart.nois.no/eigersundlContentJprintDynaLeg.asp?Left=332364.80785958544&... ] 0.02.201 O 
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Eigersund kommune 

Målebrev over 
: Gnr. 

'Eiendom ·101 

Bnr. 

21 

I . 
Bruksnavn I adresse 

. 651,6 
! 

Festenr. 

MALEBREV 
inr. 
7/10 
Målebrev nr. 

59096 

med grensejust~ring 

·Evt.midl.forretning, dato, ref. nr. 

Delingsloven § 4-2 første ledd 
Kommunen skal tinglyse målebrev, midlertidig 
forretning og registreringsbrev, som er 
nødvendig for å opprette registerenheten i 
grunnboken, snarest mulig og senest når 
klagefristen er utløpt. Det samme gjelder 
målebrev som gir uttrykk for at det som ledd i 
kartforretningen er foretatt arealoverføring elter 
reglene om grensejustering . 

I henhold til delingsloven av 23. ju~i ~~.?~ e.r de~ holdt følgend~ forretni~g 

: ~:':t~~Ren '17.03.2010 

: Rekvirent Odd Svihus 

Bestyrer Helge Egeland 

Kart- og delingsforretning over en parsell av gnr. 101 bnr. 6. 

,Forretning 

Underskrift 
Dato' 

Egersund 25.3.2010 

GAS 
Reg'istferingsstempel 

Johnny Monsen 

Påtegn.inger (rettelser o.l.) 

. U riderSkrift 

Helge Egeland 

Tinglysing Ufo delingsloven § 4-2) 
'DagbOkstem pel 
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· Gnr. Bnr. Festenr. MALEBREVKART 
101 21 i _. . _._. --i Representasjonspunkt J .nr. 

N 64.~?00?!0 ø 33?f?73,0 7/10 .- .. -- -o.· 
Kartblad X Landsnett 'Målebrev nr. 

EUR8932 59096 
Målestokk Areal -- i 
1 : 500 651 ,6 m2 

._, 

Punkt N-koord Ø-koord Lengde Radius Beskrivelse 
1 6487002.25 332694.38 19.44 Grensemerke i stein 

·2 6486988.95 332680.20 33.95 Grensemerke i jord 

3 6487011.52 332654,84 16,93 Grensemerke i fjell 

4 6487025.68 332664.12 38.27 Grensemerke i stein 

I N 

lA 
I 

I 
i 
I 
I 

101/6 

3) 

+ 64 87000 

I 
i ' 

101/6 

"---- - ------ .. ------.- .--------------- _____ ----l 
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Eigersund kommune 
Plankontoret 
Pb 580 
4379 Egersund 

Yngvar Midtsæter 
Eiaveien 357 
4376 Helleland 

Innspill til kommuneplan 

Jeg ønsker å legge ut fem hyttetomter på eiendommen min. 
Gardsnummer 71, bruksnummer 6. 

Vennlig hilsen 

'1'15VOJ 4'oLW-~ 
Yngvar Midtæter 

Vedlegg: 
-Kart over eiendommen. 

25.02.2008 
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EIGERSUND 
KOMMUNE 

.... ---

KARTUTSNITT 
Det tas forbehold om at det kan forekomme fellhnangler på kartet, bla. gjelder dette 
pland8ta. eiendomsgrenser, ledninger/kabler. kummer m.m. som i forbindelse med 
prosjekteringlanleggsarbeld må Und~f'$.Ølt.e9 nærmere 
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MAIestokk 
1:4443 

71.15 

/ 

http://kart.nois.no/eigersund/ContentlprintDynaLeg.asp?Left=335807.30514285055&". 25.01.2008 
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Eigersund kommune 
ArlåVUk ID:a+f ~" 

- .~ Dette skjemaet skal fylles ut av aUe som leverer iDD 

~ lott! ~ill U l ol Ul 2010 -IMW 
SPILL nL 

innspill tll.realdelen. Skjemae,t vil hjelpe 
kommunen med i sammenstille informasjon fra 

qadt ~g: KOMMUNEPL ~ENS AREALDEl aUke fonlag. 
010 -

J ti1Iegg til dette skjemaet skal følgende leveres iDD: 
- Kort beskriVelse av innspillet. 
- Kart bYer omridet, som viser planomf.nget, 

Navn Steinar Berge eiendomsgrenser og bovedadkomst. 

GnrJBnr. 12315,8 - Det er opp til fonlagsstiller selv i vurdere 

Adresse Skalland 
hvilke andre temaer og problemstillinger som 
er aktuelle for drøftiug - se egen veileder som 

4376 HølJe/and kan lastes ned eDer Øs ved plankontoret. 

Gjennomgang av InnspOlet 
Ja INel Uaktuelt 

Fakta c Eierforho1d Privat eller offentlig Privat 

Cl Foreslått arealkategort i ny kommuneplan: Framtidig_ fritidsbolig 

c Arealkategori i gjeldende kommuneplan: 
Eksisterende 
fritidsbolig 

c Finnes det reguleringsplan for området I dag: Nei 
Cl Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsplan: 
a Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): Ca 24 daa 

Cl Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange Nei 
meter fra sjøen i så fall? 

Naturgrunnlag a PLANFAGUGE WRDERINGER 
a Grunnforhold Fjell I dagen I tynt vegetasjonslag 
a Helningsgradlsolforhold < 1/4, gode soIforhold 
a V on Lyng, einer, bjørk, furu. 
a Topografi Kupert. 
a Adkomst fra Skailandsveien. 
a Er offentlig vann og avløp etablert i Ikke etablert. Privat utbygging mulig. 

området/mulig? 
Vil1ceområde Jordvern- og landbruksfaglig vutdering Ja Nei Uaktuelt 

Berøres landbru~sinteresser av innspillet? X 
Bonitet Lav 
Leieareal? Aktivt bruk? X 
_L.ig9~r det i _kjerneområde for jordbrukJskogbruk? X 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kulturminner eller verneverdige X 
bygninger og miljøer? 

Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE WRDERINGER 
sårbarhet §68 Har det vært raslskredJf\omlkjente 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 næmeten(vei, bru, havn, kraft, forsvar X 
m.m.} 

ForurensningsldJc;ter i området eller I nærh.n (Støy m.m.) X 
Høyspentlinjer i området? X 
Transport av farlig gods i området? X 
Ttafikksikkemet (ulykkespunkt m.m.) X 
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Utfyllende kommentarer: 
Området leies av nabo som bruker det til område for ammedyr av og til. 
Høyspentledningen ligger I grøft. 
Se for øvrig Vedlegg 1. 

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, utforming 
• 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 utfonnlng? 
lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 
(solfylt, vindskjennet, bevisst utfonnet i forhold til klima) 
Beskrivelse: 
Deler av området vil oppfylle nye krav til tilgjengelighet 
for alle. 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

x 
X 
X 
X 

ixTi 

• 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 
Se Vedlegg 1. 
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Vedlegg 1. 

VEDLEGG TIL INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANEN FOR 
EIGERSUND KOMMUNE. 

GNR. 123, BNR. 5,8 SKAlLAND. 

Innledning: 
Forslaget går ut på å avsette et om lag 24 daa stort område på Skailand, sør for 
Skailandsveien, til framtidig byggeområde for fritidsboliger. Området er vist som 
eksisterende byggeområde for fritidsboliger på gjeldende kommuneplan. 

Området som foreslås avsatt til byggeområder for fritidsboliger er i dag ikke bebygd 
og er heller ikke i aktiv bruk til jordbruk eller friluftsliv. En nabo leier området og har 
ammedyr der av og til. 

1. Arealøkonomisering. 
Det foreslåtte utbyggingsområdet ligger mellom områder som allerede er bebygd 
med boliger og fritidsboliger (ca 150 m fra sørenden av foreslått byggeområde til de 
nærmeste fritidsboligene). 

Det planlegges fritidsboligtomter på ca 1 daa, som er vanlig i slike områder. 

2. Miljø- og klimabevisst arealforvaltning. 
Samordnet areal- og transportplanlegging. 

Det er vanskelig å tenke seg en fritidsboligbygging som ikke medfører økt transport
behov. Det vil også denne utbyggingen medføre. 

Det er ca 30 km til Egersund sentrum. 

På Helleland (ca 12 km unna) er det dagligvarebutikk og bensinstasjon. 

3. Trafikkforhold I trafikksikkerhet 
Det er ikke fortau eller gang- og sykkelvei mellom Skai land og Helleland. Trafikken 
på Elaveien er liten. 

Det foreslåtte utbyggingsområdet vil ikke bli utsatt for støy fra trafikk eller annen 
virksomhet, og vil ikke selv generere støy ut over i anleggs- I byggefasen. 

4. Jordvern. 
Det foreslåtte utbyggingsområdet har liten jordbruksverdi. 

Foreslått utbygging bidrar ikke til nedbygging av dyrket mark. 

5. Biodiversitet I biologisk mangfold I grønstruktur I kulturlandskap. 
En er ikke kjent med at det foreslåtte området er viktig i forhold til biologisk mangfold 
(ingen "treff' på tilgjengelige kilder). 
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Forslaget bidrar ikke til å stykke opp sammenhengende naturareal ettersom 
områdene ligger mellom allerede utbygde områder. 

Det vil være rikelig med friluftsområder på utbyggers eiendom også etter en slik 
utbygging. 

Forslaget påvirker ikke sjøareal eller viktige marintyper I marinbiologiske interesser. 

En utbygging som foreslått vil ikke generere konflikt med vernet vassdrag eller 
overordnet grøntstruktur. 

Viktige kulturlandskap vil i liten grad bli berørt av den foreslåtte utbyggingen. 

6. Friluftsliv. 
Det aktuelle området er lite brukt til friluftsliv. 

En utbygging vil ikke føre til privatisering av viktige friluftsområder. 

Den foreslåtte utbyggingen vil ikke påvirke sentrale stier, turveier eller "grønne 
veiføringer" . 

Det foreslåtte utbyggingsområdet har ikke noe potenSial for bruk i friluftssammen
heng. 

Det foreslåtte utbyggingsområdet vil ikke "punktere" en sammenhengende grønt
struktur mellom bebygde områder. 

7. Hensyn til barn og unge. 
Det aktuelle utbyggingsområdet er i dag ikke i bruk av barn og unge, og barn og 
unge benytter det ikke som transportåre, skolevei eller snarvei. 

Det aktuelle utbyggingsområdet benyttes ikke av skolen til uteundervisning I 
turområde. 

8. Strandsonevern. 
Det foreslåtte området ligger ikke i 10O-meters beltet. 

9. Kultunninner 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 det foreslåtte utbyggingsområdet. 

10.landskapsestetikk. 
Slik vi ser det vil ikke en utbygging i dette området påvirke verken det bebygde 
landskapet eller naturlandskapet i området på en negativ måte. 

Foreslått avgrensning er lagt slik at bygninger ikke skal komme i silhuett i forhold til 
omkringliggende områder. 

2 
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Det er allerede etablert en jordbruksvei gjennom det foreslåtte området. Det vil ikke 
bli beho.v for å bygge mye ny atkomstvei i det foreslåtte området. men jordbruksveien 
må opprustes. 

11. Kommunal økonomi, teknisk-og sosial infrasbuktur. 
En utbygging av fritidsboliger her vil ikke medføre behov for kommunale investeringer 
i infrastruktur. 

,~y 
Steinar Berge 
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Utskntt <>_ ... J 

snuASlONSKART 
Gnr: o 

Eiendom: 
Adresse: 

EIGERSUND Dato: 25/6-2010 SIgn: 

KOMMUNE 

j' 

," 

.,. ...... IIIDIII........... IM/ .. t,.. .. ____ .......... _ ..... ' .. ,' .... SM,"''' 
atHe '11 ''',$7 sI ..... _u .. ' - 'tJfI ..... plltJj h "".1111" • "_111'11111 ___ .. 
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26 



5~kv- o'" Il /« e'!W'~" 4",. !:t( p",.. ~2 LfI!.1 

tØrn ,. /c"I?tH1ult It f'AeR St»n $e J,e/s;e ~~. du ... 
ble(J#k.~K Jlt i /9J$ I~/~!I l,t )d'(,2 ;"rl-y1(/! 
In.... IQ' t NiH-li 'IV IN i k.. er In er//:e ho /tI>/"I ·"t 4 "" 

S It-tim i k Jt,f!ritt ! <It! I~' velt f. 
1'1'1;- hk de-! .s~Ic/ Pm q' selle 01/ /Nltlsjo/'e. 
SOn\ ble ct)d lcc'tIt f. 
;f/a' e~ 5l/"'4~i ""elt J_ ~ I lei er fn .. j"f I Sir-tUA 

Id e/!J/H. do hI,..,;It r .14 t-fq 6VI~krJ~ vr' fl/' SlPKo! o"," 

bvu' ~ ellf Jr c iAt, v it 1r ti f v/ h4/'i It! Ik ~;f t'1I ~ h,*,~;, 
1, '( ~IJI(t !Oir Jltr/ (, 

I/i"S-tl' l1 54i$jj)ktlH({/It~{H!. ff) 1t ..... !21 !J",..22 

27 



-INNSPILL TIL 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

2010 -

MottaIt: ,P 5 'JUL 2010 
skal ' 

.............. til arealdelen. ~kJleP.IJl~ 
~OJTlJDuneu me4 å samlmenWi ..................... _--' 

rorsla •• 

I tiUegg ul dette sljemaet skal følgende levens inn: 
Kort be$krivelseav innspiDet. 
Kart over~mrådet,$oD1 viser planomfanget, 
eiendomsgren$~ ogbovedadkomst. 
Det er opp til JOl'Slagsstiller selv å vurdere 
.bvilke andre temaer cm problemstillinger 'som 
er aktuelle for drøfting - se egea veileder som 
kan lastes ned ellerBs ved plankontoret. 
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Utfyllende kommentarer: 

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

• støy, støv, eksos? ! 
• trafikkfare? }' 

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

• egnethet for lek og opphold (solfylt, vIndskjermet og ! vegetasjon tilpasset barns lek) 
l • variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 

• bruk for ulike aldersgrupper I 
Tilgjengelighet! KaJ:l området tilfredsstille krav til 
Universell tilgjengelighet/universell utforming? /<. 
utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 

I (soiMt, vlndskiennet, bevisst utformet i forhold til klima) 
Beskrlvelse: 

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. 

X • Ligger området til riksveilfylkesvei og med godkjent 
avkjørsel? 

Utfyllende kommentarerlbeskrivelse 
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Utskrift 

SITUASJONSKART 

Eiendom: 
Gnr: 121 Bnr:22 Snr: O 

AdÆSSe: 

Hj.haver/Fester: 

EIGERSUND Dato: 5/7-2010 Sign: 
KOMMUNE 

Page 1 ofl 

MAIE$)kk 
1:1000 

Det tas ro.t.ehoId ora at det kan forekomme feII'mangIer pfllaIJtet, lIMt ..... gjelder dette eIeudoa ... _, nna- og 
......... .,..., pIandIta m.m. 10m I forbindelse med ...-JeIderInIfanlegglal'beld ml ........... .......... 

http://kart.nois.no/eigersundlContentJprintDynaLeg.asp?Left=33 9887 .58499177 &Bott... 05.07.2010 
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LJ 
Dette skjemaet skal fylles ut av aUe som leverer iDD 

-INNSPILL TIL 
innspW til arealdelen. Skjemaet vil bjelpe 
k9mmDDeD med l sammenstille informasjon fra 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike forslag. 
2010-

l tillegg til dette skjemaet skal følgende leveres iDD: 
- Kort.beskriv_av Inø$p~ 
- ~ov~ omridet, som ~ plaoomfanget, 

Navn Harald Rakenes eiendomsgreuser og hovedadkomst. 

GnrJBnr. 43/bnr.7 - ~ ~r opp tQ tors~p,stiller_seIv i -vunl.ere 

Adresse Svlndlandsvelen~/Cf 
b~ aød~ temaer ~ltProb1emstilUnger som 
er aktuelle for drøftiag - se egen veileder som 

4310 Egersund kan lastes ned eller fis ved plankontoret. 

Gjei .. lomgang av Innspillel 

Ja Ne1 Uaktuelt 
Fakta \:I Eierforhold Privat eDer offentlig Privat 

tl Foreslått ~ori i ny k()J1UT1UnepIan: 8Q.Iigområde 
\:I AreaIkategdri i gjeJaende konimunep1an: LNF 
o Finnes det reguleringsplan for området i dag: Nei 
\:I AIl!aQ<ategori I ev. ~ reg~leringsplan: 
\:I Størrelse pA foreslått~og berørt areal (ca tal): 46OOm2 
tl aerører area~ 100 meters beltet? Hvor mange Nei 

meter fra sjøen i så fall? 
Naturgrunnlag o PlANFAGUGE WRDERINGER 

o Grunnforhold Fjell, stein og jord 
o Helningsgradlsolforhold AræIet heller svakt mot sør og vest 
o Vi Noe Jcratt og lauvskog 
o Topografi Smikupert terreng 
o Adkomst Det er etablert privat vei fra RV 42 

o Er offentlig vann og avløp etablert i Nei 
områd~mulig? 

Vlrkeomride JonJvem- og /sndbruksfagOg vurdering Ja NeI Uaktuelt 
Berøres landbruksinteresser av mnspDlet? le 

Bonitet le 

leieareal? AktMbruk? le 

Ugger det i kjer:neområde for jordbruk/skogbruk? le 

5. KUL TU~NDSKAPOG KUL1UR1ttINNER 
Berører plantOrslaget kultunninner eller verneverdige le 

bygninger og tnDjøer? 
Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERIN$ER 
sårbarhet §68 Har det vært æslskÆdIftomIkjente naturskader i området? x 

utsatt for vær og vindek$ponering (Vmd,nedbør. bølger m.m.) x 
Natur- og kulturområder (Rora. 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 
HøyspenUlnjer i området? x 
TranspOrt av fartig gods i området? x 
Trafikksikkerhet (uJykkespunkt m.m.) x 

Eigersund kommune 
Arkivsa1c ID: 

Mottatt: 16 JUL 2010 
Gradering: 03-(:> 1-4-, 
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Utfyllende kommental8r: 

Eiendommen er pr. i dag bebygget med et eldre, lite, ubebodd bolighus. Dette er ikke tidsmessig, 
og ved eventuell fornyelse vil det være mest hensiktsmessig il foreta rivning og nybygg. og med 
en annen beJlggenhet pi eiendommen. 
Eiendommens stønelse tilsier at det kan etableres flere boenheter (frittliggende eneboliger) på 
eiendommen. Vann og avløpsforhold tenkes løst ved nyanlegg,- enten pA gnr. 43/ bnr. 7 eller på 
naboeiendommen, Gnr. 43, bnr. 2, 3 og 5. Eiendommen er solrik og ligger på en frittllggende 
høyde. 

Helse-og 
sikkerhets
messige krav 

Bamog 
ungdom 

TIlgjengelighetJ 
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 omrAdet tilfredsstille krav tfl 
tilgjengelighet/universell utforming? 
lelt tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 
(solfylt, vindskjermet, bevisst utformet i forhold til klima) 
Beskrivelse: 
Området vil kunne opparbeides med lett tilgjengelighet. 

Vei og 8. VEG- OG YEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET x 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i 
området? 

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

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

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 

x 

Vet ikke 

Det kan etableres tilstrekkelig parkeringsdekning. Opparbeidelse av veier på området vil bli beskjedent 
og vil være tilpasset delte. Adkomsten til området skjer fra godkjent avkjørsel fra RV 42 
(Se kart) 
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VEDLEGG TIL INNSPILL TIL 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010-

FORMÅL: 
Formålet med innspillet er å kunne etablere frittliggende eneboliger på eiendommen. 
Eiendommen er pr. i dag bebygget med ett eldre, Ikke tidsoiessig enebo1ig. Det er ikke 
hensiktsmessig å fornye denne boligen. Eiendommen er ikke en del aven landbrukseiendom 
og innspillet forutsetter ikke deling l forhold til Iordloven. 

Eiendommen bar godkjent avkjørsel fra RV 42 og det er etablert privat vei fra RV42 og frem 
til eiendommen. Denne benyttes også av Gnr. 43/ bnr. 11 (Svindlandsveien 19) som er en 
boligeiendom, og gnr. 43, bnr. 2, 3 og 5 (Svindlandsveien 30) som er en landbrukseiendom. 

MILJø: 
Avstand til skole, barnehage, handlemulighet, servicesenter etc. er ca 6-7 km 
Gang- og sykkelmuligbeter er langs RV42. Bussforbindelse. Energi/oppvarming vil være 
biobrensel, elektrisk kraft. 

TRAFIKKFORHOLD 
Avkjørselen fra RV 42 har meget god oversikt. Det at noen flere boenheter som skal benytte 
denne avkjørsele~ viI ikke medføre dårligere trafikksikkerhetsmessige forhold enn dagens 
trafikkbilde. 
Utbyggingstiltaket viI ikke medføre endringer i utbredelse av støy. 

JORDVERN 
Utbyggingsområdet ligger ikke nært inntil dyrket jord, og medfører ikke nedbygging av 
dyrket mark. 

FRILUFfSLIV- BARN OG UNGE 
Området er ikke benyttet i friluftssammenheng, stier, turveier, etc. Det er heller ikke benyttet 
av barnlunge. 

KOMMUNAL ØKONOMI, TEKNISK-, SOSIAL INFRASTRUKTUR 
Forslaget innebærer ikke behov for kommunale investeringer for vann/avløp, skole, gang
sykkelvei. Lengde til eksisterende vann- og avløpsnett er ca 3 km. 
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Utskrift 

SITUASJONSKART 
Gnr: 43 Bnr. 7 For: O Snr: O 

Eiendom: 
Adresse: SVINLANDSVEIEN 28, 4370 EGERSUND 

Hj.haver/Fester. 

EIGERSUND Dato: 16/7-2010 Sign: 
'KOMMUNE 

} 
J 

Side 1 av 1 

MAlestokk 
1:3000 

Det tas forbehold om at det Un forekomme fefJlmangler pllrartet. Blant annet gjelder detbleleladontsgl .... , vann- og 
avløpsledninger, ptandata m.m. som t forbindelse med prosjeldlaringlanleggSllIlNdcI mllIIICIersØes nærmere. 

http://kart.nois.no/eigersundfContentlprintDynaLeg.asp?Left=327722 .80967809504&... 16.07.20 10 
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Utskrift 

SITUASJONSKART 
Gnr: 43 Bnr: 7 Snr: O 

Eiendom: 
AdrE!SSe: SVINLANDSVEIEN 28; 4370 EGERsUND 

Hj.havet/Fester: 

EIGERSUND Dato: 16/1-2010 Sign: 
KOMMUNE 

Side 1 av 1 

~Iestokk 
1:1000 

Det tas forbehold om at det IaIn foJeIcDmme feD/mangler"kartet. Blant ~ gjelder dette eiendomsgrenser, vann- og 
avløpSledninger, planclata m.m. som I forbindelse med Plosjektering/anleggsarbeJcl mA uniIersøIæs nærmere. 

http://kart.nois.no/eigersund/Content/printDynaLeg.asp1Left=327886.8096781 0505&... 16.07.2010 
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:igersund kommune 
OR DE ~I~J( ' Dette skjemaet skal fylles ut av alle som leverer inn 

10 JU W~ -IN 

innspill til arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 

Mor ~TT: NSPILL TIL kommunen med å sammenstille informasjon fra 
MUNEP ~NENS AREALDEL ulike forslag. 

AR lIVS I\KID: ,I 2010 -

0</1 v'9'· DK 
r- I tillegg til dette skjemaet skal følgende leveres inn: 

- Kort beskrivelse av innspillet. 
- Kart over området, som viser planomfanget, 

Navn Hans Petter Bøgh Hafsø eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

Gnr./Bnr. 44/4 - Det er opp til forslagsstiller selv A vurdere 

Adresse Kjellandsveien 23 
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 D Eierforhold Privat eller offentlig Privat 

o Foreslått arealkategori i ny kommuneplan: Næring 
(industri I lager) 

o Arealkategori i gjeldende kommuneplan: 
LNF der Landbruk er 

dominerende 
Cl Finnes det reguleringsplan for området i dag: Nei 
Cl Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsplan : 
o Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): Ca 20 daa + ca 10daa 
Cl Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange Nei. 

meter fra sjøen i så fall? 
Naturgrunnlag o PLANFAGLIGE VURDERINGER 

D Grunnforhold Dyrket myr 
o HelningsgradIsoiforhold Horisontalt. Solforhold uaktuelt. 
o Vegetasjon Gress. 

r;I Topografi Flatt. 
Cl Adkomst Fra Rv. 42 i etablert kryss. 
Cl Er offentlig vann og avløp etablert i Ikke etablert. 

områdeUmulig? 
Virkeområde Jordvern- og landbrukSfaglig vurdering Ja Nei Uaktuelt 

Berøres landbruksinteresser av innspillet? X 
Bonitet Høy 
Leieareal? Aktivt bruk? X 
U~ger 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/skred/flom/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: 
Som erstatning for de om lag 30 dekarene med dyrket mark som vil gå tapt, vil eier hugge skog 
og dyrke opp Brunåsen (ca 30 daa). 

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 
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 
Universell tilgjengelighet/universell utforming? 
utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? X 

(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? 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 

Deler av atkomstveien til de nye næringsområdene må oppgraderes. 
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Vedlegg 1. 

VEDLEGG TIL INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANEN FOR 
EIGERSUND KOMMUNE. 

GNR. 44, BNR. 4 

Innledning: 
Forslaget går ut på å avsette to områder til næring (industri 1 lager) på Kjelland. 

Områdene som foreslås avsatt til næringsområde er i dag i bruk til gressproduksjon. 
Området rett sørvest for det minste av de foreslåtte byggeområdene er nærings
område i dag. 

1. Arealøkonomisering. 
Det ene av de foreslåtte utbyggingsområdene ligger inntil område som allerede er i 
bruk til industri I lager. 

2. Miljø- og klima bevisst arealforvaltning. 
Foreslått utbygging vil medføre økt transportbehov. 

Det er ca 7 km til Egersund sentrum. Avstanden til E 39 er ca 5 km. 

3. Trafikkforhold I trafikksikkerhet 
Det er ikke fortau eller gang- og sykkelvei på Rv. 42 mellom Kjelland og Slettebø. 

Avkjørselen fra Rv. 42 ligger i slik at det er gode siktforhold. 

De foreslåtte utbyggingsområdene vil ikke generere vesentlig støy ut over i anleggs-I 
byggefasen. 

4. Jordvern. 
De foreslåtte utbyggingsområdene har god jordbruksverdi. Det nordligste området, 
som er ca 20 daa, har en god arrondering. Det sørligste området som er ca 10 daa er 
til dels smalt, men området øst for atkomstveien til Skanska har likevel en bra 
arrondering. 

Foreslått utbygging medfører nedbygging av dyrket mark. Men som en del av 
innspillet foreslår eier å dyrke opp et tilsvarende areal i Brunåsen. 

~ 

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 påvirker ikke sjøareal eller 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. 
De aktuelle områd~ne er ikke brukt til friluftsliv. En utbygging vil ikke føre til 
privatisering av viktige friluftsområder. 

Den foreslåtte utbyggingen vil ikke påvirke sentrale stier, turveier eller "grønne 
veiføringer'. 

De foreslåtte utbyggingsområdene har i dag ikke noe potensial for bruk i 
friluftSsammenheng. 

De foreslåtte utbyggingsområdene vil ikke "punktere" en sammenhengende grønt
struktur 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 transportåre1 skolevei eller snarvei. 

De aktuelle utbyggingsområdene benyttes ikke av skolen til uteundervisning I 
turområde. 

8. Strandsonevem. 
Ikke aktuelt. 

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 ener naturlandskapet i nærheten på en negativ måte. 

11.Kommunal økonomi, teknisk- og sosial infrastruktur. 
En utbygging av næring her vil ikke generere behov for kommunale investeringer. 

2 

Det vil bli etablert lokal vannforsyning, og avløpsvann vil bli renset lokalt i en slik grad 

at det kan slippes ut i \errent ~(jV\ .h p JJ w ~6:; ~ WwSls.-

Hans Petter Bøgh Hafsø ~ '{lLJ--. 
Vedlegg: 

1. Foto av det sørligste området sett mot sør. 
Foto av det nordligste området sett mot sør. Brunåsen til høyre. 

2. Kart. 
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Utskrift 

SITUASJONSKART 
Gnr: O Fnr:O 

8endom: 
Adresse: 

Hj.haver/Fester: 

EIGERSUND Dato: 2$/7-2010 Sign: 
KOMMUNE 

Snr~ O 

Side l av l 

MAIestDkk 
1:4000 

Det tas foItM!bOId om at det lcaD fOIeILommefrM/mangier plllartet.lIIInt annet gJelder deIIe ....... _, WIlD- og 
............. ,plandatam.m.somlfortllndelsemed .. asjel1øIny/anleøgs •• beId .......... d"" .......... 

http://kart.nois.no/eigersund/ContentlprintDynaLeg.asp?Left=327236.8881290682&B... 28.07.2010 
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• 

Det nordligste området (på bortsiden av bekken) sett mot sør. Brunåsen til høyre. 
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Eigersund kommune 
Planavdelingen 
Postboks 580 
4379 Eigersund 

Eigel~ 

ORADERlh , 

;i!H::unc; 
-, ...... .. --

t.\Ot1"n 1 7 JUL 1010 eveland den 20-07-201 

Innspill til kommuneplanens arealdel 20 l O 

Undertegnede søker i forbindelse med revidering av kommuneplanen om tillatelse til å 
etablere deponi av tippmasse på min eiendom på Sleveland gr.or.IIS br.nr.ll. 
Område ligger øst for driftbygningen og omfatter eit område på ca. 15 Øa.Det er 3 mål delvis 
dyrka areal som er blaut på grunn av lite utløp for hovudgrøft under jernbanelinja og resten.av 
arealet er steinur og delvis utfylt ~ og litt skog. Etter utfyllinga vil eg kunne få 15 til 20 mål 
dyrka jorde som og kan dyrkast sammen med allerede dyrka jord på garden. 

Vedlegg ; Kart. 

Med hilsen Marthon SJeveJand 
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Dette skjemaet skal fy,les ut av alle som leverer inn 
innspill til arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 

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

2010· 
I tillegg til dette skjemaet skal følgende le"eres inn: 
.. Kott beskrivelse av iDDSpillet • 
- Kart over området, som ,'iser plaDomfaDget, 

Navn ~h~.11 ITJ b."N7 v ..... ~ I. ./ eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

GnrJBnr. I/~' ~, - Det er ~pp til forslagsstiUer selv A vurdere - hvilke andre temaer og problemstillinger som 
Adresse 17.JLA".J' .... ~.JA4j L'tfl er aktueDe for drøfting - se egen veileder som 

tf.J 7.-0 kan lastes ned eller fås ved plankontoret. 
PL~/21AA .... ~ 

GjfmnQmgang av innøillUet 
Ja Nei I Uaktuelt 

Fakta o Eierforhold Privat~ 

o Foreslått arealkategori i ny kommuneJ>lan: 
o Arealkategori i gjeldende kommuneplan: 
,o Finnes det reguleringsplan for området i dag: Lu~ 
o Arealkategori i ev. eksisterende f'e9\.!leringsplan: 
c Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): C1ttt /6h .. 
o Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange 

f~ meter 'fra sjøen j så fall? 
Naturgrunnlag a PLANFAGUGE VURDERINGER 

o Grunnforhold /YIlÅ'V kul,{ UN -
o HelningsgradIsolforhold " IV 

o Vegetasjon /fr'- " .-A~A 

o TOjXl9Jafi LI~~ .... ~ .J 

o Adkomst .J/~I~""A" 
O Er offentlig vann og avløp etablert I 

omr:ådetlmulig? 
Virkeområde Jotdvem- og landbruksfaglig vurdering Ja Nei Uaktuelt 

Berø~ laodbn.Jksinteresser ,av innspillet? K 
Bonitet y 

11 Akti.VI br:uk? ~ . . 

.. 
Ligger ~eti lqerneområdefor jordbruk/skogbruk? 
5. KUL TURL;ANDSKAPOG KULTURMINNER 
Berører planforslaget J(ufturtninner eller verneverdige X bygninger og mlHøer? 

Naturbasert 6. BEREDSKAI'SMESSIGE'WRDERINGER 
sårbarhet §68 Har det vært raslSl<redlflomlkjente naturskader • området? X 

Utsatt for væte>gVind8~Sflonering Nind,nedbør, bølger m.m.) X 
Natur- og kultUrområder (Flora, verneområder, kulturminner X m.m) 
Strategiske.områder j 'nærh~(Vei, bru, havn, kraft. forsvar 
m.m.) ~~~ X 
Forurensnin:g~ki~r I områd~ eller i nærheten (Støy m.m.) .~ 
Høyspentlinjer i området? K 
Tr:ans~rt av farlig gods j området? 
Trafikksikkerhet (Ulykkespunkt m.m.) k 
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Utfyllende kommentarer: 

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

• støy, støv, eksos? 

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

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

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

Tilgjengelighetf 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: 

Vel og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tiffredsstillende parkeringsdekning i 
området? 

• Tilfredsstiller 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 riksveilfylkesvei og med godkjent 
avkjørsel? 

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 
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EIGERSUND 
KOMMUNE 

KARTUTSNIrr 
pet 18$ forbehold om at ~t kar,. ~rrie felllmangler ~ ka~l, bla . gjelder deUe 
planelata. eiendomsgrenser. ledn~bter. lwn'lIner m.m. som I ~ med 

prosjek1eriilgJarileggsarbeid må undetsekes nærrntIÆ. 

M3lestokk 
1:5000 

115111 
c1 
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Eigersund kommune 
Planavdelingen 
Postboks 580 
4379 Egersund 

Sleveland 

Innspill til kommuneplanens arealdel 2010 

Eigersund kommune 
JLUn 

~ 

MQmTI: 1 7 JUL 2010 
~~D: _ 

O Y16t:fJ/- DK I 

Undertegnede Marthon Sleveland søker herved å etablera hyttefelt på gr.Dr.I13 br .nr. l 
Feltet ligger på Kvåle 9 km frå Egersund sentrum og er ca. 350 dekar stort. 
Arealet .som er tenkt å bygge på er i dag litt bjørkeskog og fjell og blir ikkje nytta til noe 
dag. 
Formålet med å etablera hyttefeltet er å styrka driftsgrunlaget på garden og finnansiera ny bru 
over Hellelandselva så ein i .framtid skal kunne utnytte dyrka jord og beite på K våle. 

Vedlegg; Kart 
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. 

o. ·/Ø1.Æu""t ;U' i 

~~f 
/hAA ~ Y1Å 111-. 9tJg 3'18/9, /114. Jtv/t/fAA-I 

v I Dette skjemaet skal fylles ut av aUe som I~rer inn 

Q innspill til arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 
• INNSPILL TIL kommunen med å sammenstille informasjon fra 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike forslag. 
2010 -

I tU/egg til dette skjemaet skal følgende leveres inn: 
Kort beskrivelse av innspUlet. 

/- Kart over området, som viser planomfaoget, 

Navn V/TIt4f'Itu-t / ~~ eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

Gnr./Bnr. I / '~ / / - Det er opp til forslagsstiller selv å vurdere 

Adresse (h'" ~.Fc-vw.c·~ .. n-u /Dt hvilke andre temaer og problemstillinger som 
er aktuelle for drøfting - se egen veileder som 

l.f')~ kan lastes ned eller fås ved plankontoret. e,lL..l .LA C, :'A" 
Gjennomg_ang av innstfjllet 

Ja I Nei f Uaktuelt 

Fakta IJ Eierforhold Privat 

IJ Foreslått arealkategori i ny kommuneplan: 1h 
IJ Arealkategori i gjeldende kommuneplan: 17 

CJ Finnes det reguleringsplan for området i dag: A/...u 
D Arealkategori i ev. eksisterende regUleringsplan: 
D Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): ~ ro dc.t. 
lJ Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange k~ meter fra sjøen i så fall? 

Naturgrunnlag lJ PLANFAGUGE VURDERINGER 
Q Grunnforhold ''}..;.,;:z { / /J?!/AA 

Q HelningsgradIsolforhold v ( -T 

Q Vegetasjon UA~A 7.~'Vn;:.o ~ A u_o ~ 

Q Topografi 
~v -Æ~ ~u7!7-u 

Q Adkomst ///I" 1'",.4 ....,-

Q Er offentlig vann og avløp etablert i J/.;.Å~ områdeUmulig? 

Virkeområde Jordvern- og landbruksfaglig vurdering Ja Nei Uaktuelt 
Berøres landbruksinteresser av innspillet? Y 
Bonitet 
Leieareal? Aktivt bruk? X 
Ligger det i kjerneområde forjordbruklskogbruk? 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kulturminner eller vemeverdige 

)<. bygninger og miljøer? 

Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER 
sårbarhet §68 Har det vært ras/skred/flornlkiente naturskader i området? J\. 

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

){ m.m.) 
Forurensningskilder i området eller i nærheten (Støy m.m.) IX 
Høyspentlinjer i området? .l( 

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

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

• støy, støv, eksos? 

• trafikkfare? 

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

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

• variasjon mhp, ulik type lek til ulike årstider 

• bruk for ulike aldersgrupper 

Tilgjengelighet! Kan området tilfredsstille krav til 
Universell tilgjengelighet/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 tiffredsstillende parkeringsdekning i 
området? 

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

• Ligger området til riksveilfylkesvei og med godkjent 
avkjørsel? 

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 
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KOMMUNE 

KARTUTSNITT 
Døl ta forbehold om at del kan forekomme fei\I~ pi uf\et. bill . gjelder Øette 
plenda1a, eIIndomsgrernser, lItctningerlkI:bIer, kunmer m,m. 1Om1 fcNtIn6e_ med 

proljekleringlaoieggUitleid mil \.II'ICIefMkes ne1TT*'8. 

rangen 

Kvålevatnel 

Målestokk 
1:7500 
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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 pianomfanget, 

Navn Hans Petter Bøgh Hafsø eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

Gnr./Bnr. 113/2 - Det er opp til forslagsstiller selv å vurdere 

Adresse Krossmoveien 837 
hvilke andre temaer og problemstillinger som 
er aktuelle for drøfting - se egen veileder som 

4376 Heleland kan lastes ned eller fås ved plankontoret. 

Gjennomgang av innspillet 
Ja Nei Uaktuelt 

Fakta o Eierforhold Privat eller offentlig Privat 

o Foreslått areal kategori i ny kommuneplan: Fritidsbolig 
LNF 

o Arealkategori i gjeldende kommuneplan: LNF der Landbruk er 
dominerende 

o Finnes det reguleringsplan for området i dag: Nei 

o Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsplan: 

o Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): Ca 180 daa 

Det er foreslått en 
o Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange avgrensning på 50 m 

meter fra sjøen i så fall? til Kleivtjørna og 
EspetjJ3rna. 

Naturgrunnlag o PLANFAGLIGE VURDERINGER 

o Grunnforhold Fjell i dagen 1 tynt vegetasjonslag 

o Helningsgrad/solforhold < 1/5, gode solforhold 

o Vegetasjon Lyng, einer, bjørk. 

o Top()grafi Kupert. 

o Adkomst Fra Rv. 42 i etablert avkjørsel. 

o Er offentlig vann og avløp etablert i Ikke etablert. 
områdeUmulig? 

Virkeområde Jordvern- og landbruksfagjig vurdering Ja Nei Uaktuelt 

Berøres landbruksinteresser av innspillet? X 

Bonitet 
Lav 1 
middels 

Leieareal? Aktivt bruk? Delvis 

Ligger det i kjerneområde for jordbruk/skogbruk? Delvis 

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

Natu rbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER 
sårbarhet §68 Har det vært ras/skred/flom/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 
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Transport av farlig gods i området? X 
Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) X 

Utfyllende kommentarer: 

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

• støy, støv, eksos? X 
• trafi kkfare? X 

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

• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjermet og 
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 
Universell tilgjengelighet/universell utforming? 
utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 

I (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 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 

Avkjørsel må oppgraderes til kryss. 
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Vedlegg 1. 

VEDLEGG TIL INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANEN FOR 
EIGERSUND KOMMUNE. 

GNR. 113, BNR. 2 

Innledning: 

l 

Forslaget går ut på å avsette et om lag 180 daa stort område på Klungland til bygge
område for fritidsbebyggelse. 

Området som foreslås avsatt til byggeområde er i dag ikke bebygd og er heller ikke i 
særlig grad i aktiv bruk til jordbruk eller friluftsliv. Det foregår litt beiting i området. Det 
er en fritidsbolig i nordenden av Kleivatjørna. 

I nærheten av det foreslåtte området er det to tjern: Kleivatjørna og Espetjørna. Det 
foreslåtte området er avgrenset fra disse to områdene med et belte som forutsettes 
ikke bebygget med fritidsboliger. 

Det vil være behov for å bygge ny bro over elva, og en oppgradering av atkomstveien 
fra RV. 42 fram til nordenden av Kleivatjørna. Dette er en strekning på ca 1,5 km. En 
slik investering er ikke mulig uten at det blir lagt til rette for en større utbygging i 
området. 

1. Arealøkonomisering. 
Det foreslåtte utbyggingsområdet ligger inntil område som allerede er bebygd med 1 
fritidsbolig (nord for Kleivatjørna). 

I området for fritidsbebyggelse vil det bli foreslått fritidsboliger med relativt romlige 
tomter. 

2. Miljø- og klimabevisst arealforvaltning. 
Samordnet areal- og transportplanlegging. 

Det er vanskelig å tenke seg en fritidsboligbygging som ikke medfører økt transport
behov. Det vil også denne utbyggingen medføre. 

På Helleland (ca 5 km unna) er det dagligvarebutikk. Avstanden til Egersund sentrum 
er ca 10 km . 

3. Trafikkforhold I trafikksikkerhet. 
Det er ikke fortau eller gang- og sykkelvei mellom Klungland og Slettebø. 

Avkjørselen fra Rv. 42 ligger i overgangen mellom en ytterkurve og en rettstrekning. 
Siktforholdene er derfor gode. Ved en utbygging av fritidsboliger må avkjørselen 
oppgraderes til kryss. 

Det foreslåtte utbyggingsområdet vil ikke bli utsatt for støy fra trafikk eller annen 
virksomhet, og vil ikke selv generere støy ut over i anleggs- / byggefasen. 
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4. Jordvern. 
Det foreslåtte utbyggingsområdet har liten eller ingen jordbruksverdi. 

Området ligger langt fra dyrka mark. En mindre del av det foreslåtte utbyggings
området er ryddet beitemark. I 

Foreslått utbygging bidrar ikke til nedbygging av dyrket mark. 

2 

5. Biodiversitet I biologisk mangfold I grønstruktur I kulturlandskap. 
En er ikke kjent med at det foreslåtte området er viktig i forhold til biologisk mangfold 
(ingen "treff' på tilgjengelige kilder). 

Forslaget bidrar i liten grad til å stykke opp sammenhengende naturareal ettersom 
det i området allerede er en fritidsbolig. 

På alle sider av det foreslåtte byggeområdet ligger det lyngheier med en del einer og 
bjørk. øst for det foreslåtte utbyggingsområdet er det et plantefelt hos forslagsstiller. 

Forslaget påvirker ikke sjøareal eller 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. 
Det aktuelle området er lite brukt til friluftsliv. Det går en turløype i nordenden av det 
foreslåtte byggeområdet. En utbygging som medfører ny bru over elva og 
oppgradering av atkomstveien, vil gjøre områdene lettere tilgjengelige for 
allmennheten. 

En utbygging vil ikke føre til privatisering av viktige friluftsområder. Forslagsstiller 
ønsker å legge forholdene til rette for at allmennheten skal få bedre atkomst til disse 
heiområdene, ved at atkomstveien blir åpen som kjørevei for allmennheten fram mot 
nordenden av hytteområdet. Det er ønskelig å legge til rette for felles badeanlegg i 
nordenden av Kleivatjørna, der også allmennheten vil få atkomst. 

Den foreslåtte utbyggingen vil ikke påvirke sentrale stier, turveier eller "grønne 
veiføringer" . 

Det foreslåtte utbyggingsområdet har i dag ikke noe stort potensial for bruk i 
friluftssammenheng. 

Det foreslåtte utbyggingsområdet vil ikke "punktere" en sammenhengende grønt
struktur mellom bebygde områder. 

7. Hensyn til barn og unge. 
Det aktuelle utbyggingsområdet er i dag ikke i bruk av barn og unge, og barn og 
unge benytter det ikke som transportåre, skolevei eller snarvei. 
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Det aktuelle utbyggingsområdet benyttes ikke av skolen til uteundervisning I 
turområde. 

Det planlagte badeområdet i nordenden av Kleivatjørna vil være positivt for barn og 
unge. 

8. Strandsonevern. 
Det legges opp til at det ikke skal bli bygging av fritidsboliger nærmere enn 50 m fra 
Kleivatjørna og Espetjørna. 

Utbyggingsforslaget vil ikke på noen måte hindre eller vanskeliggjøre fortsatt 
tilgjengelighet til vassdrag. 

Forslaget vil økte tilgjengeligheten til Kleivatjørna og Espetjørna. 

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 det foreslåtte utbyggingsområdet. 

10. Landskapsestetikk. 
Slik vi ser det vil ikke en utbygging i dette området påvirke verken det bebygde 
landskapet eller naturlandskapet i området på en negativ måte. 

I forslaget har man holdt seg borte fra høydedragene. 

11. Kommunal økonomi, teknisk- og sosial infrastruktur. 
En utbygging av fritidsboliger her vil ikke generere behov for kommunale 
investeringer. 

Det vil bli etablert lokal vannforsyning basert på borebrønner, og avløpsvann vil bli 
renset lokalt i en slik grad at det kan slippes ut i vassdraget. 

Hans Petter Bøgh Hafsø 

Vedlegg: 
1. Foto av Espetjørna sett fra nord. 

Foto av Kleivatjørna fra sør mot nord. 
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Vedlegg 1. 

VEDLEGG TIL INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANEN FOR 
EIGERSUND KOMMUNE. 

GNR. 113, BNR. 2 

Innledning: 
Forslaget går ut på å avsette et om lag 180 daa stort område på Klungland til bygge
område for fritidsbebyggelse. 

Området som foreslås avsatt til byggeområde er i dag ikke bebygd og er heller ikke i 
særlig grad i aktiv bruk til jordbruk eller friluftsliv. Det foregår litt beiting i området. Det 
er en fritidsbolig i nordenden av Kleivatjørna. 

I nærheten av det foreslåtte området er det to tjern: Kleivatjørna og Espetjørna. Det 
foreslåtte området er avgrenset fra disse to områdene med et belte som forutsettes 
ikke bebygget med fritidsboliger. 

Det vil være behov for å bygge ny bro over elva, og en oppgradering av atkomstveien 
fra RV. 42 fram til nordenden av Kleivatjørna. Dette er en strekning på ca 1,5 km. En 
slik investering er ikke mulig uten at det blir lagt til rette for en større utbygging i 
området. 

1. Arealøkonomisering. 
Det foreslåtte utbyggingsområdet ligger inntil område som allerede er bebygd med 1 
fritidsbolig (nord for Kleivatjørna). 

I området for fritidsbebyggelse vil det bli foreslått fritidsboliger med relativt romlige 
tomter. 

2. Miljø- og klimabevisst arealforvaltning. 
Samordnet areal- og transportplanlegging. 

Det er vanskelig å tenke seg en fritidsboligbygging som ikke medfører økt transport
behov. Det vil også denne utbyggingen medføre. 

På Helleland (ca 5 km unna) er det dagligvarebutikk. Avstanden til Egersund sentrum 
er ca 10 km. 

3. Trafikkforhold I trafikksikkerhet. 
Det er ikke fortau eller gang- og sykkelvei mellom Klungland og Slettebø. 

Avkjørselen fra Rv. 42 ligger i overgangen mellom en ytterkurve og en rettstrekning. 
Siktforholdene er derfor gode. Ved en utbygging av fritidsboliger må avkjørselen 
oppgraderes til kryss. 

Det foreslåtte utbyggingsområdet vil ikke bli utsatt for støy fra trafikk eller annen 
virksomhet, og vil ikke selv generere støy ut over i anleggs-! byggefasen. 
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4. Jordvern. 
Det foreslåtte utbyggingsområdet har liten eller ingen jordbruksverdi. 

Området ligger langt fra dyrka mark. En mindre del av det foreslåtte utbyggings
området er ryddet beitemark. 

Foreslått utbygging bidrar ikke til nedbygging av dyrket mark. 

5. Biodiversitet I biologisk mangfold I grønstruktur I kulturlandskap. 
En er ikke kjent med at det foreslåtte området er viktig i forhold til biologisk mangfold 
(ingen "treff" på tilgjengelige kilder). 

Forslaget bidrar i liten grad til å stykke opp sammenhengende naturareal ettersom 
det i området allerede er en fritidsbolig. 

2 

På alle sider av det foreslåtte byggeområdet ligger det lyngheier med en del einer og 
bjørk. øst for det foreslåtte utbyggingsområdet er det et plantefelt hos forslagsstiller. 

Forslaget påvirker ikke sjøareal eller viktige marintyper / 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. 
Det aktuelle området er lite brukt til friluftsliv. Det går en turløype i nordenden av det 
foreslåtte byggeområdet. En utbygging som medfører ny bru over elva og 
oppgradering av atkomstveien, vil gjøre områdene lettere tilgjengelige for 
allmennheten. 

En utbygging vil ikke føre til privatisering av viktige friluftsområder. Forslagsstiller 
ønsker å legge forholdene til rette for at allmennheten skal få bedre atkomst til disse 
heiområdene, ved at atkomstveien blir åpen som kjørevei for allmennheten fram mot 
nordenden av hytteområdet. Det er ønskelig å legge til rette for felles badeanlegg i 
nordenden av Kleivatjørna, der også allmennheten vil få atkomst. 

Den foreslåtte utbyggingen vil ikke påvirke sentrale stier, turveier eller "grønne 
veiføringer". 

Det foreslåtte .utbyggingsområdet har i dag ikke noe stort potensial for bruk i 
friluftssammen heng. 

Det foreslåtte utbyggingsområdet vil ikke "punktere" en sammenhengende grønt
struktur mellom bebygde områder. 

7. Hensyn til barn og unge. 
Det aktuelle utbyggingsområdet er i dag ikke i bruk av barn og unge, og barn og 
unge benytter det ikke som transportåre, skolevei eller snarvei. 
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Det aktuelle utbyggingsområdet benyttes ikke av skolen til uteundervisning / 
turområde. 

Det planlagte badeområdet i nordenden av Kleivatjørna vil være positivt for barn og 
unge. 

8. Strandsonevern. 
Det legges opp til at det ikke skal bli bygging av fritidsboliger nærmere enn 50 m fra 
Kleivatjørna og Espetjørna. 

Utbyggingsforslaget vil ikke på noen måte hindre eller vanskeliggjøre fortsatt 
tilgjengelighet til vassdrag. 

Forslaget vil økte tilgjengeligheten til Kleivatjørna og Espetjørna. 

9. Kulturminner I kulturmiljø. 
Utbyggingsforslaget berører ikke eldre bevaringsverdig bygningsmiljø eller kjente 
kulturmiljøer / kulturminner I fornminner. 

Det er ikke kulturmark / beitemark med verdifull vegetasjon, steingjerder eller 
tilsvarende i det foreslåtte utbyggingsområdet. 

10. Landskapsestetikk. 
Slik vi ser det vil ikke en utbygging i dette området påvirke verken det bebygde 
landskapet eller naturlandskapet i området på en negativ måte. 

I forslaget har man holdt seg borte fra høydedragene. 

11. Kommunal økonomi, teknisk- og sosial infrastruktur. 
En utbygging av fritidsboliger her vil ikke generere behov for kommunale 
investeringer. 

Det vil bli etablert lokal vannforsyning basert på borebrønner, og avløpsvann vil bli 
renset lokalt i en slik grad at det kan slippes ut i vassdraget. 

Hans Petter Bøgh Hafsø 

Vedlegg: 
1 . Foto av Espetjørna sett fra nord . 

Foto av Kleivatjørna fra sør mot nord. 
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