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Reguleringsendring Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr. 18 - 
renseanlegg - Svåvatnet 
 
 
Sammendrag: 
Dette er en sak som ble fremmet som en forespørsel tidligere for MU og der en åpnet opp for 
reguleringsendring med en del vilkår. Disse vilkårene er gjennomgått av tiltakshaver på en 
tilfredsstillende måte. En anbefaler at planen med kart datert 22.12.2010 og bestemmelser 
datert 04.01.2011  legges ut på høring og sendes på offentlig ettersyn. 
 
Saksgang: 
Planen fremme til 1. gangsbehandling i miljøstyret, som avgjør om planen skal legges ut til 
høring og offentlig ettersyn. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 04.01.2011: 
Forslag til reguleringsendring for Halsen  gnr. 27 bnr. 18 mfl, fritidsboliger med tilhørende 
funksjoner med kart datert 22.12.2010 og bestemmelser datert 04.01.2011  legges ut på 
høring og sendes på offentlig ettersyn.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10. 
 
 
18.01.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-003/11 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for Halsen gnr. 27 bnr. 18 mfl, fritidsboliger med 
tilhørende funksjoner med kart datert 22.12.2010 og bestemmelser datert 04.01.2011 
legges ut på høring og sendes på offentlig ettersyn.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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Eventuell tidligere politisk behandling: 
M-028/10 Vedtak: 

Miljøutvalget tilråder at det utarbeides et forslag til reguleringsendring for reguleringsplan for 
fritidsboliger Halsen med 1 ny fritidsbolig samt at det åpnes opp for innlagt vann og avløp med 
tilhørende renseanlegg. 

• Det må dokumenteres at dette ikke vil forurense eller medføre utslipp til vassdraget.  
• Forhold knyttet til §68 må vurderes..  
• De trafikale forholdende av endringen må beskrives. 
• Det må utføres en fagkyndig limnologisk resipientvurdering i forhold til å avdekke ev. risiko 

for drikkevannet til Lædre. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-8 plan- og bygningsloven jf. § 12-4. 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 
Reguleringsendring Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr. 18 - renseanlegg – Svåvatnet  
– 1 gangsbehandling 
 
Det aktuelle planområdet ligger inn forbi rektangelet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kort om prosess  
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Planstatus for området 
For området gjelder kommuneplan forkystdel 
med Hellvik, som viser området som 
hovedsakelig byggeområde for eksisterende 
fritidsbolig HF.  
 
Området inngår også i reguleringsplan for 
fritidsboliger - Halsen. På gjeldende 
reguleringsplan er området vist som 
byggeområde for fritidsboliger, 
skogbruksområde, felles avkjørsel. 
 

Bakgrunn for saken: 

Formålet med reguleringsarbeidet er å legge 
til rette for at det kan etableres renseanlegg 
for avløpsvann for alle fritidsboligene i 
planområdet, regulere inn en ekstra 
fritidsbolig samt justere bestemmelsene. 

VARSEL OM REGULERING 
Det er sendt ut varsel om oppstart og dette er også kunngjort i Dalane Tidende. Det har 
kommet inn merknader til oppstarten av planen og disse har en gått gjennom nedenfor: 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 

OFFENTLIGE MERKNADER 

1.  Fylkesmannen i Rogaland  Ingen merknader E 
2.  Statens Vegvesen  Merknad J 
3.  Mattilsynet 

 
 Merknader E 

4.  NVE  Merknad J 
5.  Felles brukerutvalg  Merknader O 

INNSENDTE MERKNADER 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

OFFENTLIGE UTTALER 
1. Fylkesmannen i 

Rogaland/Rogaland 
Fylkeskommune, 
regionalplan 

 Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

2. Statens Vegvesen   Vegvesenet skriver at de 
ikke har noen merknader 
til reguleringsendringen.  

 Med henvisning til 
veglovens § 43 ber de om 
at frisikten mellom 
kommunal veg og 
Grødemslia sjekkes. På 
deres vegbilder ser det ut 
for at sikten som skal 
være 160 m i hver retning 

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering og viser til at dette i 
utgangspunktet ligger utenfor det 
varslede området. En vil avvente 
høringen. Det er vist byggelinje, 
frisiktlinje i tilknytning til avkjørsel 
fra hyttefeltet og til kommunal veg 
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når man står 6 m inne i 
den kommunale veien er 
ok i retning sørover, med 
særdeles dårlig i retning 
nordover. Dersom de 
faktiske forhold er slik 
deres bilder viser, må det 
fjernes småtrær og kratt 
til-svarende at nevnte sikt 
oppnås. De anser det som 
en særlig fare for 
påkjøring for venstre-
svingende trafikk inn til 
Grødemslia fra nord, samt 
trafikk ut på fylkesvegen 
som svinger sørover. 

3. Mattilsynet 
 

  Mattilsynet skriver at det 
fremgår av varselet at det 
vil bli foreslått endring av 
regulerings-
bestemmelsene ved at det 
tillates innlagt vann i 
fritidsboligene. 
Reguleringsarbeidet må 
inkludere beskrivelse av 
hvordan vannforsyningen 
er tenkt løst. Planlagt 
drikkevannskilde og –
inntak må synliggjøres på 
plankartet. Evt. 
utslippspunkt for renset 
avløpsvann må også 
synliggjøres. Det må 
gjøres en 
konsekvensvurdering av 
evt. utslipp i Svåvatnet i 
forhold til 

 Den 09.08.10 gjennomførte 
planlegger et møte med 
Mattilsynets saksbehandler, der 
det ble avklart hvilke momenter en 
konsekvensutredning i forhold til 
utslipp av gråvann måtte 
inneholde. 
Tiltakshaver engasjerte Ambio 
Miljørådgiving til å utarbeide 
”Konsekvenser av utslipp av 
renset gråvann til Svåvatn, 
Eigersund kommune”. 
Utredningen finnes som Vedlegg 
7. I forslag til 
reguleringsbestemmelsene 
fremkommer det at 
vannforsyningen er tenkt løst ved 
å hente vann fra Svåvatnet, der 
det er vist på forslaget til endret 
reguleringsplan. Stedet for 
plassering av renseanlegg og 
planlagt utslippssted er vist på 
forslaget til endret reguleringsplan. 
I reguleringsbestemmelsene er 
både inntak av vann og utslipp av 
gråvann omtalt. Rådmannen 
legger til grunn at dette presiseres 
gjennom egne bestemmelser; 
Ny bestemmelse; ”Det skal 
etableres UV-filter i forbindelse 
med renseanlegg for gråvann og  
avløpsvannet føres ut på et dyp 
som ventes å ligge under 
sprangsjiktet på sommeren, dvs. 
>10-12 m dyp.” og ”Dersom det 
skal etableres vanninntak i det 
nordlige bassenget skal dette 
legges så nært opp mot bekken 
som kommer inn nordvest for 
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hyttene (bekk fra Branndalsvatnet) 
som mulig og vanninntaket legges 
ovenfor sprangsjiktet. En sikker 
drikkevannsløsning vil også kreve 
rensning av vannet, f.eks gjennom 
et UV-filter.” 

4. NVE   NVE skrev i en uttalelse 
av 22.02.10 til Eigersund 
kommunen i forbindelse 
med en fore-spørsel om 
reguleringsendring at de 
ikke har noen merknader 
til fortetting av en hytte på 
bnr. 18. De viser til sine 
retningslinjer 1-2008. 
Disse retningslinjene viser 
hvordan sikkerhet mot 
flom og andre naturfarer 
kan utredes og 
dokumenteres.  

 I dette området er det etter 
deres vurdering 2 
flomsituasjoner som må 
vurderes. Ny bebyggelse 
må ivareta gjeldende 
sikker-hetskrav. 

 
  

 Ut fra flyfoto er det ikke 
bygget hytte på bnr. 21. 
Dette bygget er plassert i 
område som i følge 
skrednett ligger opptil 
område som er vist som 
aktsomhetsområde. 
Dersom planen tas opp til 
behandling, anbefaler 
NVE at det må avklares 
hvorvidt denne 
eiendommen er 
skredutsatt, og om det er 
flomfare. 

 Rådmannen viser til 
uttalen for ytterligere 
opplysninger knyttet til 
eksisterende bebyggelse. 

O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J
 
 
 
 
 
 
 
J
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O

Rådmannen tar dettet til 
orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rådmannen viser til at tiltakshaver 
har lagt ny bebyggelse så høyt 
over Svåvatnet at dette synes 
ivaretatt. For eksisterende 
bebyggelse er det lagt inn krav om 
fagkyndig uttale i forbindelse med 
gjennoppføring m.m. 
 
Det er oppført en ny fritidsbolig på 
bnr. 21, helt nordøst i 
planområdet.  Det er vist som 
hensynssone med egen 
bestemmelse. 
Når det gjelder de planlagte 
fritidsboliger i resten av 
planområdet er ikke disse 
skredutsatte jfr. skrednett. 

5. Felles brukerutvalg  Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

 
Utfra en samlet vurdering av de innsendte merknadene vil rådmannen gå inn for at fremlagte 
kart og bestemmelser blir vedtatt som fremlag jfr. kart datert 22.12.2010 og bestemmelser 
datert 04.01.2011. 
 
Kort presentasjon av planen 
Planen omfatter et område på omlag 36,6 daa. I planforslaget utgjør fritidsboligområde til 
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sammen ca 16,2 daa, friluftsområde i vassdrag utgjør ca 11,7 daa, byggeområde for 
renseanlegg ca 53 m2, skogbruksområdene utgjør ca 6,0 daa, parkeringsområdet utgjør ca 
320 m2, den offentlige kjøreveien utgjør ca 1,2 daa og kjøreveien til fritidsboligene utgjør ca 
1,1 daa.   
 
Estetikk  
I forslaget til reguleringsbestemmelser har man tatt med at BYA for fritidsboligene kan være 
inntil 120 m2 og en viser her til at området i kommuneplanen er vist som et HF område dvs. 
maksimalt 75 m2.  Dette er også 20 m2 mer enn det gjeldende reguleringsplan har som 
maksimal grunnflate. Rådmannen vurderer at en bør videreføre eksisterende 
reguleringsbestemmelser som sier at en kan ha en grunnflate på opptil 100 m2. Det er 
foreslått en maksimal mønehøyde på 5,5 m målt fra topp grunnmur, som i eksisterende 
reguleringsbestemmelser.  
 
Maksimal gesimshøyde er foreslått øket fra 2,4 m over topp grunnmur til maksimalt 3,0 m 
over topp grunnmur, ettersom gjeldende bestemmelse tilsier at man ikke får full takhøyde på 
2,4 m helt ut til ytterveggen i 1. etasje.  
 
Det er videre foreslått videreføring av bestemmelsene om at kommunens bygningsmyndig-
heter skal påse at bebyggelsen får en god form og materialbehandling som er tilpasset 
omgivelsene og terrenget.  Dett er forsterket ved at rådmannen i fremlegg til vedtak 
anbefaler at ”en skal benytte terrengtilpasset bebyggelse”. 
 
Planområdet ligger til Svåvatnet: 
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Trafikk, parkering og atkomst 
Atkomsten til området forutsettes å skje fra fylkesvei 44, via Grødemslia. En viser til at det i 
tilknytning til denne veien er en god del fritidskjøring pga. tilgang til turterreng med 
utgangspunkt i Grødem. En viser her til uttale fra Statens Vegvesen og en vil avvente 
høringen i forhold til krysset mot fylkesvegen, da dette ligger utenfor planområdet. 
 
Det foreslås fra tiltakshaver å redusere parkeringskravet fra 2 parkeringsplasser til 1,5 plass 
for hver fritidsbolig i planområdet. Det er i planforslaget lagt til rette for at det kan 
opparbeides en parkeringsplass med 11 plasser. I tillegg kan det etableres parkering på 
egen tomt. Dette er ikke en feltutbygging, der gjesteplasser for hele feltet kan samles. 
Rådmannen vurderer derfor at en viderefører 2 parkeringsplasser for hver fritidsbolig. 
Rådmannen anbefaler også at de avsettes plass for 1 HC parkering i tilknytning til felles 
parkeringsplass. 
 
Konsekvenser for barn, unge 
Det er store tomter og store naturområder for fri lek i tilliggende områder. Det er derfor ikke 
foreslått egne områder for lek.  
 
Terrenget gjør at det er gode atkomstforhold også for bevegelseshemmede i hele området i 
følge tiltakshaver. Rådmannen anbefaler at følgende bestemmelse blir lagt inn; ”Det avsettes 
plass for 1 HC parkering.” 
 
Støy 
En kan ikke se at den planlagte aktiviteten vil ikke generere støy av noe omfang. Med den 
minimale veitrafikken som er i området, er det ikke noe problem med trafikkstøy i 
planområdet i forlge tiltakshaver. Hytteområdet ligger om lag  
 
Miljøkonsekvenser herunder håndtering av gråvann 
Et av formålene ved reguleringsendringen er å avklare om det kan legges inn vann i hyttene. 
Det er fra tiltakshaver foreslått et felles renseanlegg for gråvann. Det er også utarbeidet en 
fagkyndig rapport i forhold til dette jfr krav  fra Miljøutvalget. Dette med bakgrunn i at 
Svåvatnet også er drikkevann for boliger lengre nede langs vassdraget. 
 
Avbøtende tiltak inkluderer som nevnt ovenfor at avløpsvannet føres ut på et dyp som ventes 
å ligge under sprangsjiktet på sommeren, dvs. >10-12 m dyp. Slike områder finnes rett nord 
for de aktuelle hyttene. Det antas at en kan oppnå tilstrekkelig dyp ved koordinat 
N58400066/E609505, men dette bør bekreftes ved mer nøyaktige opploddinger i området. 
 
Kommunen har et ekstra ansvar i å påse at det ikke oppstår situasjoner som vil medføre at 
drikkevannsforsyningen til boliger på Lædre blir forurenset.  
Rådmannen vurderer det derfor som nødvendig at er krever UV-filter på utslipp av 
gråvannet. Ny bestemmelse; ”Det skal etableres UV-filter i forbindelse med renseanlegg for 
gårvann og  avløpsvannet føres ut på et dyp som ventes å ligge under sprangsjiktet på 
sommeren, dvs. >10-12 m dyp.” 
 
Bruk av Svåvatnet som drikkevannskilde og resipient for hyttebebyggelsen 
Plan- og bygningsloven §65 om ”hygienisk betryggende drikkevann” gjelder også for 
vannforsyning til enkelte fritidsboliger. Dersom det er aktuelt å legge inn drikkevann til hytter 
ved Svåvatn samtidig som innsjøen brukes som resipient må en ha fokus på en sikker 
drikkevannsløsning.  
 
Det anbefales derfor fra Ambio at et evt. vanninntak i det nordlige bassenget legges så nært 
opp mot bekken som kommer inn nordvest for hyttene (bekk fra Branndalsvatnet) som mulig 
og at vanninntaket legges ovenfor sprangsjiktet. En sikker drikkevannsløsning vil også kreve 
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rensning av vannet, f.eks gjennom et UV-filter.  
Rådmannen anbefaler at dette innarbeides som vilkår i bestemmelsene; ”Dersom det skal 
etableres vanninntak i det nordlige bassenget skal dette legges så nært opp mot bekken som 
kommer inn nordvest for hyttene (bekk fra Branndalsvatnet) som mulig og vanninntaket 
legges ovenfor sprangsjiktet. En sikker drikkevannsløsning vil også kreve rensning av 
vannet, f.eks gjennom et UV-filter.” 
 
Miljøavdelingen ved vann og avløp har informert om at det er planlagt offentlig vann til Lædre 
i 2011.  
 
En kjenner ikke til at den foreslåtte reguleringsplanen vil ha noen miljøkonsekvenser ut over 
de som allerede er omtalt ovenfor. 
 
ROS-vurdering  
Tiltakshaver har gjennomført ROS vurdering og forhold knyttet til flom/høy vannstand er 
ivaretatt ved at byggegrense for nye fritidsboliger er lagt slik at fritidsboliger ikke kan bli utsatt 
for flom, samt at det er vist hensynssone for rasfare med gene bestemmelse. Videre er 
vannstand i forhold til bebyggelse lavere enn 3 meter tatt med som egen bestemmelse – 
dette gjelder eksisterende hytter og vil slå inn ved ombygging, gjennoppføring m.m. 
 
En er ikke gjort kjent med andre forhold. 
 
Konsekvenser for kommunen 
Planen har ingen umiddelbare konsekvenser for kommunen. 
 
Universell utforming: 
Tiltakshaver opplyser at terrenget gjør at det er gode atkomstforhold også for 
bevegelseshemmede i hele området i følge tiltakshaver. Rådmannen anbefaler at følgende 
bestemmelse blir lagt inn; ”Det avsettes plass for 1 HC parkering.” 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 
 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

  
Sum    
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

  
Sum    
 

~ o ~ 
Alternative løsninger: 
Forslag til reguleringsendring for Halsen  gnr. 27 bnr. 18 mfl, fritidsboliger med tilhørende 
funksjoner med kart datert 22.12.2010 og bestemmelser datert 04.01.2011  legges ut på 
høring og sendes på offentlig ettersyn.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10. 
 

~ o ~ 
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Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
145660 Reguleringsplan for fritidsbebyggelse- gnr. 27 bnr. 18 m.fl - Halsen ved Svåvatnet  - 
145668 Tiltakshaver for reguleringsplan - Johannes Hvidsten 
145667 Konsekvenser av utslipp av renset gråvann til Svåvatn 
145666 ROS - analyse - Halsen, Svåvatnet 
145665 Planbeskrivelse - gnr. 27 bnr. 19 m.fl 
145662 Diverse uttalelser 
145661 Varsel om oppstart av reguleringsplan - gnr. 27 bnr. 18 m.fl -  annonse 

129831 Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan for Halsen Svåvatnet - gnr. 27 bnr. 
18 - kopi av 

126043 Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. varsel om oppstart av endring av 
reguleringsplan for 

124359 Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan for Halsen Svåvatnet - gnr. 27 bnr. 
18 m.fl. 

124360 Kart 
121281 Uttalelse - reguleringsendring Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr. 18 
115459 Kart - Halsen.pdf 
115458 Reg.bestemmelser - Halsen.pdf 

152212 Reguleringsplan for fritidsbebyggelse, gnr.27, bnr.18 m. fl. Halsen ved Svåvatnet - 
Reguleringsendring 

152213 Kart over "Halsen" ved Svåvatnet 
152419 Bestemmelser Halsen Svåvatnet.doc 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 I 16.01.2010 Brannvern og 
beredskapsrådgiver 1 

Reguleringsendring Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr. 
18 - renseanlegg 

3 U 26.01.2010 Mattilsynet Forespørsel om reguleringsendring Halsen 
hyttefelt gnr. 27 bnr. 18 - renseanlegg 

2 U 26.01.2010 

TELLEFSEN TORDIS 
M;  
PETTERSON MARIT;  
OMDAL VIDAR;  
HVIDSTEN VENCHE;  
EIGERSUND 
LANDSOGNS 
SKOGLAG;  
Dalane Energi;  
Norges vassdrags- og 
energidirektorat;  
Rogaland 
fylkeskommune;  
Fylkesmannen i 
Rogaland;  
Statens vegvesen 

Forespørsel om reguleringsendring Halsen 
hyttefelt gnr. 27 bnr. 18 - renseanlegg og 
fortetting 

4 I 12.02.2010 Rogaland 
fylkeskommune Uttalelse -  Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr. 18 

6 I 17.02.2010 Statens vegvesen Uttalelse - forespørsel om reguleringsendring 
Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr. 18 - renseanlegg og 
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fortetting 

5 I 19.02.2010 Vidar og Elise Omdal 
Uttalelse - forespørsel om reguleringsendring 
Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr. 18 - renseanlegg og 
fortetting 

7 I 22.02.2010 Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Uttalelse - forespørsel om reguleringsendring 
Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr. 18 - renseanlegg og 
fortetting 

8 I 23.02.2010 Mattilsynet 
Uttalelse - forespørsel om reguleringsendring 
Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr. 18 - renseanlegg og 
fortetting 

12 U 07.04.2010 Brannvern og 
beredskapsrådgiver 1 

Reguleringsendring Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr. 
18 - renseanlegg 

13 I 30.04.2010 Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Uttalelse - reguleringsendring Halsen hyttefelt 
gnr. 27 bnr. 18 

14 I 25.05.2010 Brannvern og 
beredskapsrådgiver 1 

Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan 
for Halsen Svåvatnet - gnr. 27 bnr. 18 m.fl. 

15 X 09.06.2010 
Brannvern og 
beredskapsrådgiver 1;  
Dag Kjetil Tonheim 

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
varsel om oppstart av endring av reguleringsplan 
for 

16 I 28.06.2010 Statens vegvesen Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan 
for Halsen Svåvatnet - gnr. 27 bnr. 18 - kopi av 

17 I 04.11.2010 Brannvern og 
beredskapsrådgiver 1 

Reguleringsplan for fritidsbebyggelse- gnr. 27 
bnr. 18 m.fl - Halsen ved Svåvatnet  - 

19 I 22.12.2010 Brannvern-og 
beredskapsrådgiver 1 

Reguleringsplan for fritidsbebyggelse, gnr.27, 
bnr.18 m. fl. Halsen ved Svåvatnet - 
Reguleringsendring 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parter i saken: 
                 
N EIGERSUND 

LANDSOGNS 
SKOGLAG 

Prestegårdsv 44 4370 EGERSUND  

N HVIDSTEN VENCHE PAULINEHAGEN 52 4322 SANDNES  
N KVIDALAND MARIE     
N OMDAL GRO ELISE HAUSMYRVEIEN 29 4312 SANDNES  
N OMDAL VIDAR HAUSMYRVEIEN 29 4312 SANDNES  
N PETTERSON MARIT STRANDGATEN 52 4370 EGERSUND  
N TELLEFSEN TORDIS 

M 
LØKEBERGVEIEN 28 1344 HASLUM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


