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Beskrivelse til reguleringsendring for del av Fiskarvik, 
Eigerøy, Eigersund kommune

Bakgrunn for igangsettelse av saken
Gjeldende reguleringsplan for del av Fiskarvik er utgangspunktet for denne saken.
Bakgrunnen for foreliggende søknad er at det ved detaljplanlegging av områdene nærmest 
sjøen har dukket opp behov for mindre tilpasninger/justeringer av områdeavgrensningene. Det 
har vist seg ønskelig å minske omfanget av utfylling i sjøen der nytt næringsbygg skal 
plasseres. 
Det er også behov for justering av bestemmelsene for høgder av naust i nordre del av K/L 5. 
På grunn av økende båtstørrelse trenger bedriften noe større naust enn det gjeldende 
reguleringsbestemmelser tillater.
Prosjektil Areal AS v/Trond Heskestad er blitt engasjert til utarbeidelse av privat forslag til 
reguleringsendring. 

Planstatus
Gjeldende reguleringsplan for del av Fiskarvik ble godkjent i kommunestyret 27.03.06. 
Området er vist til kontorformål i kommuneplanen. 

Områdestatus
Hele området som omfattes av planendringen, er sjøareal uten etablerte bygg/anlegg, med 
unntak av enkelte fortøyningsanlegg for småbåter.

Planprosess
Planprosessen startet 19.05.08 med oppstartsmøte med kommunen v/Tonheim. Møtet 
resulterte i at det ble sendt søknad om en mindre vesentlig reguleringsendring dat.17.06.08. 
Det ble samtidig sendt ut varsel til grunneiere/naboer og 10 uttaleinstanser. Etter uttalefristens 
utløp var det innkommet 7 uttalelse som ble oversendt kommunen uten kommentarer ved brev 
av 12.08.08. I samme brev ble det anmodet om at saksbehandlingen inntil videre stilles i bero 
med bakgrunn i at kommunen i e-post dat.14.07.08 gav uttrykk for at planendringen var av 
vesentlig karakter. 27.10.08 ble det avholdt møte med kommunen representert ved 
Rådmannen og Tonheim. I notat dat.07.11.08 konkluderte Rådmannen med at vi står overfor 
en vesentlig planendring, dvs. full reguleringsplanbehandling i henhold til PBL.
Nytt oppstartsmøte ble avholdt med Tonheim 15.09.09. Oppstart ble deretter varslet ved 
kunngjøring i pressen og brev dat.18.09.09 til grunneiere og 13 uttaleinstanser. Det innkom 
vedlagte 7 uttalelser. Liste over varslede grunneiere vedlegges. Ved brev dat.26.11.09 
meddelte kommunen at varslet reguleringsendring ville bli tatt opp til behandling i Miljøstyret 
i januar 2010. Saken kom til behandling i Miljøstyrets møte 19.10.10 der følgende vedtak ble 
fattet:
Miljøutvalget anbefaler at det kan startes opp reguleringsendring for reguleringsplan for 
Fiskarvik på Eigerøy på følgende vilkår:

1. Reguleringsendringen må omfatte hele reguleringsplan for Fiskarvik og utformes i 
tråd med gjeldende PBL.

2. Hele planområdet trekkes 9 meter lenger inn for å ivareta hensynet til nabobedriftene.
3. Utfylling mot nabo i nord beholdes som i gjeldende reguleringsplan.
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4. Utbyggingsvolumet for kontor og lager skal søkes videreført som i gjeldende 
reguleringsplan, men med en annen arrondering.

5. Universell utforming legges til grunn i området og tiltakshaver må sikre et tilstrekkelig 
antall HC parkeringsplasser i enten kart/bestemmelser samt at av/påstigning blir lagt 
til rette for handikappede.

6. Forhold knyttet til isgang og vannstand må ivaretas og dokumenteres.
7. Tilstrekkelig parkeringsareal må sikres til kontor og lager.

Deretter ble det 09.12.10 avholdt nytt oppstartsmøte basert på Miljøutvalgets vedtak. Da 
planområdet er krevd utvidet i henhold til vedtakets pkt.1, måtte det sendes ut nytt varsel 
dat.13.12.10 til grunneiere og varslingsinstanser. Da utvidelse av planområdet i henhold til 
pkt.1 ikke medfører annet enn framstillingsmessige endringer, ble denne varslingen kun av 
orienterende art og derfor heller ikke kunngjort i pressen. Det innkom vedlagte 3 uttalelser. 
Liste over varslede grunneiere vedlegges. 
Ved brev dat.23.12.10 ble søknad om reguleringsendring sendt til kommunen. Søknaden var 
kortfattet da søknadsproblematikken allerede har vært gjenstand for omfattende behandling og 
anses vurdert fra de fleste synsvinkler. Ved brev dat.03.01.11 har kommunen likevel bedt om 
en mer omfattende søknad der bl.a. planbeskrivelse inngår. Vi innser at saken etter hvert er 
blitt så omfattende og innfløkt at det kan være på sin plass å gi en samlet framstilling også fra 
vår side.
Følgende skriftlige uttalelser/kommentarer er mottatt til våre varslinger dat.18.09.09 og 
13.12.10:

1. Udatert brev fra eiere av gnr.8, bnr.58, Ragnemarie Peersen m.fl.
Man forventer at grensen mot eiendommen overholdes både på land og sjøsiden.
Kommentar:
Foreslått planendring har ingen konsekvens i forhold til gnr.8, bnr.58.

2. Brev dat.07.10.09 fra fylkets regionalplanseksjon
Uttalelsen er gitt også på vegne av fylkesmannen. Har foreløpig ingen merknader.

3. Brev dat.15.10.09 fra Eigersund Havnevesen
Har ingen merknader da dette medfører reduksjon i arealet som skal utfylles og utbygges i sjø. 
Man anser det som en mindre vesentlig reguleringsendring.

4. Brev dat.16.10.09 fra Egersund Group
Man ønsker ikke større aktivitet av småbåter i området og stiller seg derfor negative til 
endringsforslaget. Foreslår at hele planområdet trekkes inn de angitte 9 meter.
Kommentar:
Er imøtekommet.

5. Brev dat.19.10.09 fra ing.E.Sønsterød AS på vegne av eier av 8/109 Oddvar Sønsterød
Det vises til innsendt kommentar i en tidligere fase av planprosessen. Man hevder at 
kaifronten blir utvidet mot nord og øst i øvre del av planområdet og at man har unnlatt å 
informere om dette. Man kommer med kritikk mot oppstartsvarselet og mener det er 
misvisende. Man har også merknad til økning av båthusenes størrelse. Man protesterer mot 
utvidelse av K/L 5 mot nord og øst.
Kommentar:
Det synes som om denne merknaden bygger på misforståelser. Det er kun varslet et 
planområde for endringer og ikke et konkret forslag til endringer. Kommentarer til konkret 
planforslag hører heime ved offentlig ettersyn. Det er i vårt forslag ikke foreslått utvidelser 
mot nord og øst slik det blir påstått. Arealbruken i nordre og østre del av planområdet, 
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tilgrensende 8/109, er uendret i forslaget. Endringer her er kun av framstillingsmessig 
karakter, kfr. ny planlov.

6. Brev dat.20.10.09 fra Fiskeridirektoratet
Har ingen merknader.

7. Brev dat.21.10.09 fra Kystverket
Kystverket har ikke merknader til foreslåtte endringer.

8. Brev dat.21.12.10 fra Statens vegvesen
Har ingen merknader.

9. Udatert brev fra eier av gnr.8, bnr.58, Ragnemarie Peersen 
Flytebryggene lengst mot sør må ikke plasseres slik at fortøyde båter krysser sydlige linje av 
planområdet. Dette vil i tilfelle gjøre det vanskelig å komme til sjøbod som grenser til 
planområdet.
Kommentar:
Det er ikke foreslått endring av planavgrensningen til ulempe for 8/58. Eventuelle merknader 
til plassering av flytebrygger må framkomme når anlegg av flytebrygger blir nabovarslet.

10. E-post dat.29.12.10 fra Fylkesmannen
Har ingen vesentlige innvendinger, men nevner at en vesentlig økning i båthusstørrelsen ikke 
kan påregnes.
Kommentar:
Etter vår oppfatning er det ikke foreslått en vesentlig økning i båthusstørrelsen.

Beskrivelse av planendringen
Planendringen består av følgende:

1. Kaifronten i K/L5 er trukket inn 9 meter og noe mindre der sjøhusene er plassert i 
nordre del.

2. Småbåtanlegget er forskjøvet tilsvarende 9 meter vestover.
3. Byggesoner i K/L 5 er trukket 8 meter vestover.
4. Det er lagt inn et båtopptrekk.
5. Båthusene er gjort noe større/høgere av hensyn til økning i båtstørrelse, kfr. forslag til 

reguleringsbestemmelser.
6. Endringsforslaget og de øvrige deler av reguleringsplanen for Fiskarvik er tegnet i 

samsvar med ny planlov etter  krav fra Miljøstyret. Tilsvarende er det foretatt en 
omredigering av reguleringsbestemmelsene.

7. I overensstemmelse med miljøutvalgets vedtak har vi inntatt reguleringsbestemmelser 
om universell utforming, parkering for funksjonshemmede og tilrettelegging 
av/påstigning for funksjonshemmede.

8. Forhold knyttet til isgang er ivaretatt i reguleringsbestemmelsenes § 10. Hensynet til 
200 års springflo er ivaretatt i § 2.

Det er framlagt dokumentasjon om at parkeringsforhold er ivaretatt.

Konsekvenser av endringsforslaget
At småbåthavnen nå er trukket 9 meter vestover, har en positiv konsekvens for 
manøvreringsforhold for større fartøyer i havnebassenget. Nå når omfanget av utfylling 
reduseres, vil også kostnader til utfylling reduseres. I den grad tilkjørte masser skal brukes til 
utfylling vil man også få et mindre transportbehov på vegnett og avkjørsel til planområdet. 
Det gir en gevinst i forhold til trafikksikkerhet og miljø. Innregulering av båtopptrekk gjør 
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småbåthavnen mer brukervennlig. Økt størrelse av båthus gjør også disse mer brukervennlige, 
men noe mer ruvende. Ivaretakelse av universell utforming og tilkomst for 
funksjonshemmede åpner for flere brukergrupper. ROS er bedre ivaretatt ved bestemmelser 
om isgang og springflo. Det er også positivt å få hele planen for Fiskarvik framstilt i samsvar 
med gjeldende lovbestemmelser og tegneregler. 
Vi kan ikke se at foreslått planendring får konsekvenser verken for barn/unge, kulturminner, 
avkjørsel, parkering eller andre relevante forhold.
Vedlegger utfylt sjekkliste vedr. ROS der det framgår at omsøkte planendring ikke på noe 
punkt gir økt risiko/sårbarhet.
Vi kan som forslagsstiller ikke se vesentlige negative konsekvenser med dette 
endringsforslaget.

13.01.11 TH


