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Dalane hørsel lag ber om at det tas hensyn til de hørsel hemmede når kommunale bygg
planlegges (tele slynger)

1<7

Eigersund kommune
Plankontoret
Postboks 580
4379 Eigersund.

1)elta, 09.09.2010

Dalane hørsel lag
Astrid Helivik
Astridhellvik hotinail .com

Ad; lnnspill angående tilgjengeiigbet og universell utfonning i forbindelse med revidering. av
kommuneplan for Eigersund kommune 2011 -2022

Jeg vil anmode brukerutvalget om å henstille til kommunen å bygge kjerevei til hytter, slik at
tijnksjonshennnede, eldre og uføre kan fortsetteå bruke hyttene sinesely om de Mren forundret
livssituasjon. Viser lbr Øvrig til nye regler om universeil utforming av alle nybygg.

Med vennlig hilsen,

Eila Fjetland
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Eigersund kommune
Plankontotet,
Pôstboks 580
4379 Egersund [__EL..

An lnnspill-tilgjengeighet og universellutforming i forbindelse m ieIdetngav
kommuneplan for Eigersund kommune 201.1 -2022

Fagforbundet er glad for 1nvitasjonen mon den kom for sent III MII sett seg in i’sø
gitt innspill..

10.09.10
Mvii
ci1’ /eat
Fagforbundet v/leder Ingfrid Koldal

0

Vedrørende tidligere henvendelse om kjøp av tomt til ny
transformatorstasjon. ønske om endret arealkategori i forhold til
gjeldende kommuneplan.

Dalane energi har i e-post av 06.04.2010 kommet medforespørsel til Eigersund kommune
om åfå kjøpe tomtpå Slettebø til ny transforniatorstasjon. E.-post gjengitt i sin helhet:”

Viser til tidligere samtale og oversender her oversiktskart over hvor Dalane energi ønsker å
anlegge ny transfonnatorstasjon med tilhørende kabelanlegg.
Vi ønsker da å få kjøpe/skilt ut deler av tomt på eiendomsnuminer 1523361, Gnr. 45, bnr. 2.
Videre ønsker vi å legge høyspenningskabel fra Kjelland transformatorstasjon og ned til ny
Slettebø transformatorstasjon. Dette ses i sammenheng med utbygging av
Hellelandsvassdraget da det skal graves i samme trasé i denne forbindelse. Vi har derfor
endret trasévalget her i forhold til det vi pratet om. Fra ny transformatorstasjon ned til gamle
Slettebø vil vi så legge høyspenningskabler langs med veien for å knytte anleggene sammen.
Gamle Slettebø trafostasjon vil da bestå som et rent koblingsanlegg slik at faren for utkobling
ved floin opphører.
I kabeitraseene vil det bli planert en grøft i ca 2 meters bredde slik at det langs traseene her vil
være enkelt å opparbeide dette til sykkel- og gangveg.
Grønn strek representerer tenkt kabeltrasé. Denne er ikke endelig, men et utkast til hvordan vi
tenker oss dette.
Vedlagt er også en visualisering av hvordan en transformatorstasjon og et lagerbygg kan bli
seende ut på denne tomta.

Dalane energi ønsker med dette å f en tilbakemelding på hvordan Eigersund kommune stiller
seg til dette slik at vi kan starte arbeidet og da få dette med i rulleringen av kommuneplanens
arealdel.

Med vennlig hilsen
Håvard Tamburstuen
Nettsjef
Dalane Energi IKS
Tif 51462532/91651965
E,nail: htdalane-energi.no
www. dalane-enerqi.no”

Dalane energi ønskerfortsatt denne løsningen og unsker deifor å endre dette området i
konununeplanens arealdel til områdefor offentlig bebyggelse/energforsyning.

Hvis det lar seg realisere at vifår kjøpt denne tomta og bygget en ny transformatorstasjon
vil beredskapen iforhold til energiforsyning av Egersund styrkes. Mai, vil da slippe
flomproblemer og ved å legge nye kabler som knyttes til øygreyfoss krafisiasjon vil dette
vere et betydelig bidrag iforhold til stroniforsyning av Egersund sentrum vedfeilpå
overliggende nett.
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EIGERSUND KOMMUNE
Plankontoret
Postboks 580.
4379 EGERSUND

DALANE ENERGI .

NVE
NORGES It4SSDIZ4GS.
OG ENERGIkERK

Til everkene m.fl.

Vår rcf.
Jur. 5681192
Åar.661.0 ASWGAJ

Deres ref. Deres dato

Saksbehander:
Aste Selfora. EK
T1f.O29591 97

Innaplil til horingsutkastlor revidert komrnunepln for EIgedt’
2022.

Med referange til foeslaget sp mkonmer under avsnitt om TransL
kraftlitjer i “Forslag ilkommunlatnsaieaIdel 2011- 2022” omv
bestenmelsen”Presnfnting av strnrn. til nye byggeområder skal skje ved
energi gjøre komniunppmerksom på 4 de nok. kjmtbpr

Bygging av elektriskean1eg’ skjer i medhold av den områdekonseon somj
slik ornr&lekonsesjort er en geaerell tillatelse til — innen et avgrenset omtåd4,
å bygge og drive elektriske foixlalingsanlsgg innen gitte spennlngsgrenser. I
er det Dalane energi som itinehar slik omtådekonsesjon.

Dalane energi har selvsagt en plikt til skriltlig å orientere de berørte inteea
utbygging og dersom disse har vesentlige innvendinger, skal saken da ovi
avgjørelse.

Dalane energi ber derfor om at forslaget tas ut av kommuneplanen.

Vedlagt er skriv fra NVE som onihandler temaet.

Med hilsen
Dalane energi

Kurt Magne Laupstad
Avdelingsleder teknisk

BYGGING AV ELEKTRJSRE ANLEGG I MEDHOLD AV OMRJIDEKONSFSESJON.
KRAV OM ORIENTERiNG TIL BERØRTE INTERESSER.

i. . Bakgrunn.

En områdekonsesjon er en generell tillatelse til - innen et avgrenset område og på visse
vilkår - å bygge og drive elektriske fordelingsanlegg innen gitte spenningsgrenser. Denne
ordningen er en forenkling sammenlignet mcd at aB utbygging av fordelingsanlegg fonstsaue
konsesjon fra NVE.

Det er en forutsetning at planlagte nyutbygginger i distribusjonsaettet er godt begrunnet og
tar nødvendig hensyn til Øvrige arealbruksinteresser, jf energilovens 3-4 pkt 8. I vilkår til
de enkelte områdekonsesjoner er det fastsatt at planer for nye anlegg skal forelegges berørte
interesser. Dersom disse har vesentlige innvendinger, skal saken oversendes NVE til
avgjørelse.

P bakgrunn av cafaringer med omrtidekonsesjonsordningen, vil NVE her beskxive nænnem
hvem som bør orienteres og formen på dokumentene som sendes ut. Dette rundsktivet
erstatte, tidligere rundskriv om samme tema av 22.10.84 og av 28.04.86.

2. Hvem skal orienteres?

De som skal ha planenc til orientering vil normalt være:

kommunen. fylkesmannen, grunneiere, kommunale landbruksmyndigheter og ansvarlig for
regional kraftsystcmplanlegging i området. Oversikt Over kraftsystemanavarlige er vedlagt.

For å få fram alle relevante data, anbefales det å ta uforinell kontakt med de berØrte
instanser under planleggingen av anlegget.

Kootoradasse: MathunsaW 29
Posta Pbs(boks 5O9. Maj.

O3OtOsto

Vår dato
17.11.92

4” t — —

Avdelh1get

eje*ioelnt Lund Sokndal
Postboks26 Slettevalen 9 Dragatand .

4389 ‘likeså 4480 Mot 4300 Hauge I Datane
,

Fax51482571 ax51462581 Fax5I48259I
344
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DALANE ENEROI IKS

Org.rr. 848 648 017
Kortene 3270 0702994

Smapoet@daIane.enetgf.no
www.dalsne.000rgino

Elganeveten 1, Se
Postboka 400
4379 Egersund
75 51482500
Fax 61491111

el jon

TeIefon: 22 95 95 95
Teiéfao: 22 9$ 90 00

Ba,ggOo: 60030664221
Pbetgbi, 0003 5052055 0g.ne:N0970205039Mv
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Om andre interesser bør orienteres, må vurderes i den enkelte sak, jf NVE-publikasjon
21/91, ved1egg 1 og 2.

5. NVEs behandling. Klagemuligheter.

I de tilfeller planlagte nyanlegg eller endringer i eksisterende forddlingsanlegg kan berøre
Ved mottak av saken, vil NVE kontrollere om den er tilstrekkelig belyst og etter behov få

interessene til andre områdekonsesjonærer eller konsesjonærer for regionatnettet, forutsettes gjennomført befaringer, ekStra utredninger og høringer. NVE kan gi tillatelse til utbygging,

det at orientenng sendes det selskap som er ansvarlig for regional icraftsystemplanlegging eventuelt med betingelser, eller nekte prosjektet gjennomført.

området. øvrige interesser oricnteres i den utstrekning de betires av tiltaket.
Ved avslag på owsØkt prosjekt kan områdekonseajonæren fremme ny plan etter prosedyrene

I kontakten med gnnneiereImttighctshavere bØr det søkes å. oppnå minnenge avtaler om som er fastsatt i vilkår til ororådekonsesjonene.

nØdvendig areal- og rettighetserverv. Om minnelige avtaler ikke oppnås, må det fremmes
søknad om ekspropriasjonstillatelse. Slik søknad sendes fyllcesmannen.

NVEs avgjørelse kan påklages til Olje- og energidepartementct innen 3 uker fra det
tidspunkt underretning er kommet fram til parten, jf forvalutingslovens kap. VI. Eventuell
klage skal begiunnes skriftlig, stiles til Olje- og energdcparteinentet og sendes gjennom

3. Dokumentene.
NVE.

Det skal sendes en skriftlig orientering om planene der en viser til ordningen med område
konsesjon, og det skal gis en frist på minst 3 uker for eventuelle metlcnader. Med hilsen

Orienteringen skal inneholde:
l3flergiavdellJ)gen

• en beskrivelse av anlegget (utstrekning, spenning, tverrsnitt, mastetype, ryddebelte og
byggeforbudsbelte) Svein Storstein e

avdelingsdirektør
• beliggenhet avmeiket på oversiktskart i relevant målestokk, f.eks. 1:5000.

• en systemmessig begrunnelse for anlegget
Arne Olsen
seksjonssjef

• en kort beskrivelse av konsekvenser for miljø og arealbnik.

4. Omtvistcde saker fore’egges NVE til avgjørelse.

Etter områdekonsesjonsordningen e utbygger ansvarlig for framdiift, orientering og vedlegg
igangsetting av arbeidet når nØdvendige prosedyrer er fulgt.

Hvis det fra berØrte parter mottas vesentlige innvendinger mot planene, skal saken etter
vilkårene i områdekonsesjonen forelegges NVE for avgjørelse. Dette er en ordning til støtte
for så vel utbygger som for ‘ndre parter med interesser i saken.

Saker som oversendes NVE bØr være dokumentert som for en konsesjonssøknad for enkelt-

anlegg, se kap. 3 i ‘Veileder for utforming av konsesjonssØknader”. NVE-publilcasjon nr.

21(91. At virkningene av planen vanligvis er begrenset sammenlignet med større anlegg,
tilsier normalt en kort omtale av de enkelte tema.

Gjelder innvendingene traséfØringen, ør det i oversendelsen til NVE legges vekt på å
beskrive miljøkonsekvenser og begrunnelse for trasvalg. Dersom det er uenighet om det
systemmessige grunnlaget for det planlagte anlegg, vil NyE som hovedregel kreve en
langsiktig plan for distribusjonsnettet før avgjørelse fattes, jf pkt. 3,3 i ‘Veileder for regional
kraftsyslemplanlegging”, NVE-publikasjon nr. 25/92.
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Eigersund kommune
Postboks 580
4379 EGERSUND

Vår dato: 7 APR 2011
Vår ref.: NVE201002245-7 rsfsaj
Arkiv: 323 Saksbehand ler:
Deres dato: Svein Ante .Jerstad
Deres ref.: i lf5442/07137911FE-142 3835 1400

Revidering av kommuneplanen for Eigersund kommune 2011-2022 — NVE
fremmer innsigelse til planen.

Viser til deres oversendelse av kommuiieplanen for Eigersund kommune til ofl,nLiig cuersyn. NVE
fremmer innsigelse til planforslaget Ibrdi utfoi*inger knyttet til potensicit skredutsatte områder ikke
fremgår av planen, og dermed heller ikke kommer til uttrykk i plankattet med bestemmelser.

Det er gjennomført omfattende K1Jog ROS analyse for alle arealer som er lagt ut til nye
utbyggingsformål i planen. For en del områder er det konkludert med behov far viderç utredning knyttet
til skred. flom og havnivåstigiiing i forbindelse med utarbeideise av reguletingsplan Denne
forutsetningen er innarbeidet i planbestcmmelsen, § 1.2 piankrav og § 1.8 krav til ROS. Med unntak av
hensynssone knyttet til flosnulsatte arealer ihht flomsonekartet, er det ikke innarbeidet hensynssoner i
plankartet far disse tema.

For utbyggingsområder skal kjente akisomimetsområder vises med bensynssoner i plankartot, p51 § 11-8.
Ved rulleringav kommuneplanen bor ny kunnskap knyttet til naturfitrer innarbeides også for tidligere
etablerte utbyggingsområder. Vi viii den forbindelse spesielt ptspcke utfordringer knyttet til
aktsosnhctskartene for snuskred og stinskred i øvre del av Gyadalen. Betydelige skredlsendelsc i
dalforet i vinter underbygger behovet for å innarbcide hcnsynssoner i dette og andre områder i
kommunen, hvor aklsomhctskartcne berører eksisterende byggeområder.

NVE flemmer innsigelse til planen inntil aktuelle hensynssoner for skred er innarbeidet i piankartet.

Planbestemmelsene § 2-18, Vsssdrag, Inn- bestemmelser om SOm SeIle på begge sidere av vassdrag, og
100 in for verna vassdrag. NVE anbefaler at disse sonene markeres i plankartet.

Ingen krafihinjer er markert i plankartet. Kraflhinjetraseeiie representerer betydelige begrensningcr for

arealbruken. NVE anbefaler at anlegg for energiforsyning og overføring raguleres som teknisk
infrastruktur etter p15 § II-i nr.2, med unntak av kraftiedninger i sentral- og regionalaettet som skal
vises som hensynssoner iht pbl. § 11-8 a
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Side 2

Med hilsen
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Mottakere:
Dag Kjetil Tonheim

Internt notat

Plansjef

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. revidering av kommuneplan for
Eigersund kommune 2011 -2022

Dato: 2803.2011

Telefon: 51 46 8024 Mobiltelefon:

I sitt møte 23.03.2011 har Felles brukerutvalg behandlet sak 12/11 — Referatsaker til felles
brukerutvalgs møte 23.03.11:

RS 1 — ReWdering av kommuneplan for Eigersund kommune 2011 - 2022

Felles brukerutvalgs vedtak den 23.03.11;

Felles brukerutvalg tar kommuneplanen til etterretning med følgende:

• Det er viktig å finne en fornuftig tilnærming til universell utforming i
bevaringsområdene i den enkelte sak. Mullgheten for å f til god tilgjengelighef vil
variere og en vil i en dl saker måtte akseptere at universell utforming ikke er
mulig å få til fullt ut for alle grupper på grunn av vernehensyn i bevaringssonene.
En må i slike tilfeller vurdere alternative løsninger, herunder ringeklokker etc.

SAK 12/11: Reguleringssaker:
a) Revisjon av kommuneplanen for Eigersund kommune

Medlemsmøtet i Eigersund og Sokndal Fiskarlag vil vise til lagets tidligere tilsendte
prinsippvedtak, slik: Alt landområde tilkyttet sjø innen Eigersund havneområde/havnegrenser
bør benyttes til næringsvirksomhet, særlig maritim næringvirksomhet, herunder fiskeri.

Eigersund og Sokndal Fiskarlag krever at alle gyteplasser for fisk og skalldyr, og
fangstområder for fisk og skalldyr innen Eigersund havneområde/havnegrenser ikke blir
berørt av annen virksomhet.
Videre krever Eigersund og Sokndal Fiskarlag at natur og friluftsområder slutter ved
strandsonen og ikke legges ut i sjø/hav.
Likelydende brev sendes Fiskarlaget Vest, Fiskeridirektoratet Region Sør og Eigersund
kommune.”

QaJ S.

Else Marie Schneidereit
Leder felles bru kerutvalg

Randi S. Haugstad
Politisk sekretær

BesøJ’adresse: Bøckrnans gate 2,4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta
Po’ se: Postboks 680,4379 Egersund, 4370 EGERSUND
E.r 3sse: postfleigersund.komrsune.uo Internett: www.eicteruund.kommune.no

Telefon: SI 468000
elefaks: 51 46 8097
rg.nr.: 944 496 394

Vår ref.: 11/9213/07)3791 / FE-142

Saksbehandier Randi Haugstad

E-post: randt.haugstad@etgersund.kommune.no

Vedtaket er enstemmig.

Med hilsen



Eigeraund og Sokndal Fiskarlag Onsdag 6. april 2011. Egersund Kyatforening Fredag 1. april2011

Eigersund kommune
Plankontoret
Dag Kjetil Tonheim

AD: Promenadekai — JernbanekaienlSteinbrygga til Skriversbrygga.

Eigersund og Sokndal Fiskarlag har behandlet overssevute sak og har kommet til at laget går
imot å anlegge omtalte promenadekai.
Selv om ideen om promenadekai i utgangspunktet kan virke som en god ide, er det flere ting
sosn taler isnot å anlegge denne.
Skisse til planlagt prosnenadekai er utformet slik at det ilcke vil være mulig for fartøy å legge
til/fortøye ved denne, Skriversbsygga har i en årrekke vært benyttet av fartøy/fiskefartøy som
liggekai. Eigersund og Sokndal Fiskarlag mener at det bør denne kaien også benyttes til i
fremtiden.

Eigersund og Sokudal Fiskarlag vil peke på at foruten Aker Solution, er det havneu og fiskeri
byen lever av. Det ser det ut til at mange glemmer når planer om bruk av områder langs
havnet blir fremmet.

Vi er opptatt å ta vare på eksisterende virksomheter innen vår bransje, og vi vil i denne
sammenheng vise til at på motsatt side av planlagt promeuadekai ligger fiskeribedriften
FONN. Dette er en ikke ubetydelig fiskeribedrift i norsk målestokk, med en omsetning på ca.
200 millioner kroner.
Til denne bedriften kommer det fartøy av ulike størrelser, de største opp til over 70 meters
lengde. En prosnenadekai på 3-4 meters bredde vil bety en innsnevring av havnen og gjøre det
vanskelig for støn’e fartøy å snu/snanøvrere i indre havn. Dette er uheldig for denne bedriften.

Eigersund og Sokndal Fiskarlag går derfor imot å anlegge promenadekai i overnevnte område.

Med hilsen
Erling Skåtøy
Styreleder

Dag Kjetil Tonheim
Plankontoret
Eigersund kosnmune

AD: Promenadekai.

Denne sak ble drøftet på vårt styremøte, fredag 1. april 2011, og følgende vedtak ble fattet:

SAK 68/11: Eventuelt:
a) Egersund Kystforening sin mening vedr. promenadekai

Steinbrygga/Jernbanekaien — Skrivesbrygga

Egersund Kystforening viser til foreningens motto: Bevar kystkulturen ved bruk. Styret i
Egersund Kystforening mener at en promenadekai mellom de nevnte brygger vil være en god
måte å ta vare på kystkulturen i indre havn. Dette vil gi byens befolkning og gjester
muligheten til å se byens sjøfasade på en ny måte, og en slik promenade vil også bidra til å
sikre allerede etablerte kaier/brygger mot utglidning.
Vedtaket sendes byplankontoret innen 8. april.

Vedtatt mot styreleders stemme.”

Med hilsen
Egersund Kystforening

Erling Skåtøy
styreleder



Internt notat

Revidering av kommuneplan for Eigersund kommune 2011 -2022

V9r ref.: 11/10093/0713791 / FE-142 Dato: 04.04.2011

Ssksbehandler: Knut Jan Klage Telefon: 51 4682 29 Mobiltelefon:

6-post: knut.jan.kluge@eigersund.kommune.no

Vedrørende referat i kommuneplanutvalget av 26.01.2011.

Av de områder som er regulert til spesialområdet, formål bevaring, er det i hovedsak
sentrumsdelen som vil bli berørt.
De andre sentrale områder med en slik status, er Årstad, Hafsøy og Tengs som omfattes av
de bestemmelser som gjelder for sentrumsdelen (sone I)
Den overordnete forvalting av disse områder er underlagt Rogaland fylkeskommune.

Som det fremgår vil de fleste punkter som kan ha en betydning for områder med
bevaringsbestemmelser være av en art som burde kunne bli tilpasset.
En anser derfor at de fleste tiltsk vil kunne bli løst innenfor gjeldende planer.

Pt. 3 Havnepromenade.

Det område som antagelig vil bli mest utsatt for et utbyggingspress er en del av
sentrumskjernen.

Ved siste revisjon av reguleringsplanen. sentrumsdel, ble det lagt til rette for flere mulige
utbyggings områder i sone Il.
Ved denne revisjon ble sone I hold bevist utenom. Dette for å kunne sikre bebyggelsens og
miljøets historiske og antikvariske verdi.

Den del som antagelig vil bli mest berørt er sjøhusfronten fra kirken og ut mot fryseribygget.
Området en dag regulert til spesialområdet, formål bevaring. Planen er godkjent 1991/92 og
med sone I bestemmelser.
Som det vil være kjent vil de indikerte tiltak være underlagt dispenserende myndighet, i dette
tilfelle Rogaland fylkeskommune.

Situasjonen i dag er at det få av de originale sjøhus som fremdeles er intakte og i god teknisk
forfatning og som må sees i forhold til bybrannen i 1843. Riktig nok er de oppført etter dette
tidspunkt, men speiler sjøens bruksbygninger med en høy grad av autensitet.

I området er det også opplagstomter som ikke er bebygd. Tradisjonelt har disse vært
anvendt til uspesifiserte funksjoner relatert til sjøen.
Reguleringsplanen forutsetter at disse beholdes som åpne arealer. (tilstand på planens
god kjennelses dato)
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På tross av flere mindre gunstige tiltak, kan en fremdeles få en klar fornemmelse av den
historiske sjøhusrekke.

Tanken med å etablere et gangareal på fremsiden (mot sjøen) har en personlig tumlet med
siden 1997. Konklusjonen som en har trukket i denne sammenheng er at denne etablering
ikke kan forsvares verken i forhold til de antikvariske forutsettinger eller i forholdet til god
arkitektur.
Et av de vesentlige formuttrykk for denne type bygninger er at de er fundamentert “i sjøen”.
Enhver nyetablering på utsiden av bygningsstrukturen vil være ødeleggende for sjøhusenes
egenart.
Ved at det etableres et nytt frontareal (promenade) vil sjøhusene bli fjernet fra den
opprinnelige sjølinjen og vil komme til å fungere i forhold til det bakenfor liggende terreng.

1 sitat: “Trehus byen Egersunds identitet og særpreg skal bevares gjennom aktivbyutvikling
og vern gjennom bruk”

Den indikert strandpromenade vil ikke være forenlig med begrepet bevaring. Tiltaket må
defineres som utbygging og er således ikke forenlig med planens utforming, bestemmelse og
inntensjon. En finner det vanskelig å kunne innse at det lar seg gjøre å etablere
utbyggingsområder i et bevaringsområde.

2. sitat: “å gjøre havnen tilgjengelig for alle og skape en kontakt med sjøfronten”

Historisk sett har denne sjøfront vært tilgjengelig for eier og bruker av de enkelte fartøyer.
Strandgaten er den overordnete adkornst, noe som også den historiske husrekken av
våningshus vitner om. Ved etablering av en “havnepromenade”, vil dette historiske
utbyggingsmønster bli berørt på en negativ måte. Med dette menes at de enkelte
eiendommer er bebygget med våningshus (representasjon) mot Strandgaten og
bruksområder mot sjøen (drift).
Ved å opprettholde Standgatens status, er det mulig å komme ned til sjøen slik at det enkelte
steder gis mulighet for opplevelse av både gate og sjø og en vil antagelig få en rikere
opplevelse av miljøet.

3. sitat: “I et byutviklingsperspektiv er det viktig og fremtidsrettet å utnytte sjøfrontens
potensial”.

Det viktigste potensial som sjøfronten har er bevaring av dagens situasjon. Gjennom stadig
aktivisering vil mer og mer av det autentiske forsvinne og en vil i en fremtid sitte tilbake med
en pastisj (kjekt å ha). Ved en etablering av en “promenade” vil noe originalt og autentisk
forsvinne og genuine i konstruksjonene vil forsvinne for alltid.

4. sitat: “En adkomst foran sjøhusrekken kan tilpasses hver enkel bygning og eiendom slik at
den ikke skjærer seg visuelt gjennom by bildet sett fra sjøen”.

En hver etablering av et horisontalt gangplan vil bryte med den vertikale bygningsstruktur
som er så typisk for sjøhusene. Billedlig sett vil en komme til å “kappe av de ben” som
bygningene står på.

Annet:
Ut fra vanlige persepsjon vil en ha et visuelt område som i horisontalplanet ca 180 grader. I
vertikalplanet er vinkelen ca 35 grader. Ved en bredde på “promenaden” på ca tre meter vil
en kun oppfatte veggen på den nederste etasje av bygningene.

For å forstå sjøhusrekkens struktur og estetikk gjør en dette aller best i fra en båt på sundet.

Det går også an å få et inntrykk av sjøhusrekken fra motstående side av sundet, men flere av
bygningenes detaljer vil borte.

Besoksadresse: Strandgaten 88,4370 Egersund! Skrivergården Telefon: 51 468226
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disse momenter er det ikke vurdert brukerpotensialet i forhold ti1 .pulasjon eller

fysiske og klimatiske forutsettinger.

Ved en etablering av den foreslåtte “promenade’ vil bygningenes autentisitet være borte for
all fremtid. Mer og mer av autentiske bygninger og miljøer ofres på “fremskittes alter” og en
sitter igjen med en følelse av å ha blitt utsatt for et historisk ran.

Fra: Per Steinar Berentsen
Sendt: 05.04.2011
Til: Dag Kjetil Tonheim
Kopi:

Med vennlig hilsen Emne: 1-løring - revidering av kommuneplanens arealdel

Miljøavdelingen ønsker å gi følgende uttalelse til forslag til kommuneplanens arealdel.
Knut Jan Kluge
Regionantikvar

Kommuneplan for sentrum:

Etter tyveriet av de to Munch malerier kunne en vel bare henge opp noen reproduksjoner
eller hva? Eller er det originalene som er de mest verdifulle.

• På Tengsareid (Haganeset) bør vurderes en utvidelse av nåv. næringsområde mot nord og øst for å
møte fremtidens behov, I dag finnes kun ca. 25 daa som ikke er utbygd, men som er regulert til
næringsformål.

• Mellom Haganeset næringsområde og fylkesveien ligger igjen et området som fra gammelt av er
avsatt til boligformål. Nordre del av dette området, som også er ubebygd, bør vurderes omgjort til
næringsområde. Å etablere nye boliger så nær opp til et industriområdet vil med stor sannsynlighet
føre til ulike konflikter (støy mm.).

Kommuneplan for kystdel:

• Avsatte områder for fremtidige vindmøller, og da spesielt det søndre området, vil gi store inngrep i
terreng ikke minst i forbindelse med framføring av tilkomstveger. Områdene anbefales redusert,
eventuelt tatt ut av planen.

• Den del av området avsatt til vindkraft som kommer i konflikt med nedslagsfelt for Refsvann (fremtidig
drikkevannskilde) bør utgå.

Kommuneplsn for Helleland med indre strøk:
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• området ved Skjerpe vil det framtiden være behov for bygging av et høydebasseng for drikkevann.
Foreslår at det avsettes tomt for dette på høyden vest for nytt boligfelt B35.

Saksbehandter: Deres rot.: Vår rot.: Arkiv: Vår dato:

Torvald B. Egeland 10/505 130 06.04.2011
11/3829-7

Høring og off. ettersyn - revidering av kommuneplan for Eigersund
kommune 2011-22

Sokndal kommune har ingen merknader til planforslaget.

Med vennlig hilsen
Sokndal kommune

Torvald B. Egeland
- Plan- og miijørådgiver

Teknikk-og mitjeetaten
Postadresse: GamIen’sn 20, 4380 Hauge i Dalane
Besøksadresse:
E-postadresse: ,sokndal.kommune.no

ww.sokndaI,kommune.no
www.cittaslow.no

leleton :514(5031
Teletaks: 51 470601
Org.nr 65 692
Postgir 3tt 6345.06.11117
Bankglr. .,.310.07.00277

Miljøavdelingen 05.04.11

Per 5. Berentsen

Konst. Kommunalsjef tekniske tjenester

Sokndal kommune
Teknikk-og miljøetaten

Eigersund kommune v/Dag Kjetil Tonheim.

citfziskw

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur når det sendes som e-post.



Internt notat Ø Forsvarsbygg

Mottakere:
Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra Iandbrukskontoret på revidering av kommuneplanen for
Eigersund

Vår sakobehandler
Marlanne FatIand 48000296

Til
Eigersund kommune
POSTBOKS 580
4379 EGERSUND

Vår dato Vår reteranse
2011.04-07 2010/02317-006/FJ1/81 I
TidlIgere dato TidlIgere relera550

Ropt til

av 1

Vår rot.: 11)10540 / 07/3795 / FE-142

Saksbehandler: Steinar Nordvoll

E-post: steinor.nordvoll@eigorsund.kommune.no

Landbrukskontoret har vært med i utarbeidelsen av kommuneplanen og kommet med innspill
på kjerneområder for landbruk (nå heter det hensynssone landbruk). En ser av planen at
landbrukskontoret ikke har fått gjennomslag for alle sine synspunkter. Kommuneplanutvalget
har lagt inn to boligområder i planen som en mener er uheldig landbruksmessig.

Landbrukskontoret anbefaler at forslag til utvidelser av boligområder på Helleland går ut.
Utvidelse av boligområde på Skjerpe vil medføre at gnr./bnr. 98/3 i Eigersund vil miste ca. 19
dekar fulldyrket jord og 50 dekat innmarksbeite. Utvidelse av boligområde på Strømstad vil
medføre at gnr./bnr. 98/1 i Eigesund vil miste ca. 40 dekar med innmarksbeite.

Anne May og Svein Arne Vestbøstad eier og driver gnr./bnr. 98/3. Pr. 31 .7.2010 var det 14
melkekyr, 35 ungdyr, 53 sauer over I år og 60 lam under ett år på bruket. Gnr./bnr. 98/3 har
64 dekar med fulidyrket jord og 95 dekar med innmarksbeite. I tillegg leies gnr./bnr. 98/1 og
93/2. Gnr./bnr. 98/1 har 18 dekar fulldyrket jord og 192 dekar med irinmarksbeite. Gnr./bnr.
93/2 har 23 dekar med fulldyrket jord.

Det vil få store konsekvenser for driften hvis deler av jordbruksarealene på gnr./bnr. 98/3 og
98/1 nyttes til boligområde. Selv om Anne May og Svein Arne Vestbøstad nå skal slutte med
melk, så vil de fortsette med ammekyr (ca. 14-15 dyr) pluss ungdyr og sau og trenger derfor
arealene til driften.

En forslår at det tas initiativ overfor grunneier av gnr./bnr. 94/1 til utbygging av
Ramslandsfeltet (B22). Her er det plass til ca. 40 boliger som vil dekke etterspørselen etter
boliger på Helleland i mange år framover. Dette er også attraktive boligtomter.

Hvis det blir utbyging av Ramsiand så er det viktig å få til atkomst til kommuneskogen på
gnr./bnr. 94/22 som ligger nordøst for boligfeltet.

Med vennlig hilsen

Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef

Marianne Flatland
Overarkitekt
Forsvarsbygg Utleie, Arealpian

Dato: 07.04.2051

Telefon: 51 46 1032 Mobiltelefon: 99497447

Høring og offentlig ettersyn - revidering av kommuneplan for
Eigersund kommune 2011 - 2022
Det vises til mottatt kommuncplan for Eigersund kommune.

Forsvarsbygg har ingen merknadcr til planen. -

D1-J.3’?( .Dr
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Postboks 166
Eigersund Jeger- og Fiskerforening

4379 EGERSUND

Egersund Kommune
Plankontoret
P8580,
4379 Egersund

Hefleland 7. april 2011

Egersund, 8. april 2011

Revisjon av kommuneplanen - Aroaldelen - Vindpark.

Eigersund jif viser til at Kommuneplanen 2011- 2022 skal revideres.
I forslag til kommuneplanens arealdel som ble behandlet i sak 001/11 av Kommuneplanutvalget den
26.01.2011 ble det foreslått å øke arealet som skal avsettea til fremtidig vindpark,

Energisttuasjonen:
Dalane kraft sine planer blir nå realisert med store vannkraftutbygginger i Hellelandsvassdraget, noe som vil
gi en årlig økt produksjon på hele 165 GWh.
økte fremtidige nedbørsmengder, oppgradering av overføringsnettet, meldte og igangsatte mmi- og
småkrafiverk, mulighetene for modernisering av eldre eksisterende kraftverk ved forbedring av tunneler,
urskifting av eldre mindre effektive vannturbiner, vil til sammen gi en betydelig økt tilgang til og produksjon
av fornybar energi.

I våre nabokommuner er det igangsatt utbygging av store vindkraftanlegg og det er flere vindkraftprosjekter
som har fått konsesjon og som sannsynligvis vil starte utbygging.

Energimeldingen har satt som mål a det i Norge skal bygges vindkraflanlegg som produserer 3 TWh årlig.
I Eigersund kommune alene, er det planlagt prosjekter tbr produksjon av 1,5 TWh.

Energiproduk.sjon ved vindkrafl er nytt i ds.’ine delen av Norge:
Eigersund jif mener at det må høstet erfar:ng med hvordan vindmøller påvirker kystlandskapet der det
allerede er igangsatt slike prosjekter, før det betlaglegges enda støne arealer til vindkraft.

Vindkraft og arealbruk
Arealbehovene for vindkraftanlegg er formkab1e. I utgangspunktet er det ca 2 % av det beslaglagte
arealet som blir fysisk berørt av vindmøller, trafostasjoner og ankomstveier til planområdet. Det
kreves store veianlegg for tilknytning til hver vindmølle og det sier seg selv at det må brutal fremferd
til for å anlegge vei i vårt kystlandskap som for en stor del består av fjell, knauser og sårbar lynghei.

Vi har plikt til å ta vare på naturen og mulighetene for jakt, fiske og friluftsliv også for kommende
generasjoner.

På dette grunnlag mener Eigersuad jff, at arealet som er avsatt til fremtidige vindkraftanlegg i
kommuneplanen for Eigersund 2011 -2022 iKKE skal økes.

Med vennlig hilse

jsv ar5
Terje Hvsø
Leder Eigersund jif

Kopi: NJFF-Rogaland

E.ost:ettesundfi5,g
IJin,kkorno: Organtsssjonsnr: Jnteru,U:
327067.07283 983934668 wwcj83nfo

fl

Helleland Bondelag, Grøndølveien 99, 4376

Eigersund Kommune, 4370 Egersund

Ad Kommuneplan..Eierurkd kommune, Helleland. .

Kommeqtar.t41 bollgfeft Helieland.

I konimuneplarien er det vist tre boligfelt, Ramsland boDgfeltsi guJ4t I
nye på Strømstad 98/3 og på Strømstad 98/1.

•-

Strømstad 98/3 er Idag et veldrevet gardsbruk med 65
Planen forutsetteråta 20 da dyrket OgSO.
planen skulle bil vedtatt og gjennomført vil det ta vekk
Bondelaget-vil derfor sterkt tilrå at.dette området- blir tett ut,ayØlanen.

.

Bondelaget vil oppfordre kommunen til å ta kontakt med eier av det
Ramsiand om kjøp eller samarbeide om opparbeldelse av deler
vann og kloakk til området så det vil være relativt rimelig å bygge ut
Etter vårt skjønn vil det være naturlig å satse på ca 6 tomter til å
et flott attralctlvt område hvorvl tror det vil bli stor etterspørtel
er for passivt av kommuÅen å si at vi har 4 ferdige tomter til salgs på HelIelald fl.rdÇ)

tomter som er lite ettertaktet
--

Hvis kommunen medvirker til at boligbygging på Ramsiand kan komme I gng1l ,

vårt syn være noktilgjerigelige tomter for noen år fremover og en kan dermed
det planlagte området på 98/1. :.

Medhi n

,.

4

iidJegeae F1sIarrorw6g PostidreSs,:
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Dato: 06.04.1 I
Saksref: 10/02448 SRV 513
Deres teL: 11/5442

www.jembaneve.ei.no

Eigersund kommune - Kommuacplan 2011 - 2022
Huring og offentlig eltersyn - Revidering av kommuneplan

Vi viser til oltentlig huring av knininuneplan for Eigersund 2011 2022.

Jernbaneverket er statens fagorgan for jernbanevirksornhet, og har blant annet et
ansvar for atjernbanehensyn ivaretas i tilstrekkelig grad iplanarbeid i henhold til plan og
bygflingsloven.

Jernbaneverket mener at Eigersund kommune har utarbeidet et godt og grundig
planforslag, der konsekvenser for jernbanen kommer tydelig frem av
grunnlagsdokumentene. Kommunen skal også ha rus for at det i kommuneplanen legges til
rette for en styrking av jernbanen gjennom arealdisponering og knutepunktsutvikling.

I plankartet er det vist symbol for nytt dobbeltspor fra Eigersund stasjon til grensen til Hå
kommune. Det er også vist fremtidig ny forbindelse mellom Eigersund og Moi. 1 tillegg er
det tegnet inn er fremtidig sporved siden av eksisterende trase mellom Eigersund og
1-leileland stasjon, samt et sidespor til Langliolmen. Jernbaneverket har per ida ingen
konkrete planer for noen av disse tiltakene. Vi mener likevel at det er positivt at
kommunen er offensiv i forhold til jembaneutvikling i arealplanleggingen, og har ikke
innvendinger til at fremtidige utvidihgsrnuligheter blir vist i plankartet.

Jernbaneverket setter som generelt krav til alle arealpianer at jernbanens arealer skal
avsettes som eget areal formål (sosikode 2020). Dette gjelder på stasjons- og
terminalområder, men også våre arealer på fri sporlinje som ikke går i twmcl. Bakgrunnen
for dette er at det er viktig atjembaneareal ikke avsettes til formål som vil være til hinder
for den fremtidige utviklingen av jernbanen. Herunder nevnes muligheter for fremtidige
linjeutrettinger, etablering av kryssingsspor og dobbehspor. Vi registrerer at våre arealer
på Eigersund stasjon er avsatt til jembaneareal, men at dette ikke er gjennomført på andre
stasjonsområder på fri sporlinje (av plankartet kan det se ut som det er brukt feil
arealformål på stasjonsområdene på Helivik og l-lelleland). Jernbaneverket krever at alle
våre arealer langs hele den eksisterende jernbanetrasecn gjennom Eigersund
kommune avsettes som eget arealforinål sosikode 2020) i plankartet. Dette kravet
fremmes i form av innsigelse.

Vi merker oss også atjembanetraseen er markert med linjesymbol i plankartet. Dette er
positivt, da det ix viktig for lesbarheten i planen Vi registrerer imidlertid at kun
linjesymbolet for fremtidig jeriibanetrasc er komniet med i iegnforklaringen.. Vi ber om at
også linjesymbol for nåværende jernbanetrase blir inkludert I hcgnforklaringen.

Jer1..ianeverket

Eigersund kommune
Postboks 580
4379 EGERSUND

Henvendelse lii: Hanne Dybwik
TIL: 55966186
Faks:

E-post: dybhan@jbv.no

Besaksadresse:
Sirem9aien 4. Bergen

Poslad,esse:
Postboks 4350
NO-2306 Hamar

Teielon:

Telefaks:

eentraibord
.Jernbaneverkei:
05280

Rog. nr:
HO 071 033533 MVA

Bankgir
7694.o5.018e8

.‘tADtRIN(1

Ugradert
- I1OtTMT O6AP 2011
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Eigersund kommune - Plankontoret Derse rot: 3 IIL i) T
Postboks 580 V4,ref: 2011(64326

4379 EGERSUND Dato: 08.042011
Orgrnr: 985 399 077

0

Statens tilsgn for planter, fisk. dgr og namingsmidler

REVIDERING AV KOMMUNEPLAN 2011-2022 - HØRINGSU1TALELSE .

Del vises til deres brev 21.2.2b11 med forslag til revidering av kommuneplanens arealdel
20112022 til offentlig horing. Som statlig tilsyns- og godkjenningsmyndighet for drikkevann og
vannforsyningsanlegg, har Mattilsynots følgende innspill:

På kart bsnevnt “Kommurieplan for Iystdel” datort 21.2.2011 mangler opptoririg av sIkl’Ingesone.
for drikkevann under oversikten med 7egnforklaringerri?ed besiemmelser’ Dette iflå konigeres
slik at det også på dette kartet ersynhqgjort hva som er sikringssone for dnkkevana.

Det er tegnet framtidlg båndleggingsområde for vindkraft delvis hmn I etablert siklingssone n.indt
nedalagsfettet til drikkevannskilden Holmavatnet. Det samme gjelder for deler av tiltenkt sikringseone
rundt Refsvatnet, som planlegges (og er godkjent av Mattilsynet) som ny vannkilde for Egersund
vannverk.

Mattilsynet tillater seg å gjøre oppmerksom på at def Ikke uten videre kan bygges ut
vindknsftanlegg i nedslagsområdor tor drikkevannskilder. Slike områder er som kjent.undertagt.
strenge sikrings- og beskyttelseskrav gjennom drikkevannsforskriften. Utbygginger I nedslagsfett
for drikkevann ikke kan gjenimfores uten forhåndsgodkjenning fra Mattilsynet.

Av hvnsyn til langsiktig og best mulig Ivaretakelse av ddkkavannsinteressene — sett i et
hundreårsperspektlv og enda lenger— bør det etter Mattilsynets skjonn ikke legges
bilndlegghipsområder for vindkraft Inn i slkringssonene til verken nåvaerende eller fremtidig
vannkilder til Egersund vannvsric

Md hilsen

Å nelv sen
distriktssjef
Mattilsynet — Distriktskontoret før Dalane, Sirdal og Flekkefjord
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Konimuneplanen legger til rette for en videreutvikling av knutepunktsfunksjonene på
Eigersund stasjon, og bestemmelsene cr det satt krav om områderegulcring for
stasjonsområdet og sentrumsområdene på Eie. Jembaneverket er nå i gang med et prosjekt
som ser på utvidelse av parkeringsmulighetene på Eigersund stasjon. På sikt vil det
sannsynligvis også være behov for å vurdere nye tusninger fbr hensetting av togmateriell
på slasjonsområdet. Vi ser det som positivt at kommunen tar planmessige grep for 5 styrke
stasjonens ftmksjoner og mener det er fornuftig å se stasjonsområdet i sammenheng med
sentrurnsutvikling på Eie. Jernbaneverket vil være en sentral akter i en slik
onirådoregulering, og det er derfor viktig at vi blir involvert så tidlig som mulig
planprosessen.

I konsekvensutredningen av innspill til ny arealbruk er potensielle konfliktlbrhold til
jernbanen godt belyst. Vi vil likevel minne om jembanelovens §10 som sier at det er
7orhudt, uten eller avtale med kJareveiens eier å oppføre bygning eller annen
inmil1a.gon. foreta urgravning eller opp’lling innen 30 »meter regnetfra nærmeste spars
middinje, dersam ikke annetfølger av reguleringsplan’. Vi vil allerede nå gjøre
kommunen oppmerksom på at Jernbaneverket vil legge 30 meters byggegrense til grunn
ved fremtidig regulering av områder som ligger nær jembaimesporet. Vi forutsetter for
øvrig at planen ikke legger til rette for tiltak om medfører etablering av nye
planoverganger, økt ferdscl over eksisterende planoverganger, eller økt fcrdsel i og ved
jernbanesporet.

Vi håper at kommunen kan dra nytte av våre innspill. Ta gjerne kontakt med oss dersom
det knytter seg spørsmål til våre innspill.

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2011-2022 FOR EIGERSUND KOMMUNE -

HØRING

Direktoratet fr mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser
til høringsdokumentene, mottatt 03.032O11.

Innledningsvis vil vi få minne om at Bergvesenet endret navn, til Direktoratet for

mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard den 01.01.2010, da
mineralloven (lov om erverv og utvinning av mineralressurser) trådte i kraft. Vi
ber om at kominunens.adresseliste oppdateres i henhold til dette.

Vi har gått gjennom planforslaget og. registrerer at de stalti- og grusforekomster
som er i drift er avsatt som råstoffontråder i arealpianen. Dette. er DMF godt
tilfreds med, likeså at kommunen vektlegger å hindre at områder med potensielt
drivverdige mineralforekomster blir lagt ut til arealbruksformål som er til hinder
for en fremtidig utnyttelse.

DMF har merknader knyttet til bestemmelsene, 2.11 Råstoffutvinning. Erverv
og uttak av.mineralressurser omfattes av mineralloven. Blant annet er alle
masseuttak med totalt uttaksvolum over 10 000 m5 driftskonsesjonspliktig. Av
mineralloven følger også at mineralforekomster skal utnyttes best mulig. Det er
derfor lite heldig å ha en besteminelse.oni at uttaksnivå skal fastsettes i
reguleringspianen, annet enn för grustak, der bunnkoten bør knyttes til
grunnvannanivå. Når det gjelder avslutning av uttak, følger det av minerallovens
§ 49 og § 50 at driver plikter å istandsette og sikre, og dekning av kostnader for
oppryddings- og sikringstiltak følger av mineraliovens * 51.

Lotv Etrilrssr.. ,,t 39, postbaka 302t Lade, N-7441 TrondheIm Telefon +47 73 9040 50— Talels ‘+47 . 14 BO

0 post maIl@dlrnhtn no — wmv, climrfl ap - Gro 7694 05 09683 SwifL DNB,NOKK .- SAN No5376940505883
Org.nr. NO974 760 282 MVA — Svatbardkonmoe Telefon +47 7902 1292
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_______
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med 9ergmesteren for Svalbard
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Postboks 117

Eigersund kommune. 4379 EGERSUND
Plankontoret
Postboks 580
4379EGERSUND °‘

Med hilsen Tetcta 51 463281

Emaji: posigeiatmd.haviuio

.(.,._. (D’ÅÇ
DaD*g1I: 8160.07M0049

Stein Erik Han Fon8aianr.;875 265 132

senioringeniør

I{ØRINGS UTTALELSE KOMMUNEPLAN 2011-20fl.

Planen har en god beskrivelse over dø ulike faktorer som er medvirkende til videroføre
Egersund Havn som Nasjonal stamnett havn og dens tilknytting til stainvegnettet via RV 502
og R.V 42 For å kunne opprettholde denne status er det derfor meget viktig at man kan vise
til en jevn økning i godsornslget over havnen Dette er det parameter som vi hele tiden blir
målt på ved revidering og utarbeidelse av nye Nasjonale transport planer Med den satsmg på
veg utbygging som i disc dager konununiseres sentralt fra bredt politisk hold er det uhyie
viktig at vi kan vise til en fortsatt utvikling som logistikk knutepunkt. Man kan deriennom
være berettiget til bevilgninger til beving av standarden på & stamnett vegene som går
igjenunni kommunen.

Tekstdeh
1. I del 2. Nasjonale mål og retningslinjer for planarbeidet under Nye loverog forskrifter

mangler Lav av I 7.april 2009 nr 19 Lov om havner og faxvann.(i kenft.0i .01.10).

2. I del 3 punkt 3 er havnepromenade og kulturhus i vågen omtalt. Utgangspunktet for
kommunenes forvaliningsansvar er Havne- og farvannsiovens §92 ledd Bestemmelsen
presiserer at kommunen. har alminnelig ansvar for sikkerhet og fremkommeligjiet i havner
og i kommunens sjaområde. Plikten er generelt angitt og er utgangspunktet for
kommunens ansvar i sitt sjeområde etter loven.
Kommunen har med dette en plikt til å sørge for at ferdselen ikke hindres eller
vanskeligøres jf Lovens § 15 Dette innebærer at kommunen må holde sitt sjeområde
farbart og således fr ansvar for a reagere dersom det inntreffer hindringer eller ulemper
som skaper vanskeligheter for skipstrafikken.
Slik.haviiepromenaden er beskrevet i planen bryter dette med over nevte paragrafer.
Havnestyrethar i brevs form fra Egersund Ses Service mottatt bekymring over at losene
ikke lengervil ta innså store fartøyer som tidligere til Form sitt anlegg pga sikkerhets
krav. Begrunnelsener hensyn til nianøvrering ogdybdor. (se vedlegg) Fonn med sin
produksjon står for 25% av alle contamer som skipes ut over havnen Videre eksportoics

For oversiktens skyld ville det forøvrig være til god hjelp om det i tekstdelen lages
en liste over råstoffområdene Ml, M2 osv, som er avsatt i arealpianen, med navn
på områdene og angivelse av type råstoff (grus, naturstein osv.).

Idunu K.jø]le
senioriiigeniør

VårRef.: liIOS/IÇS Dcrcs RC:.I1/5442ø7I379lIk.142 Egeriund 08.04.2011.
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og skipes det ut fiskeprodukter fra eget anlegg i stor grad. Utviklingen viser at så vel Med vennlig hilsen
fiskcfartøyene så handelsfartøyene øker i størrelse. Havnepromenaden slik beskrevet i
planen vil i sterk grad begrense farbarhetcn i farvannet for fartøyer som i dag trafikkerer
fiskerihavnen. Ei nd M vnevesen
Dette vil igjen få konsekvenser i nedgang på mottak av fisk og nedgang i eksport og det
totale godsomslag i havnen. Dette er motstridene til målet om å beholde og videreutvikle
fiskerindustri i kommunen. Brudd på havneloven vil føre til innsigelser. nut eg m

Havnefogden vil gjøreoppmerksom på at det i områder har vert flere hcnde!se ved Havnefogd
manøvrering som har fort til skadeverk. Siste alvorlige hendelse var i august 2010 hvor et
relativt mindre fiskefartøy på 18 meter og 128 br. reg. tonn mistet manøvreringsevnen.
Resultatet var at et fartøy som lå der promenaden vises anlagt ble knust og senere sank for
så å bli kondemnert.
Kommuneplanleggeren som også er saksbehandlcr for kornmuneplanen skriver følgende i
sak 28/I I til Miljøutvalget i en reguleringssak i området er vist som fremtidig gangveg.
Sitat: “1 det innsendte skissco til reguleringsendring er nytt fortau flyttet it på trebryggen,
noe som virker helt uforsvarlig mcd tanke på vintervedlikehold og materiell holdbarhet.
Det er ikke foretatt ROS vurdering, Seksjon Vei-og uterniljø vil kreve at det i så måte
fremstilles statistiske beregninger for bæreevne/tåleevne for utforing av vintervedlikehold
og evt. Bruk av Eigersund kommunens maskiner/redskap på det aktuelle fortau som
flyttes. Dersom det skal etableres fortau må det bygges ny brygge i betong.”.Det
fremkommer ikke av planen at verk.’ ROS er utført eller at det er krav otø at statistiske
bergegninger på bæreevnen for gangvcgcnipromcnaden.

3. I del 4 underpunkt Reguleringer i vassdrag og virkninger på flomforhold savner
undertegnede konsekvensanalyse over forholdene dersom en gjennomforer en ufylling i
sjøen slik som er vist påfor området S2. Som kommunen selv har undersøkt og ratt
bekreftet er sedimenter sterkt forurenset i området. Dette gjelder så vel grunnen under
parkeringspiassen og sjøbunnen som er vist fylt ut. Sjøbunnen består av bløte sedimenter
og en utfylling vil presse forurenset masse opp lenger ute. Dette er erfart ved eksisterende
utfylling. Forurenset masse vil da bli presset ut, hvor clveløpct blir betydelig innsnevret
som igjen gir økt fart på vaunmassene. Dette forsterkes ved flom. Den svært forurenset
masse vil da bli ført ut i havnehassenget. Dette vil igjen føre til at de investeringene som
industrien er blitt pålagt samt den muddring som Kystverket har utført vil være
bortkastet. Det må fremkomme en konsekvensanalyse over grad av forurensing samt
virkning av utfylling og økt fart på vannføringen i området S.2 i planen.

Kartdelen.

I. Hovedled og bilcd er ikke vist i kartmaterialet slik det er omtalt i tekst delen.
2. Andresikringssoner Båtsport er lagt i et på sjokartet Vist ankringsområde.

Område bør vises som varsomhets område. Dette muliggjør at området kan benyttes til

ulike ftrmål etter behov. Man kan da regulere bruken innenfor (le allerede vedtatte
ordensforskrifler som jeklcr for sjøområdcne. Båtsport er kun begrenset til en liten

del av året. Så langt har ikke havnevescnet verken observert eller mottatt søknader om

utøvelse av spesiell båtsport de siste 10 år.
3. Markert fremtidig gangveg langs området S5 og videre ut langs inclrehavn fjernes. Da

dette vil være i strid med havne og farvannsloven.

2 3
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Egersund Sefi Service AIS

Org.nr. 863 632 862 MVA
Sokndalsvn. 26. 4376 Egersund
Til’. 51492000 /93435 924
wwwegersundseaservice.sio

Eigersund Flavnestyre
PB 117
4379 EGERSUND 27. januar 2011

DYBDE I 1IDRE HAVN OG KARTREFERANSER

Oppgitte kartdybdet for indre havn i Egersund samsvarer ikke med reelle dybder. Kartet viser
dybder på 5-6 meter (vedlegg I), men Fonn har hatt inne båter på over 8 meter1. Det har
åpenbart markedsmessige ùlemper for havnen dersom den fremstår som grunnere enn den
egentLig er: Både Egersund Fisk og Foin Egersund mister kunder, og handelen i Egersund
sentrum taper omsetning: Kommer båtene til indre havn vil fiskere og sjøfolk benytte seg mer
av byens butikker og utesteder, og dette gjør i sin tur Egersund enda mer attraktiv som
liggehavn.

For Fonn Egersund er hovedulfordringen å få inn fryseskipene som brukes til å sende fisk til
østersjølandene. Tidligere tok losen inn båter på 100 meters lengde og 7 meters dybde. Nå er
grensen satt til hhv. 83 meters lengde og 5 meters dybde.

Egersund Sea Service søker en forklaring som ikke bare henviser til dagens kart som
argumentasjon i seg selv, og ber havnestyret kontakte nødvendige instanser med forespørsel
om å få revidert dybdereferansene i indre havn.

Med hilsen
EGERSUND SEA SERVICE

Sign. Sign.
Sven Erik Hetland, styreleder ValentinSvelland, daglig leder

- F ESMANNEN I ROGALAND

Eigersund kommune har utformet en solid arealdel til konmiuneplanen. Fylkesmannen
støtter I all hovedsak kommunensvurderinger og beslutninger I arealdelen.
Fylkesnoannen har innsigelse til fritid,bohger Lundarvuka, Egersund vmdpark en
fradeling på Midthrød, og utvidelse av natringsarealet rundt Trappefabrikken.

Vi viser til kommunens utsendelse fra 21.02.2011 mcd ettersending 16.03.2011.

Generelt

Kommunen har valgt å prioritere arealdelen ved denne kominwicplanntileringen.
Kommuneplanoiis arealdel skal bygge på samfunnsdelen som skal angi mål, strategier og
prioriteringer for bærekraftig utvikling i kommunen. I og med at ny plan- og bygnhsgslov
legger opp til et samordnet planløp fra og med konsmunevalget i 2011 med utforming av
planstrategier som første niilepæl, har Fylkesmannen forståelse for at kommunen har valgt en
godt avgrenset rullering av arealdélen. Fylkesmannen bar vurdert forslag til revidert arealdel
ut fra gjeldende sanifunnsdel fra 2007.

I all hovedsak støtter Fylkesmaonen de vurderinger og besluminger S0n3 kommunen har tatt i
denne arealdelen. Fylkesmannen vil spesiell fremheve at arealdelen ivaretar strandsonevernet

på en god måte. For å korte ned uttalelscn har vi valgt å si lite om arealdisponeringer som vi
er enige i, og det gjelder de aller fleste.

KU - ROS

Kommunen har laget en god konsekvensuu’edning (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS). Den innledende delen av KU!ROS gir en god oversikt over den mer generelle risikoen
og sårbarheten i kommunen, og planinuspillene er systematisk gjenno1ngtt. Resultatene er
presentert på en god og oversiktlig måte, og det er positivt at ROS har blitt integrert i KU.

Kommunen har kategorisert konsekvenser av en uØnsket hendelse påen skala.fra “ufarlig” til
“svært alvorlig”. Fylkesmannen forutsetter atkommunen detinerer de ulike konsekvens
kategoriene før sluttbehandling.

Puslaesse: l3eøkadse: Telefon: 51568700 eposc
poslmottak@fnso.uo

Postboks 59 LsgSe,lsv. 44 Telefaks: Hjemmcside
4001 Stavanger Slvaitger 51568811 www.fylkcsnsinnen.no/rogaland

Vår ref.: 20(0/4759 Drre reft 11/5442 /
07/3791 /FE-142

______________________________

ArÅiw,r.: 421,3 Vår daw: 15.04.2011

Ëigersund kommune
Eigersund kommune GRAOC0NO:
Postboks 550
4379 Egersund sWTII 1 B APR 2011

Uttalelse til kommuiieplanens arealdel for Ligersund 2011 - 2022

Den 8. februar 2010 anlop ST-8-C) Ilav med 900 tonn lodde. BIlen gikk da 8,10 meter dypt. Dette kan bekreftes
av Skipper Ilåkon Pettersen på telefon 92247533.

Telefon:
51568700
Telefaks:
51565811
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Vurderingene kommunen har gjort vis’r at en har tatt hensyn til de påviste risikoforholdene.
Enkelte hyggeområder ligger i områder som er utsatt for flom, høy vannstand og bølgeslag
uten at disse områdene vises som hensynssone. Fylkesmannen forutsetter at kommunen legger
inn hensynssone “fare” for disse byggeområdene, jf pbl § 11-8.

Helse

Sikring av gode grøntområder til friluftsliv, lek og rekreasjon synes godt ivaretatt. Universell
utforming er også godt integrert i arealdelen.

Ved sykehjenisutbygging vil vi minne om føringene som ligger i Omsorgsplan 2015 og
Dernensplan 2015. Man regner med atoni lag ¾ av beboere i sykehjein har demens eller
kognitiv svikL For disse er det viktig mcd direkte tilgang til uteområder som er rolige, har
karakter av sansehage, og der beboerne kan være fysisk aktive uten behov for følge.
Utforming og bestemmelser er beskrevet i Helsedirektoratets rapport IS-l486 og i
Husbankens regler for tilskudd til denne typen boliger. Slik tilrettelegging vil normalt være et
krav for å få tilskudd til bygging av oniso:gsboliger med heldøgns omsorg og pleie. Eigersund
forventer en stor økning i antall eldre de kommende årene. Det er derfor viktig at kommunen
sikrer seg tilstrekkelig med arealer i samsvar med føringer og krav.

Skole/oppvekst

Kommunen har en god gjennomgang av kapasiteten på skolebygg i forhold til befolkjtings
utviklingen. Det er positivt at kommunen har lagt vekt på styring av boligbyggingen for å
sikre at skolekapasiteten utnyttes. Det er også positivt at kommunen prioriterer å oppfylle
lovens krav om rett til barnehageplass, og at kommunen haren.egenplan for utbygging av
barnehager for å sikre full dekning.

Energi og klima

Planen har fokus på samordnet areal- og transportpolitikk for å redusere transportbehovet. Vi
savner omtale og bestemmelser for å bruke parkeringspolitikken aktivt som virkemiddel. I
bestemmelsen § 1.14 har kommunen formulert minimumskrav til parkeringsplasser. En
restriktiv parkeringspolitikk er en av de mest effektive virkemidlene kommunene har for å få
redusert bilbruk i tråd med retningslinjer for klimapolitikken. Fylkesmannen vil gi faglig råd
on) å ta inn maksimumskrav lii parkeringsplasser for byggeområdene knyttet til Egersund by.
Dette vil være et godt grep for å nå målet om å redusere biltrafikken. I områder hvor en har et
godt kollektivtilbucl bør en ha ambisjon om maksimalt 1 parkeringsplass pr 100 m.

Næringsonirtmder

Trappefabrikken
Utvidelse av næringsarealet til Trappefabrikken (innspill 9) vil medføre omdisponering av
fulldyrka jord innenfor kjerimeomuråde for landbruk. Kommunens vurdering inkludert innsendt
kommuneplankart og KU er uklart med tanke på hvor mye av jordbruksarealet som tenkes
omdisponert til næringsformål. Fylkesmannen vil kunne akseptere en begrenset arealutvidelse
av den eksisterende bedriften på stedet. Det må imidlertid være en forutsetning at det ikke
skal omndisponeres dyrka mark. Vi fremmer på denne bakgrunn innsigelse mot omdisponering
av dyrka mark til næringsareal ved trappefabrikken slik forslaget nå foreligger.

et av områdene skal legges inn i planen, og at Strømstad har førsteprioritet fra kommunens
side, Ved il velge utbygging på Strømstad unngår kommunen å omdisponerc fulldyrka
jordhruksareal. Dette alternativet vil også sikre trafikksikkerskolevei. Fylkesmannen slutter
seg til kommunens vurdering om å gi Strømstad førsteprioritet. Vi legger til grunn at
holigområdel på Strømstad legges inn i planen, mens Skjerpe tas ut. Hvis ikke har
Fylkesmannen innsigelse til holigområdet på Skjerpe.

Færevik — Eigerøy
På Færevik gor 2/43 (inmispill 56) er det lagt inn et boligområde. Fylkesmannen kan tilrd
denne lokaliseringen forutsatt at ny bebyggelse ikke blir Lokalisert i lOt) m-soncn mot sjø og
til hØydedrageL 1)et er viktig at dette blir sikret i bestemmelsene/retningslinjene til planen.
Dette frenmmes som et faglig råd.

1-lytteområder

Middagsåsen - Helleland
Fylkesniannen gir faglig råd om at hyttene på Middagsåsen gnr 71/6 (innspill 85) blir plassert
i god avstand fra høyspenitrase og får en god landskapstilpassing, slik kommunen har vist.

Lundarviga
Etter Fylkesmannens vurdering foreligger det alternative løsninger for å øke
overnattingskapasiteten på virksomheten i Lundarvika (innspill 44). Nye bygg eller tilbygg
for overnatting kan plasseres i tunområdet der eksisterende bebyggelse og hesicanlegg er
lokalisert. Plasseringen av hytlene slik den er vist i koinmuneplanen er uheldig fordi hyttene
vil pumiktere et landhruksheite som i dag nærmest er uberØrt av bebyggelse. Areal lbrmål må
velges ut ha behov for-å idememmtiklc landhrukstilknyuet rcisvliv. Pylkesmnannen fremmer på
denne bakgrunn innsigelse mot å omdisponere det aktuelle lamidhruksarealet innenfor
kjerneområde for landbruk til hyggeområde til fritidsholiger.

Spredt boligbygging

Spredt boligbygging hør legges til de delene av kommunen hvor det er viktig å sikre
hosetting, og hvor det ikke er godkjente boligområder i nærheten. Fylkesmannen ser det som
viktig at kommunen forsøker å begrense spredt boligbygging i sentrumsnære områder.

Noen av de spredte holigene, som er lagt inn i landhruksonirådene, vil kunne medføre
intcressekonflikter mellom bolig og landbruk, For de spredte boligomrdemme som er i konflikt
med landbruksintercsscr, har Fylkeamnannen faglig råd om at kommunen kun bør åpne for en
ny bolig. Dette gjelder for følgende spredte botigområder: Svindlandsveien (gnr 43/7 —

innspill 88), Nodland (gnr 20/2— inuspill 102) og Nodland (gnr 20/7 — innspill 112).

Kommunen hør også finne akernative plassedngcr av boligene i disse tre områdene. Ved
vurdering av alternative plasseringer mii kommunen vektlegge god avstand til fulldyrka mark,
landskapstilpassing. og nærhet til eksisterende bebyggelse.

Midihrød, Eigerøy
På Midtbrød gnr 3/14 ønskes en kårholig fradclt og vist som hyggeområde for bolig (irmnspill
49). Området ligger i gjeldende kommuneplan innenfor kjerneomrhdc For landbruk.
Kårholigen grenser inntil større saniinenhengende jordbruksarealer i aktiv drift både mot nord
og vest. En selvstendig holigeiendoni slik foreslhtt vil komme i konflikt med lanclbruks
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Eigestad 2
Kommunen har lagt inn et nytt næringsnmråde på Eigestad (Eigestad 2— innspill 15) på
motsatt side av E-39 i forhold til det næringsarealet Som allerede ligger inne i gjeldende
kommuneplan (Eigestad I). Fytkesmannen finner det viktig at Eigestad I bygges ut ferdig før
kommunen går inn i landskapsrommet på motsatt side av E-39. Fylkesmannen fremmer
innsigelse til rekkefølgehestemmelse 2.6.1 .h om at Eigestad 2 kan bygges ut når 50% av
Eigestad I er utbygd. Skal det åpnes for næringsetableringer innenfor Eigestad 2, må minst
80% av Eige.stad I være ferdig ‘ithygd. Endrer kommunen sin rekkefølgebestemmelse i
samsvar med dette, vil ikke Fylkesmannen ha innsigelse til Eigestad 2.

Fylkesmannen fremmer og innsigelse til at det er lagt inn kontorformål på Eigestad 2.
Kontorarbeidsplasser må lokaliseres til Egersund sentrum for å begrense privatbilisme, styrke
grunnlaget for kollektivirafikk, og styrke Egersund som regionsenter, jf rikspolitiske
retningslinjer for areal og transportpla’legging (ATP).

Sleveland - massedoprtj
Fylkesmannen har faglig råd om at det legges inn kommuneplanbeslemmelser som sikrer
tilhakeføring til landbruk for foreslått massedeponi på Sleveland (innspill 90).

Vannhasengan - Ecersund
I planen er det lagt inn et planteutsalg utenfor hykjernen på Vannbasengan (innspill 35).
Fylkesmannen gir faglig råd om at denne forretningsetahlctingen blir flyttet til sentrums
områdene i planen. Alternativt kan kommunen vurdere å gi en avgrenset dispensasjon som
ivaretar den aktuelle bedriften. Lokaliteten er i seg selv lite egnet for forretningsformål, og
adkomsten til omrdct er smal og bratt. Tratikksikkerhetsinessig er dette uheldig. For å styrke
Egersund som handelsby er det generelt viktig at nye etahlcringcr blir lokalisert, til hykjernen.

Ârstaddalen — Egersund
I Årstaddalen (innspill 20) er det lagt inn et areal på 6 dekar som sentrumsformål.
Fylkesmannen gir faglig råd om at andelen som blir regulert til forretning blir avgrenset til
det som er etablert i området i dag. Ytterligere titrenelegging for fotretningseiabieringer vil
komme i konkurranseforhold til det å styrke handel i bykjemen.

Egersund vindpark
Kommunen har lagt inn “Egersund vindpark” i kommuneplanen (innspill 113). Fylkesmannen
har uttalt seg ved flere anledninger til konsesjonssaken. Ved siste høring av konsesjonssaken
konkluderte Fylke.sinanncn slik (jf brev av 24.06.2008): “KU med underli,çgende rapporter
dokutnenterer at viktige natur-. Iandskops- og frifufirverdier er knyttet t il o,n,søki plano,nråde.
Konfliktnivået er ener Fylke,s,naanens syn .s(lttf(,r (ar! i forhold til earderingsremaene “landskap
“biologisk mangfild” og ‘friluftsliv’. Etter en samlet i’urderin mener Fvlke,onannen at det ikke bør
gis konsesjon til Eertund i’indkmftanleg. Med grunnlag i at planene for Egersund vindpark er i
strid med Fylkesdelplan for vindkratL i Rogaland, fremmer Fylkesmannen innsigelse til å
legge vindparken inn i kommuneplanen. Utfallet av konsesjonssaken etter energiloven vil
avgjøre om det blir etablert et vindkraftantegg eller ikke.

Jlollgornråder

inleressene i området. Fylkesinannen minner om at del foreligger nasjonale fi4ringer p at
kårholiger som grenser inntil dyrka jord normalt ikke hØr fradeles. Med bakgrunn i dette
fremmer Fylkesniannen innsigelse mot ti fractele og vise kårboligen på Midthrød som
hyggeområde bolig. Denne saken er tidligere vurdert og avklart i klagehehandling hos
Fylkesmannen i Vest-Agder.

Konklusjon

Eigersund har utformet en solid arealdel til kommuneplaoen mcd en lyldig tekstdel som sikrer
god sammenheng med gjeldende samfunnsdel. Både planbeskiivelse, ROS og KU er gode, og
gir et godt bcslutningsgrunnlag. Fylkesmannen stØtter i hovedsak de vurderinger og
beslutninger som kommunen har tatt i denne arealdelen. men har følgende innsigelser til
planen:

- Koniorformill og rekkefølgekrav 2.6.1 li pä Eigesiad 2.
- innleggelse av Egersund vindpark i strid med Fylkesdelplan for vindkraft i Rogaland
- Utvidelse av næringsarealet for Trappefabrikken
- Fritidsholigcr i Lundarviga, Eigeroy
- Fradeling til bolig på gor 3/14 Midthrød, EigerØy

Vi har følgende faglige rhd til planen:
- Legge inn maksimumskrav til parkeringsplasser for hyggeområder i Egersund by.
- Legge inn hestemrnelser/rel.ning.slinjer på Færevik (gnr 2/43) som sikrer at boliger

ikkc blir lagt på høydedrag eller i 100 m—sonen.
- Planfeutsalg på Vannhasengan blir flyttet til et av sentrumsornriidene i planen.
- For Årstaddalen blir det ikke åpnet for nye forrelningsetahleringcr.
- Sikre tilhakeføring, til landbruk for massedeponi på Sleveland.
- Det åpnes for en spredt bolig i folgendc områder: Svindlandsveicn (gor 43/7) og to

områder pä Nodland (gnr 20/2 og gnr 20/7).

Mest hils :

t’vlk,esrnatmn

Kopi til:
Rogaland fylkeskommu ne Sentrum Postt,oks I 3t) 4001 Stavanger

$jgjggpç og Strømstad - Hetk,hid

I —.i

y:j ,l
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Både på Strømstad og Skjerpe vil etablering av nye holigfelt medføre omdisponeringer av
landhruksareal innenfor kjerneområde for landbruk. Kommunen har lagt til grunn i KU at kun
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— Uttale til forslag til kommuneplan 2011-2022 - offentlig ettersyn -

Eigersund kommune

Viser til sak datert 21.02.2011 med tilhørende saksdokumenter, mottatt saksbehandler
07.03.2011, vedrørende forslag til revidert kommuneplan for Eigersund kommune 2011-2022.
Revideringen omfatter kun kommuneplanens arealdel. Arealdelen skal være en overordnet
plan som trekker opp rammer for den framtidige arealbruken i kommunen. Den errettslig
bindende for alle nye tiltak som omfattes av loveii.

Næringsareal
Den reviderte kommuneplanen for Eigersund kommune har hovedfokus på næringsutvikling,
herunder å sikre arealer for eksisterende og ny næringsvirksomhet.
Områdene som er satt av er i hovedsak utvidelser av eksisterende industriområder langs
hovedkonununikasjonsaksene, noe som er positivt med tanke på utnylting av eksisterende
infrastruktur Det er stilt krav om områderegularing for næringsområdet i Kaupanes Eie med
stasjon og Eigestsid (Egersund næringspark). Disse områdene ser kommunen på som svært
viktige for fremtidig næringsutvilcling, og må derfor tas et helhetlig grep i forhold Iii.

Ved etablering av nye, samt utviding av eksisterende virksomheter i tilknytning til fylkes-
eller riksveger, skal avkjørsler og kryss etableres og utformes i samsvar med gjeldende
vcgnormaier, samt godkjennes av Statens vegvesen far byggetillatelse kan gis. Nye områder
for næring vil kunne skape behov for ny mfrastruktur Kapasitet på eksisterende tilkomstveger
til endringsområdene må vurderes, og der det er behov for utbedring må tiltakshaver regne
med kostnader. Rekkefolgekrav kan bli aktuelt i reguleringspiansammenheng. Mer kan det
blant annet nevnes at det må legges opp til at toplanskrysset på Eigestad skal betjene planlagt
næringsvirksomhet på begge sider av E39. Det er også viktig ålegge tilrette for
kollektivtilbud/ekspressbuss, samt tilpasse den interne infrastrdkturen også for de myke
trafikantene.

Vi forbeholder oss retten til å komme med merknader i reguieringsplansammenheng.

Boligareal, feltutbygging
Forslag til ny kommuneplan skal sikre tilstrekkelig holigareal ved å i hovedsak vidercforc
eksisterende arealbruk. I tillegg til videreføring av områder fra gjeldende kommuneplan er det
foreslått en utvidelse av holigareal p Kelleland i form av to alternativer; Skjerpe boligområde
og Strømstad boligområde.

Med utgangspunkt i Statens vegvesens interesseområdc er det de transportmessigc
konsekvensene som følge av utbyggingsområdene som vil være vårt fokus. Det er viktig at en
i prosessen mcd valg av nye endringsområder ser på forholdene rundt trygg skoleveg, barn og
unges aktivitetsmuligheter, muligheiene for en rimelig kollektivbetjening. avstander til viktige
målpunkter og lignende. Statens vegvesen har ingen konkrete merknader til områdene
foreslått regulert til boligareal. men forbeholder oss retten til å komme med merknader, og
eventuelt rekkefølgekrav, i regulcringsplansammcnheng. Gjennomføring av nødvendige
trafikksikkcrhetstiltak må komme fram i reguleringsplan for de enkelte utbyggingsområdene.

For øvrig skal alle avkjørslcr og kryss som berører riks- og 1’ylkesvegnettet utarbeides i
henhold til vegnormalcn, samt teknisk godkjennes av Statens vegvesen. Byggegrense langs
vegnettet skal følges i henhold til Vegloven.

Boligareal, spredt boligbygging
Det er til sammen 14 områder som i kommuneplanen er vist som områder for spredt
boligbygging, hvorav 4 er foreslått som nye. Områdene tillater inntil 3 enheter, ulen krav til
reguleringsplan.

Statens vegvesen er tilfreds med at Rammeplan for avkjørsler, samt kollektivtilbud er lagt
vekt på i forbindelse med vurderingen av områder for spredt boligbygging. For øvrig
anbefaler vi en restriktiv politikk nr det gjelder etablering av holigfelt utenfor sentrale strøk,
da spredt boligbygging kan komme i konflikt med RPR for barn og unge. herunder krav til
trafikksikkerhet og trygg skolcvcg.

Et av områdene som er tatt inn i kommuneplanen under formålet spredt boligbygging er
innspill nr. 112— Nodland, gnr. 20 bnr. 7. Dette området kommer i konflikt med byggegrense
til fv. 44, som i henhold til vegloven er på 50 meter fra senterlinje veg. Grovt sett ivaretar
byggegrensen 4 forhold: Trafikksikkerheten — drift og vedlikehold — arealbehovet ved
utbedsing — miljøet/støy. 1 tillegg vil bygging av bolig(er) på eiendommen skape problemer
med tanke på blant annet skoleveg, da det ikke er et sammenhengende tilbud for myke
trafikanter på strekningen langs den trafikkerte fylkesvegen. På bakgrunn av dette ser vi oss
nødt til å varsle innsigelse dersom området ikke tas ut av kommuneplanen.

For øvrig skal alle avkjørsler og kryss som berører riks- og fylkesvegnettet opparbeides i
henhold til vegnormalen, samt teknisk godkjennes av Statens vegvesen.

Friiidsbcbyggelse
Eigersund kommune er en av de store hyttekonsmunene i Rogaland. Det er i forslag til ny
kommuneplan tatt inn 10 nye byggeområder for fritidsboliger. Det er beskrevet at kommunen
har prioritert områder som legger opp til fortetting eller utviding av eksisterende
fritidsboligområder. Videre er områder som kan kobles til eksisterende infrastruktur prioritert,
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Statens vegvesen ønsker å understreke at det ikke er akseptabelt å benytte overordnet vegnett
som gangirasé til eksempelvis båthavn, badeplasser, tiskeplasser, sentrale tuwrnråder og
lignende. Rekkefølgekrav kan bli aktuelt i regulcringsplansammenhcng.

Alle avkjørsler og kryss som berører riks- og fvlkcsvegnettet skal opparbeides i henhold til
vegnonnalen, samt teknisk godkjennes av Statens vegvcsen.

lnfrastruktur
1-lovedvegnettet gjennom Eigersund kommune omfatter i hovedsak E 39 Kyststamvegen,
rv. 42, fv. 42. fv. 44 og rv. 502. Statens vegvesen har følgende merknader og kommentarer til
det overordnede vegnettet i kon.muneplanens arealdel;

- Plankartet for sentrumsdelen mangler en presentaon av eksisterende gang- og
sykkelveg i tegnforklaringen.

• 2Gadalen
Planarbeid pågår i regi av Fylkeknmrnunen, og omfatter rassikring av fv. 42 gjennom
Gyadalen. Planene om sikring av asutsatt strekning er ikke innarbeidet i forslag til ny
komniuneplan. Dette bør rettes opp i.

• 9jleivatiørna
Ved Kleivatjørna ligger E 39 i en kurve hvor det har vært flere ulykker. Nye planer
omthttcr kurveutbedring. Dette anmodes innarbeidet i revidert kommuneplan.

E 39, Heliciand - Årrestadvegen, gis veg
Mellom Helleiand og Arrestadv’gen er man i gang med å etablere ny gang- og
sykkelveg. Dette arbeidet er per uigs dato i ferd med å avsluttes, og bør vises i
konimuneplanen.

• E 39. omlggging Helleland
Omlegging av E 39 utenom l-lellcland er delvis videreført fra gjeldende kommuneplan.
I forslag til ny kommuneplan stopper den inntegnede traseen nord for Skjerpe. Dette
bør rettes opp i ved revidering. slik at traseen for omlegging av E 39 fortsetter til
kommunegrensen til Bjerkreim.

- ,Sijee—Krossmoen. gis veg
I gjeldende kommunepian ligger det inne en framtidig gang- og sykkelveg fra Skjerpe
til Krossmoen. Denne er i forslag til ny plan tatt ut. Dette anmodes endret slik at den
framtidige gang- og svkkelvegen også vises i forslag til ny plan.

- l-’v. 44. Fide, bru over iernbane, gis veg
Dagens lesning for myke trafikanter er ikke tilfredsstillende. For å bedre sikkerheten
og framkonirneligheten for de gående og syklende i området omfatter nye planer en
gang- og sykkelvegbru over jembanen. I tillegg kommer det noen meter gang- og
sykkelveg for å koble g/s vcgbru til eksisterende gang- og sykkelvegsysteni i området.
Statens vegvesen henstiller om at ny g/s vcgbru tas med i revidert kommuneplan.

• Fv. 44, Årstadtjellet
I dag er sentmmsområdet i Egersund meget trafikkbelastet da all trafikk går gjennom
sentrum via fv. 44. For å redusere gjennomgangstrafikken har kommunen viderefert
planen om en omleggingsveg, ny fv. 44 fra Arstaddalen i sør til rv. 42 Krossrnovegen i
nord. Tunnelinnsiaget i sør stemmer for øvrig ikke med gjeldende kommuneplan. Ny
trasé for omleggingsveg bør forlenges hell til fv. 44.

Oppsuminering
Som det fremgår av denne uttalelsen har Statens vegvesen tiere rnerknader, kommenarer og
anmodningcr som vi ber kommunen ta hensyn til i det videre arbeidel med kornmuneptanen.
For øvrig vil vi varsle innsigelse dersom område S13 Nodland gnr. 20 bur. 7 ikke tas ut av
kommuneplanen. Vi ønsker lykke til med det videre planarbeidet.

Plan og forvaltning
Med hilsen

Eddie Westad
seksjonsleder

Kopi: Rogaland fjlkeskommune
Fylkesmannen i Rogaland

‘

Linda Normann Knutsen

Rv. 42. Westlink
Det er planlagt en vegomlegging av iv. 42 fra Slcvcland/Lomeland til Eigestad,
Westlink, som er hovedforbindelsen mellom regionssenteret Egersund og E 39
Kyststamvegen. Omleggingen vil forkorte vegen nordover mot Stavanger og Bergen
med ca. 3 km. Denne er viclereført fra gjeldende til forslag til ny kommuneplan.
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VEDR. HØRING OG OFFENTLIG Efl’ERSYN REVIDERING AV
KOMMUNEPLAN 2011-2Ô22 - EIGERSUND KOMMUNE ROGALAND -
INNSIGELSE OG FAGLIGE RÅD

Vi viser til Deres brev av 21. februar 2011 med oversendelse av forslag til kommuneplan
2011-2022 til öffentlig ettersyn og høring.

Stat1i sekiormyndighet
Fiskeridirekteratet Region Sør skal son statlig sektormyndighet ivareta interessene som
dekkes av følgende lovverk:

- Lov av 17. juni 2005 nr 79: Lov om akvalcultur
- Lov av 6. juni 2008 nr 37: Lov om forvaltning av viltlvende marine ressurser

(havressurslova)

Fiskeridirektoratei. skal ivareta nasjonale interesser og føringer med bakgrunn i bl.a.:
- St.meld. Nr. 48 (1994— 1995), Havbruk — en drivkraü i norsk kystnæring
- St. meld. Nr. 43 (1998— 1999), Vern og bruk av kystsona
- St. meld. Nr. 12(2001 — 2002). Rent og rikt hav
- St. meld. Nr. 42 (2000— 2001), Biologisk mangfold, Sektoransvar og

samordning
- St. inold. Nr. 19(2004—2005), Marin næringsutvikling, Den blå åker

I tillegg kommer føringer gitt hvert år i statsbudsjettet og i tildelingsbrevet til
Fiskeridirektoratet.

Med bakgrunn i overnevnte skal Fiskeridirektoratet Region Sør ivareta de marine ressursene i
regionen, samt bidra til at fiskeri- og havbruksnæringen i regionen får gode rammevilkår.

Merknader til planforslattet:
Fiskeridirektoratet Region Sør er i gang med en større gjennomgang og kartlegging av
kystnære liskeridata. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt. For Eigersund kommune har man bare
så vidt startet arbeidet. Vi har derfor svært mangelfiulle data for Eigersund.

Fiskeridirektoralet Region Sør merker seg at kommunen i tekstdelen til arealdelen uttrykker at
i areal i I 00-metersbeltct og sjonære områder skal fiskerinæring og havbruk prioriteres foran

andre formål. Vi er selvfølgelig svært positive til dette. Vi merker oss imidlertid at det bare er
formålene “ferdsel”, “småbåthavn” og “frilufisområde” som er tegnet inn i plankartet.
Plankartet mangler underformål “fiske”.

Av tekstdelen til arealdelen heter det videre at en viderefører hovedtrekkene i arealbruken for
det samlede sjøområdet i Eigersund kommune som i gjeldende plan, Vi finner at dette ikke
stemmer overens med plankartet.

I gjeldende kommuneplan er det ikke avsatt underformål “fiske” for sjøområdet nord for
Eigerøy. Fiskeridirektoratet Region Sør vil vise til at det foregår en del fiske i disse områdene.

Fiskeridirektoratet Region Sør mener at i hovedsak alle sjøområdene, evt. med unntak av de
indre områdene sør for Eigerøy bru og sør til Fuglodden/Ryttervik samt mindre områder
knyttet til (småbåt-) havner og industriområder, som et minimum må være avsatt til
kombinerte fonnål der underformål “fiske” inngår. Alternativt kan man bruke hovedformål.

Fiskeridirektoratet Region Sør kan ikke akseptere at “fiske” ikke tas med i plankartet. På
bakgrunn av ovenstående finner vi det nødvendig å fremme innsigelse til sjøområdene i
plankartet “Kommuneplan for kystdel”, og til sjøområdene nord for Eigerøy bru og ser for
Fuglodden/Ryttervik i plankartet “Kommuneplan for sentrum”.

Fiskeridirektoratet Region Sør merker seg at kommunen ønsker å legge til rette for etablering
av havnepromenade. Dette vil tilsynelatende være svært positivt for utviklingen i byen, samt
bidra til å åpne byen mot sjøen.

Bestemmelsen om havnepromenade i forslaget til kommuneplan, § 2.5, sier at “Det kan
etableres en havnepromenade i irdd med kommuneplanen. (...)“. Fiskeridirektoratet Region
Sør finner imidlertid at det ikke er gjort en tilstrekkelig vurdering av mulige konsekvenser av
et slikt tiltak, bl.a. med hensyn til ferdsel i havnen og derav konsekvenser for fiskerinæringen.
I tekstdelen av forslaget, under omtalen av Havner under Del 3 Fokusområder for
planarbeidet, s. 14. heter det at “En legger ikke opp til orndisponering av havne- og
industriområder i havnen iii andre formål”. Et vedtak om etablering av havnepromenade vil
kunne stå i sterk kontrast til et mål om å opprettholde havne- og industriområdene og
tilrettelegge slik at havnen fremstår som attraktiv for alle typer fartøy, jf. ointalen under
“Kystfiskeflåten og Havfiskeflåten” s. 49.

Havnepromenade er vurdert i “Gjennomgang av innspill med ROS og KU vurdering”.
Tiltaket er vurdert med “Alvorlig” konsekvens og “Alvorlig” sannsynlighet med hensyn til
pkt. 20 havn, kaianlegg. Dette tilsier at “ririko er hery, det må iverksettes risikoreduserende
tiltak cv. konflikten er så høy at det ikke kan legges inn”, il’. s. 5 i ROS/KU. Tiltaket er
kommentert med at det “Berører Egersund havn, men i liten grad aktive havne- og kaiareaL
Kan ivaretas i videre planlegging”. Fiskeridirektoratet vil her minne om det er mellom 120 og
130 over vågen i indre havn, og at en differensiert ftskefiåte med fartøy opptil vel 90 meter
skal kunne levere fisk ved anlegget i indre havn.

Delrapporten “Havnepromenade og kulturhus i Vågen” viser til at rapporten kun er et
mulighetsnotat og at det ikke er vurdert tekniske løsninger mm. Vi kan ikke finne at forslaget
til komrnuneplan vurderer mulige konsekvenser av en havnepromenade med hensyn til
fiskerinæringen. Fiskeridirektoratet Region Sør tror at en havnepromenade vil kunne la seg
gjennomføre uten å få for store negative konsekvenser for fiskerinæringen. For å være
forenlig med et mål om å tilrettelegge slik at havnen frenistår som attraktiv for alle
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fiskefartøy, må en imidlertid trolig legge sterke begrensninger i forhold til bredde på
promenaden og muligheten for å fortøye langs promenaden. Vi kan ikke finne at slike
forbehold er nevnt i forslaget til kommuneplan, verken i ordinær tekstdel eller i
bestemmelsene. Fiskeridirektoratet Region Sør finner det på denne bakgrunn nødvendig å
fremme innsigelse til denne delen av forslaget til kommuneplan.

Når det gjelder byggeforbudet i lOO-metersbeltet vil Fiskeridirektoratet Region Sør foreslå at
kommuneplanen også åpner opp Cor bygg for fiskerivirksomhet og akvakulturvirksomhet på
tilsvarende måte som for landbruk, under § 2.17 og 5 i bestemmelsene til kommuneplanen.

Kaste- og låssetiigsplasser:
Som nevnt over har vi mangelfulle fiskeridata for Eigersund. Vi har bare kjennskap til en
kaste- og låssettingspiass. I gjeldende plankart er det tegnet inn en kaste- og låssettingspiass i
Knarraviga på Eigerøy. Denne er ikke vtereført i forslaget til ny kommuneplan.
Fiskeridirektoratet Region Sør kan ikke akseptere at denne ikke videreføres, og finner det
nødvendig å fremme innsigelse til at kaste- og Iåssettingsplassen ikke er viderefort i
plankartet “Kommuneplan fbr kystdel” i forslaget til kommuneplan.

GytefêIt:
I gjeldende kommuneplan er det avmerket gytefelt i plankartet. Disse er ikke videreført i
forslaget til ny kommuneplan. Fiskeridirektoratet Region Sør kan ikke akseptere at disse ikke
videreføres i ny kommuneplan, og finner det nødvendig å fremme innsigelse til at
gyteområdene ikke er videreført i forslaget til kommuneplan.

Fiskeridirektoratet Region Sør vil foreslå at disse tegnes inn som hensynssone for be’aring av
naturmiljø “gytefelt”, jf Plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd, bokstav c. Det vil være
naturlig å knytte bestemmelser og/eller retningslinjer til en slik hensynssone.
Fiskeridirektoratet Region Sør finner at det som et minimum bør være retningslinjer som
angir hvilke perioder det er gyting, samt hvilke restriksjoner som ligger på bruken av arealet
spesielt i disse periodene. Dette vil i Stor grad dreie seg om tiltak som kan forstyrre eller
ødelegge for gyting, som for eksempel mudring og dumping, utlegging av kabler og ledninger
osv. Vi har lagt ved kopi av gjeldende kommuneplankart der gytefeltene er numinerert og
angitt art med gyteperiode.

Konklusion/oppsummetig:
Fiskeridirektoratet Region Sør kan ikke akseptere at “fiske” ikke tas med i plankartet.
Fiskcridirektoratet Region Sør finner det nødvendig å fremme innsigelse til sjøområdene i
plankartet “Kominuneplan for kystdel”. og til sjøområdene nord for Eigerøy bru og sør for
Fuglodden/Ryttervik i plankartet “Komn.’rneplan for sentrum”.

Fiskeridirektoratet Region Sør kan ikke finne at forslaget til kommuneplan vurderer mulige
konsekvenser av en havnepromenade med hensyn til fiskerinæringen. For å være forenlig med
et mål om å tilrettelegge slik at havnen frcmstår som attraktiv for alle tiskefartøy, må en trolig
legge sterke begrensninger i forhold til bredde på promenaden og muligheten for å fortøye
langs promenaden. Vi kan ikke finne at slike forbehold er nevnt i forslaget til komniuneplan.
Fiskeridirektoralet Region Sør finnei det på denne bakgrunn nødvendig å fremme innsigelse
til denne delen av forslaget til kommuneplan.

Fiskeridirektoratet Region Sør finner at etablering av havnepromenade kan tå konsekvenser
fiskerinæringen. Vi kan ikke finne at forslaget til kommuneplan vurderer mulige
konsekvenser av en havnepromenade med hensyn til liskerinæringen. Fiskeridirektoratet

Region Sør finner det på denne bakgrunn nødvendig å fremme imisigelse til denne delen av
forslaget til kommuneplan.

Fiskeridirektoratet Region Sør kan ikke akseptere at kaste- og låsseltingspiass i Knarraviga på
Eigerøy ikke viderefores for forslaget til kommuneplan. Fiskçridirektoratet Region Sør finner
det nødvendig å fremme iunsigelse til at kaste- og låssettingsplassen ikke er videreført i
plankartet “Kominuneplan for kystdel” i forslaget til kommuneplan.

1 gjeldende kommuneplan er det avinerket gytefelt i plankartet. Disse er ikke videreført i
forslaget til ny konimuneplan. Fiskeridirektoratet Region Sør kanilcke akseptere at disseikke
videreføres i ny kommuneplan, og finner det nødvendig å fremme innsigelsetil at
gyteområdene ikke er viderefert i forslaget til konununeplan.

Fiskeridirektoratet Region Sør vil foreslå at gyteom.råder tegnes inn som hetisynssone
for bevarrng av natunniljø gytetelt samt at det innarbetdes
bestemmelser/retningslinjer for hensynssonen.

• Fiskeridirektoratet Region Sør ber kommunen vurdere å åpne opp fôrå tillate
nødvendige bygninger med sikte på fiskeri og akvakultur i lOO-metersbeltet, jf. 2.1 7
og 5 i bestemmelsene til konimuneplanen.

• Fiskeridirektoratet Region Sør ber kommunen videreføre fiskeoinråder (trålefelt) slik
de framkomnier i gjeldende kommuneplan.

.e.nne Bnt Fjerm al

) seksjonssjef

Faglige råd:

Vedlegg: Kopi av gjeldende kommuneplankart der gytefeltene er angitt art og gyteperiode.
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Innsigelse til forslag til kommuneplan 2011 -2022- Eigersund kommune - Rogaland
fylke

Vi viser til deres brev av 21.02.2011, mottatt 02.03.2011, vedrørende forslag tli
kommuneplan 2011-2022.

Det er positivt at det fremkommer I planarbeldet at kommunen prioriterer, å legge
forholdene bedre til rette for sjørelatert næringsvlrksomhetl havnevirksomhet.
Aktivitet i fiskerisammenheng samt annen sjørelatert nærings /havnevlrksomhet er viktig
for lgersund. Det er få gode havner I kommunen og det er derfor viktig at kommunen er
bevisst på å legge forholdene til rette for sjørettet nærings havnevirksomhet I de
områdene som et egnet. Det er også av stor betydning at en er bevisst påst tllgrensende
areal gis formål som er forenelig med nænngs I havneaktivitet og legger minst mulig
begrensnlnger på disse

I fremlagt forslag til kommeplan er tegnforklaringen mangelfull når det gjelder
arealformålene i sjø, og det gjør det litt vanskelig å tolke kommuneplanens arealdel.
VI antar at de ytre delene av kommunens sjeområder er planlagt tilfierbruk, bruk og vem
av sjø NFFFA’, samt at sjøområde I innseillngen til Eigersund fra sør og Nordresundet er
avsatt til ferdsel I tillegg til a rette opp mangler i tegnforklanngen anbefaler vi at det
benyttes mer bokstavkoder! pskrift på planen for å bedre lesbarheten av sjøornrådene.

Kystverket har registrert hovedleder og bileder langs hele norskekysten. Farledsnettet
inngår som et viktig ledd i transportsystemet. og er et sentralt utgangspunkt for å kunne
ivareta og forbedre sikkerhet, fremkommelighet.og effektivitet for sjøtransporten.
I teketdelen er hovedleder/ bileder omtalt, og det opplyses at de viktigste skipsledene er
vist i kommuneplanen, men det stemmer ikke. Kystverket fremmer innsipelse mot
manolende yisninci av hovedled oci biled I arealølanen.

Det er avgjørende for sjavertsferdsel å ha gode muligheter for oppankring langs kysten.
Kystverket har derfor kartiagt viktige ankringsplasser som ligger i tilknytning til havner og
på strategiske steder langs fariedene, og ivaretar disse i kommunal og fylkeskommunal
planlegging. I Eigersund kommune er det 4 slike områder og disse arealene er videreført i

KYSWERKET VEST - PLAN- OG KYSTFORVALTNINGSAVOEUNGEN

Seitral postadrese: )(ysiverket, posiboks 1502, Telefon: +47 07847 Intameit www.kyStVeil(et.nO
602S ALESUND Teiefake: +477023 1008 E-posE poskkystverket.no
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forslag til plan, men de mangler i tegriforidanngen. Ankringsområdene qiå vises med
arealformålet ‘ferdsel - ankringsområrle”. If. plan- og bygningsloven i i-7,nr. 6 med
tilhørende påskrift i plankartet ankrinsområde. AltematiyLkan det benyttes hensyrissone -

ankringsområdo, men da må det knvttes-besteriimelser til arSalene som sikrer bruken a
arealene tIl ankrlrig.

Fra: Aashild Sletteboe
Sendt: 20.04.2011

Nordøst av Egerøybru er det satt av et areal merket med “andre sikringssoner båtsport” Til: Dag Kjetil Tonheim’
Dette områdët er avnierket i sjøkartet med anker og er et mye brukt ankringsområde for Kopi:
fritids- og fiskefartøy, Sjaområdet må gis en regulering som lar hensyn til dette.,. Emne: BR-representant.

I fremlagt forslag til kommuneplan er det planlagt promenad& gangvei som en utvidelse ut i -

havnebassenget i Indre havn. Promenade! garigvel er tenkt som en sammenhengende Vedr etablering av ‘plantasalg” ved Hobdalsveien.gangvel på utsiden av etablerte keierl bebyggelse. I delrapporten oppgis det en
min, bredde på 3 meter. Det beskrives også at båtene skal kunne fortøye på ut og inn ved Veiene i oni-ådet har allerede stor belastning. Veiene fungerer i dag både som skolevei og adkomstvei forkai med akterfortøyning ut i havnebassenget, som vil medføre ytterligere innskrenkning et av kommunens friluftsområder.
havnebassenget Planlagt promenade! gangvel med fortøyningspiasser vil komme i konflikt
med fremkommeligheten? bukseringsarealet i havnebassenget, samtredusere utnyttelsen økt trafikk vil, slik jeg ser det, være til fare for barn og unge, og fraråder derfor at plantesalg etableres.
av berørt kaiareal. Kystverket har utdypet I havnebassenget for å øke fremkommellgheten/
bukseringsarealet i havnebassenget Planlagt promenade/ gangvei vil være i konflikt med
kommunens mål om å legge forholdene til rette for havneaktivitet og ikke omdlsporiere
havrieornråder til andre formål. Promenade/ gangvei er ikke (tilstrekkelig) utredet når det m.v.h.
gjelder konsekvensene for sjøv tsferdsél og havneektivitet i Indre havn.
Kystverket fremmer innsigelse til trasé for promenadel gangvei ut i sjø indre havn. B.R. representant,

Planlagt utvidelse (52) innerst i havnen! elven vil også kunne forverre Ashild Stornes Slettebø.
manøvrerlngsforholdene I indrehavn ved høy vannføring i elven.

Kystverket har ved flere anledninger utdypet innseilingen og havnen i Hellvik, for å bedre
havnoforholdene og legge forholdene bedre til rette for blant annet fiskerinærlngen. I
forbindelse med Kystverkets arbeid er det sikret areal i fiskenhavnen til allmenningsformål
og fiskeriformål.
Nålaugvika er også en havn som staten ved Kysiverket i sin tid har investert betydelige
summer, samt at det er gjort grunriavståelser til fiskeri og allmennformål. IntensjOnen med
utbyggingen har vært å bedre havneforholdene, samt legge forholdene bedre til retté for
fiskerinæringen.
Kystverket vil på det sterkes anbefale at kommunen fremover i størst mulig grad prioritere
sjørottet nærlngs-I havnevirksomhet I havnene og er bevisst på å unngå etablering som vil
legge begreneninger på disse, eksempelvis nærhet til bebyggelse. Disse må avmerkes
som Fiskerihavner på plankartet

Med hilsen

ill
avdelingssjef senioringeniør

Ookumentet er elektronisk godkjent

Kopl SI: Egersund Havnevesent Slrandgata 2 4370 EGERSUND
Flekeridlrekiomtet Region Sør? Postboks 186 - Sentrum 5804 BERGEN
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UgerunJ kommune
(lADRfNG

/2R 2011 I
Klage på forslag om nytt boligfelt eptelandsfeltet påH414mu

LiiJ
Vi beboere EptelandsfrÅlet h fttt b&jed om at kommunen har 901fl forslag og
bygge ut feltet opp mot jordbniksområdat. Vi on har kjapt tomter her vil sterkt
bcstridedte. Deaufleseavosihrkjøpttom*erberdentmatviIirhebolde
størrelsen på feltet slik den er i dag. Akkurat størrelsen ,og det faktum at feltet ligger i
Iandlige omgivelser, er det som har fatt oss til å slå oss ned her. Vi vet at hvis k1t
blir bygget ut ,vil det medføre masse byggestay maige år framoverNden slik den er
pr. i dag vil ikke kunne tåle noe mer transprnt,og hele fordelene med å bygge
ckura1 ber, vil forsvinne. Vi føler oss rett og slett hat Hadde vi visst om dette
førslaget om utbrgging av feltetjmadde en stor psa1t av oss valgt et annet sted å
bygge.
Vi forstk at kommunen vil op(te flere lomtet på Hdlleland,og vi mmskcv
selvfølgelig at Helleland mr flere innbyggere,men der finnes jo allerede feitpianer på
HdHetand bla. på Ramsland . Det har vært regulemt siden 19fl6. Hbrlbr ikke bygge
ut det? Der vet jo beboerne at det ligger flere tomter i reakringspianen.
Forslaget om å danne et bohgfelt ved Skjcqe ( Skjexpe2) høres jo også flott ut Der
vil ikke byggingen «gå ut over» noen. Her er også mulighet for flere tomter enn i
Eptelandsfeftet.
Vi vet også at det finnes konkrete planer fra byggfirmaet Larsen og Bjoikelaam&om å
legge mmi tomtet d Mxkalet)dlld på Skjctpefc]tct
Vi håper alle i feltet ha at dere vii stemict vurdere disse argumentene når dere skal
legge fm planene for utbygging på Hd#eland,
Mvh hilsen fra Beboerne i Eplelandsfeltet på Helleland.

LbeLh S 1XÂCO TcyLi
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Jan Anders I3olstad
Ludvig Feylings gate 17
4370 Egersund

Eigersund kommune
Pb 580
4379 Egersund Egersund, 7. april2011

MERKNADER TIL GJENNOMGANG OG VURDERING AV MITI’ TNNSPILL4GNR. 47,
BNR. 799

Viser til mitt brev datert 01.08.2010 (arkivsakid 07/3791) og til;gjennomgang og vurdering
foretatt av Eigersund kommune.
Konklusjonen fra Eigersund kommune er at ninspillet ikke legges inn i kommunoplanen på
grunn av kort avstand til bru Konklusjonen tilsier også at det ikke er vist bygninger innefor
den gjeidende reguleringsplan for dette aktuelle området. Dette medfører ikke riktighet da
området allerede er regulert som sinåbåthavn, og at deler lagt opp til oppfiaring av bl.a.
servicebygg og andre mindre bygg. Nordøst for min eiendom er det dessuten plassert hytter
og båthus innenfor dette regueringsområdet.

Med denne begrunnelse mener jeg at mitt innspill må legges til grunn og ses,i sammenheng
med de øvrige reguleringsendringer som pågår i området.

Så snart det fremtidige trasevalget fornye Eigerøybru er klart ser jeg frem til en positiv
løsning på mitt innspill.

Med vennlig hilsen

) /Ont i’1
4an Anders Bo1tad.

(3L4kU S



Saksprotokoll

Utvalg: Fylkesutvalget
Møtedato: 10.05.2011
Sak: 84/11

Resultat: Annet forslag vedtatt

Arkivsak: 10/9012
Tittel: SAKSPROTOKOLL: EIGERSUND KOMMUNE - REVIDERING AV

KOMMUNEPLANEN 2011 -2022

Behandling:

Det ble protokollert:

Janne Johnsen. H fremmet følgende fellesforslap på vegne av H, FrP, KrF:

Alternativ til innstillingens pkt. 3:
Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til område 35, planteutsalg ved
Vannbassengan. Området har beliggenhet utenfor fastsatt senterstruktur.

Innstillingens pkt. 4 utgår.

Alternativ til innstillingens pkt. 7:
Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til foreslått kontorformål i
næringsområde 15 Eigestad. Kontorformål som ikke er direkte tilknyttet
industrivirksomhet skal lokaliseres innenfor fastsatt senterstruktur.

Tillegg til innstillingens pkt. 9:
Innsigelsen kan trekkes under forutsetning av at løsningene skissert i samtaler
med fylkesmannens landbruksavdeling gjennomføres.

Tillegg til innstillingens pkt. 11:
Innsigelsen kan trekkes under forutsetning av at løsningene skissert i samtaler
med fylkesmannens landbruksavdeling gjennomføres.

Innstillingens pkt. 17 utgår.

Jarle Braut. V fremmet følgende forslag som alternativ til innstillingens pkt. 16:

En etablering av en sammenhengende promenade foran den vernede historiske
sjøhusrekka er forerilig med bevaringsformålet i et sentrumsområde med nasjonal
verneverdi.
Vedtaket forutsetter fri ferdsel for allmennheten foran den vernede sjøhusrekken.

Votering:

Innstillingens pkt. I og 2 tiltres enstemmig.
Fellesforslaget pkt. 3 tiltres med 9 mot 6 stemmer (AP, SP, V, SV) som ble avgitt for
innstillingens pkt. 3
Fellesforslaget pkt. 4 tiltres med 9 mot 6 stemmer (AP, SP, V, SV) som ble avgitt for
innstillingens pkt. 4
Innstillingens pkt. 5 og 6 tiltres enstemmig
Fellesforslaget pkt. 7 tiltres med 9 mot 6 stemmer (AP, SP, V, SV) som ble avgitt for
innstillingens pkt. 7
Innstillingens pkt. 8 tiltres enstemmig
Innstillingens pkt. 9 med fellesforslagets tillegg tiltres enstemmig.
Innstillingens pkt. 10 tiltres enstemmig.
Innstillingens pkt. 11 med fellesforslagets tillegg tiltres enstemmig.
Innstillingens pkt. 12 og 13 tiltres enstemmig.
Innstillingens pkt. 14 tiltres med 10 mot 5 stemmer (FrP, KrF)
Innstillingens pkt. 15 tiltres enstemmig.
Brauts forslag til pkt. 16 tiltres enstemmig mens innstillingens pkt 16 fikk 0 stemmer
og falt
Fellesforslaget pkt. 17 tiltres med 9 mot 6 stemmer (AP, SP, V, SV) som ble avgitt for
innstillingens pkt. 17

Vedtak:

Sentrumsutvikling
1. Rogaland fylkeskommune tilråder Eigersund kommune til å sikre utearealer og
gangforbindelser mellom gågata, Strandgata og havneområdet i Egersund sentrum.
Vi henviser til kommunens mål om å åpne byen mot havneområdet.
2. Rogaland fylkeskommune tilråder Eigersund kommune til å sikre en trygg
kryssning av jernbanesporet ved områderegulering av fremtidig sentrumsområde,
Eiekrysset og stasjonsområdet.

Senterstruktur
3. Rogaland fylkeskommune fremmer innsicielse til område 35, plariteutsalg ved
Vannbassengan. Området har beliggenhet utenfor fastsatt senterstruktur.

Bestemmelser om handel
4. Rogaland fylkeskommune fremmer innsicielse til bestemmelse 2.4 “Kjøpesenter”.
Denne bestemmelsen åpner for opptil 2900m2 handel utenfor fastsatt senterstruktur.
Vi henviser til FDP- Dalane hvor det fremgår at en skal lokalisere og videreutvikle
publikumsintensiv handel i kommunesentra.
5. Rogaland fylkeskommune tilråder Eigersund kommune til å fjerne
forretningsformålet fra bestemmelse 2.6 “Næringsbebyggelse og forretning”.
Handelsformålet skal ikke inngå i områder utenom fastsatt senterstruktur.

Lokalisering av kontorformål

Postadresse:
Postboks 130, Sentrum
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Arkitekt Eckhoffst.
Stavanger

Besøksadresse:
Arkitekt Eckhoffst.
Stavanger

ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

Postadresse:
Postboks 130, Sentrum
4001 Stavanger

Telefon: 51 51 66 90
Telefuks: 51 51 66 74

Telefon: 51 51 66 90
Telefaks: 51 51 60 74



6. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til foreslått kontorformål i
næringsområde 15 Eigestad. Kontorformål som ikke er direkte tilknyttet
industrivirksomhet skal lokaliseres innenfor fastsatt senterstruktur.

Jordvern
7. Rogaland fylkeskommune fremmer innsielse til boligområde 99, Skjerpe, grunnet
hensynet til kjerneområdet for landbruk. Foreslått boligområde innebærer en
omdisponering av 36 dekar innmarksbeite og 19 dekar fulldyrket landbruksareal.
8. Rogaland fylkeskommune fremmer innsicielse til forslått utvidelse av
trappefabrikken, i område 9, Hellvik — Helland- Trappefabrikken. Vi henviser til mål
om jordvern og ivaretakelse av verdifulle kulturlandskap.
Innsigelsen kan trekkes under forutsetning av at løsningene skissert i samtaler med
fylkesmannens landbruksavdeling gjennomføres.
9. Rogaland fylkeskommune fraråder foreslåtte byggeområder for spredt bolig i
kjerneområdet for landbruk, herunder område 88, 102 og 112. Vi fraråder et
utbyggingsmønster hvor utbygging i kjerneområdene for landbruk inngår som et
aktuelt alternativ i kommuneplanleggingen.
10. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til foreslått lokalisering av
byggeområde for fritidsboliger, område 44— Lundarvika. Foreslåtte fritidsboliger må
tilknyttes eksisterende bebyggelse og hesteanlegg i nærområdet.
Innsigelsen kan trekkes under forutsetning av at løsningene skissert i samtaler med
fylkesmannens landbruksavdeling gjennomføres.

Tilrettelegging for fotgjengere og syklister
11. Rogaland fylkeskommune tilråder Eigersund kommune til å fastsette
minimumsgrenser for sykkelparkering per I 00m2 bruksareal (BRA) i alle senter- og
næringsområder.
12. Rogaland fylkeskommune tilråder Eigersund kommune til å fastsette
bestemmelser som sikrer at en separerer syklister fra gående og motorisert kjøretøy
på hovedveinettet i bystrøk.

Vindkraft
13. Rogaland fylkeskommune fraråder at “Egersund vindpark” vises som
hensynssone i kommuneplankartet før saken er ferdigbehandlet av NyE.

Utredningskrav knyttet til næringsområde Eigerøy — Hovland
14. Rogaland fylkeskommune ettersrør en grundigere vurdering av landskapshensyn
og støyforhold ved områderegulering av område 2, næringsområde Eigerøy —

Hovland.

Nyere tids kulturminner
15. En etablering av en sammenhengende promenade foran den vernede, historiske
sjøhusrekka er forenlig med bevaringsformålet i et sentrumsområde med nasjonal
verneverdi.
Vedtaket forutsetter fri ferdsel for allmennheten foran den vernede sjøhusrekken.

Postadresse: Besøksadresse: Postadresse: Besøksadresse:
Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. i Telefon: 51 51 66 90 Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckl,offst. 1 Telefon: 51 51 66 90
4001 Stavanger Stavanger Telefaks: 51 51 66 74 4001 Stavanger Stavanger Telefaks: 51 51 66 74



Eigersund kommune, Plankontoret
Postboks 580
4379 Egersund

Egersund, den 05.0411
Eigersund kommune vi plankontoret
Postboks 580
4370 Egersund

Egersund den 0504.11

KOMMENTARER TIL KOMMUNEPLANEN - B & G EIENDOM GNR8 BNR.174

I det jeg viser til kommunes forslag vedr, nyreviderte arealdelen av kommeplanen, fremmes
herved følgende på vegne av B & G Eiendom, gnr.8 bnr,174, Nordstø, Hovland.

Tanken med å etablere båthus, var å styrke næringagrunnlaget for bedriften på Hovland. Som
nevnt i den opprennelige søknad, skulle båthusene være store tilsvarende de som er fra før,
altså for båter i størrelsesorden 40-50 fot. Båtbusene skulle ikke fiadeles/ selges, men leies ut
som en del av driftsgrunnlaget,

Har i ettertid jonsen at båthusene på nordsiden av kaien kanskje kunne komme i konflikt med
bedriftens øvrige drift, slik at disse kan utgå.

De mindre båthusene på innsiden av den kommunale kaien har man mindre forståelse for ikke
ble godkjent og lagt inne [den nye planen. Disse vil ikke komme i noe som helst konflikt med
det næringsmessige. I realiteten bare en liten utvidelse av eksisterende småbåtanlegg.

MI

P4er E Seglem
l3ahaugveien 10, Leidland
4370 Egersund

LANGHOLMEN 47126,816 - 1JSPILL TIL RULLERING AV KOMMLNEI?LANEN

I detjeg viser til vårt inospil av den 16.07.10 vcdr. utnyttelse av Langholmen, ønsker jeg
herved å fremme følgende kommentar til kommunens fbrelepig behandling av saken:

Grunnen til vårt innspill, var til en viss grad å imøtekomme sgnaLene fra nabomiljøeL
Registrer at dette ikke ble godt mottatt av kommunens. saksbehandler i det han viser til
kommunens strategi om å ikke omdisponere havnebasert mdustriomrader Må innrømme at vi
føler oss litt mellom »barken og veden”. Velger vi industri 1k vi naboene mot oss, velger vi
ftitidsbcbyggelse, ja da får vi kommunen mot oss. Enkelt skal det ikkç være

Bare så det ikke skal herske noe som helst tvil, mcddeles hcrved at vi velger å opprettholde
vårt opprennelige innspill, altså å omdisponere Langholmen til fritidsbebyggelse/ naust i
kombinasjon med lett industri. Dersom dette mot formodning ikke blir imøtekommet, må vi
selvsagt akseptere kommunens avgiørelse om at Langholmen skal benyttes utelukkende til
industri.

Dersom dette skulle vise seg å bli utfkllet, ml selvsagt begrepet -lettindustri- falle bort. Mener
kommunen noe med at Langliolmen skal være et satsingsområde før havnebasert industri, ja
da må de nødvendig grep tas, Den Ibreslåtte utvidelse er selvsagt en viktig faktor i denne
sammenheng. Et annet viktig element er havnesporet som fortsatt ligger inne.

Om vi, sammen med vår samarbeidspartnere blir nødt til å velge industri, ser vi for oss 2
muligheter. Enten i retning av en konteinerhåndtering (skip! jernbane), eller som rådmannen
nevner i sine kommenterer, oljerelaterte næring.

I vårt opprennelige innspill ba vi om et møte for å kunne drøfte saken noe mer detaljert. Siden
dette ikke ble imøtekommet, håper vi fortsatt på muligheten for å kunne fremme våre syn over
bordet.

For Langholmen A/S

une Bertelsen

III ersund kommune
ak

Motta 08 APR 2011



Fra: Terje Aarsland
Sendt: 01.04.2011
Til: Dag Kjetil Tonheim
Kopi: Morten Sageidet;Kirsti Baardsen Svalestad
Emne: Protest mot forslag om utvidelse av industriområde ved Lanyholmen - komniuneplan 2011 -2022

Til Plansjef Dag Kjetil Tonheim, Eigersund kommune.

Kommuneplanen 2011 - 2022.

Vi protesterer med dette mot forslaget om utvidelse av
industriområdet ved Langholmen og mot planene om
jernbanespor ned til området.

Viser til vårt innspill datert 30.07.2010 og til tidligere dokumenter i saken om utfylling i
sjø! ulovlig deponering av betong på Langholmen.

Bakgrunn: Miljøstyret vedtok 10.03.2009 at: “de utførte arbeidene/utfyllingen på
eiendommen gnr. 47 bnr. 816, Bertelsen & Garpestad Eiendom AS, ikke er i
samsvar med lovlige tillatelser.”

Videre: “Med hjemmel i forurensingslovens § 7 og § 28 pålegges Bertelsen &
Garpestad Eiendom AS å rydde opp i de ulovlig fylte masser på eiendommene
gnr. 47 bnr. 816 og 26, snarest og senest Innen 8 uker etter at saken er endelig
avgjort.”

I saksframlegget til klagesak 01.10.2009 skriver byggesakssjef Jarle VaNe: “Det
foreligger ingen tillatelse til utfyllingsarbeider for B & G på den aktuelle
eiendommen. Eventuelle utførte arbeider av B & G er således ulovlige.”

Det er verdt å merke seg at B & G ikke har klaget på Miljøutvalget sitt vedtak når det
gjelder utfyllingen som sådan.

Kontrollutvalget har i sin rapport kommet med kritikk av administrasjonen sin håndtering
av denne saken.

2år etter vedtaket ligger likevel den 4-5måls store ulovlige fyllingen fortsatt der i sjøen. Vi
naboer har protestert underveis, kommunen har vært lite lydhør og foretatt seg lite for å
hindre ulovlighetene. Nå foreslår Kommuneplanutvalget tvert imot å “belønne”
ulovlighetene med utvidelse av industriområdet! PJt dette på bekostning av naboene ved

at: “Utvidelsen medfører at en eksisterende bebyggelse må saneres.” Dette gjelder
3eiendommer. B & G sin ulovlige utfylling har truet hytta til Bolstad. Nå er det kommunen
selv som tar initiativ til at også Ibolighus med sjøhus og nok en hytteeindom skal
saneres. Vi er rystet over forslaget!

Forslaget virker å være en måte å komme seg ut av en knipe som kommunen og B & G
selv har satt seg i. Kommuneplanutvalget ser ut til å være parat til å sette strek over den
ulovlige utfyllingen i sjø, kommunen sine egne forsømmelser og å se vekk fra
Miljøutvalget sitt vedtak om at det skal ryddes opp. I etterkant forsøker de nå via
kommuneplariene å legitimere det som har skjedd og attpå til å legge til rette for videre
gjenfylling av hele området. På denne måten gjør de vondt verre. Forslaget gir mulighet
for framtidig lovlig utfylling helt til Eigerøy bro. Kommunen vil ta fra naboene eiendom,
hus og hytter og gi til evt utbygger.

Til og med sør på selve Langholmen hvor B & G har fylt utover tillatelsen og grensen for
industriområdet og senere har måttet grave opp igjen, til og med her foreslås det
utvidelse, IH.6.2. Hvilke signaler sender det til den som fyller ulovlig ut over grensene og
deretter får det i gave? Hvilke signaler sender det til andre som kan føle seg fristet? Og
hvilke signaler sender det til dem som har varslet om ulovlighetene?

Det synes som om kommuneledelsen har holdt en beskyttende hånd over B & G sin
virksomhet på Langholmen og vi kan nå forstå den tausheten og passiviteten som vi
naboer i disse årene har møtt fra kommunen sin side i denne saken. Miljøutvalget og
Kontrollutvalget er hederlige unntak.

Paradoksalt nok ønsker heller ikke Langholmen AS, eier av eksisterende
industriområde, å gå videre med utfylling med tanke på industri og havn, de har andre
ønsker og planer for området, viser til innspill fra Langholmen AS datert 16.07.2010 hvor
de foreslår å: “omdefinere formålet, eksempelvis til en kombinasjon av bolig!
fritidsbebyggelse i kombinasjon til en lett form for næringsvirksomhet.”

I forslaget fra Kommuneplanutvalget heter det: “Nærliggende boligbebyggelse på
oppsiden av vegen må tas hensyn til ved regulering av området i forhold til støy og
lignende.” Med vår erfaringer med Eigersund kommune sin manglende vilje og evne til å
påse at slike hensyn tas er vi svært skeptiske at så vil skje.

Ved gjennomgang av naboene sitt innspill om omregulering av området heter det: “De
form ålene som nevnes kan ligge alle andre steder enn i tilknytning til havnen.” Vi mener
at det er industrien som må kunne ligge andre steder f. eks. på Eigestad. Industrien
behøver ikke ligge kloss innpå det eksisterende boligområdet. Kvaliteten på boligmiljøet
vil da bli kraftig forringet.

1) “Eksisterende bebyggelse må saneres.” Dette vil være et overgrep. Hyttene var
der før reguleringsplanen fra 1966, se bilde fra 1951 av Vårlid sin hytte og bilde fra 1965
som viser Bolstad sin hytte. Viser til vedlagte kart: “Reguleringsplan - Stadfestet
24.08.1966 av Kommunal- og Arbeidsdepartementet”. På kartet står påskrevet for hånd:
“UTGÅR, se eget kart i mappe”. Området er der Arnhild Håland har sitt bolighus. Dette



ble foreslått omregulert fra industriområde til boligområde i bygningsrådet 09.04.1968 og
godkjent av kommunestyret i møte 24.06.1968. Huset ble bygget ca 1969 med
kommunens godkjenning/byggetillatelse. Etterpå ble også området rundt omregulert fra
undustri til LNF-område og småbåthavn, båthus og båthavn kom på plass. Ved utvidelse
av industriområdet og ekspropriasjon vil kommunen møte seg selv i døren, kommunen
har gitt byggetillalelse og en utvidelse av industriområdet vil kollidere med denne
godkjente byggetillatelsen.

Vi har her en perle av et område, ved nnseilingsleden til byen, som er høyt skattet av
oss som er fastboende og har hytter i dette området. Flere generasjoner har lagt ned
mye tid og store ressurser i fornyelse og utbedring til glede for nåværende og
kommende generasjoner. Nå foreslår kommunen å få legge dette flatt med steinfyllinger
og betong, slik at det blir ugjenkallelig ødelagt. I dokumentene til Kommuneplanutvalget,
nærmest bortgjemt og usynlig i dokumentmengden, slik at bare den mest konsentrerte
leser oppdager det og i et grotesk kyniske byråkratispråk står å lese: “Utvidelsen
medfører at en eksisterende bebyggelse må saneres.” Ingen drøfting eller diskusjon,
ingen motforestillinger.

Dette protesterer vi mot på det sterkeste!

2) Gyteplass for torsk ikke utsiettet likevel: I forslaget til Kommuneplanutvalget heter
det: “Sårbar fauna/fisk/leveområde for rødlistart: Kjente kilder er undersøkt. Må ev.
utredes videre i tilknytning til re.pl <http://recj.l> Sjekket med kjente kilder uten å finne
noe.” Vi har flere ganger gjordt kommunen oppmerksom på gyteplassen for torsk. Viser
til vedlagte kart fra Erling Svensen hvor han har tegnet inn gyteplassen, den befinner
seg der hvor den foreslåtte utvidelsen kommer. Erling Svensen skriver i en email
26.02.2009: “Noe av området er allerede utfylt, og det vil være synd hvis resten
skulle blitt ødelagt. Håper at videre utfylling nord for Langholmen blir stoppet
totalt da dette er et veldig viktig område og det eneste jeg vet om der torsken
gyter i Eigersund kommune.” Mange trodde at gyteplassen allerede var fylt over. Nå
får man i 12. time en ny sjanse til å berge denne verdifulle gyteplassen fra å bli utradert.

Viser til telefonsamtale med Sigurd Espeland ved Havforskningsinstituttet 23.03.2011.
Han kan bare uttale seg på generelt grunnlag: Ofte ser en at en finner gyteplasser i
indre områder hvor eggene holder seg tilbake og ikke fraktes med strøm til andre
områder, dette skaper lokale bestander, f. eks. er “Risørtorsken” en egen bestand.
Sånne lokale bestander kan tenke seg å ha lokale tilpasninger til lokalt miljø, krever lokal
forvaltning, og er viktig å ta vare på. Havforskningesinstitutet har nå foreslått å kunne
bruke høyeste verdikategoriseririg også på lokale gytefelt, kategori A: av nasjonal
interesse, dvs at også lokale gyteplasser kan være av nasjonal interesse, I teorien kan
også et gytefelt ved Langholmen i Egersund være av nasjonal interesse.

Se vedlagte artikler fra Stavanger Aftenblad og fra Eigersund Venstre sin hjemmeside,
samt skriv fra Havforskningsinstituett sin hjemmeside.

3) Jernbanespor til Langholmen: Dette er en ide som “henger igjen” fra mange år
tilbake, ifølge plansjef Tonheim fra før hans tid. Han sier i folkemøtet 30.03.11. at det er
vist som en mulighet og at det ikke finnes noen konkrete planer. Vi mener det nå er på
høy tid å fjerne dette sporet fra kommuneplanen! Det er tegnet inn på kartet rett
gjennom Etman og et bolighus. Dessuten vil det måtte krysse Eie-gården og hovedveien
til Eigersøy. Selv med utvidelse av industriområdet er det neppe areal nok til å genere
aktivitet og gods nok til å forsvare en slikt jernbanespor. Sidespor til jernbanen har blitt
nedlagt flere steder fordi gods på jernbane ikke kan konkurrere med veitransport. Vi
anser derfor dette for å være helt urealistisk. Selv ikke Risavika Havn har noe
jernbanespor. Risavika Havn profilerer seg som “en moderne og fremtidsrettet havn
med et helhetlig og attraktivt havnetilbud rettet mot regionale, nasjonale og
internasjonale aktører. Havnen har en sterk posisjon med anløp til og fra internasjonale
havner, og som knutepunkt for gods som skal videre i Norge.” Man burde ta en tur dit for
å se hvor mange mål areal som skal til. Godsterminalen på Ganddal har et kjempestort
oppland, er Norges nest største godsterminal etter Alnabru. Hva kan etlitesidespor tiI
Langholmen bidra med i denne konkurransen?

Og hvorfor skal store båter inn ved Lang holmen der det er så liten plass og trangt
farvann når der allerde finnes en glimrende havn på Kaupanes? Hva skal de skipe ut fra
dette lille området?

4) Vern av strandsonen - ny lov om 100-meters beltet: Området som omfattes av den
foreslåtte utvidelse er i henhold til eksisterende kommuneplan ikke industriområde, men
“Bygning m/ særskilt allmennyttig formål - framtidig”. Det er her altså snakk om en
omregulering som vel må vurderes i forhold til den nye loven. Sjøen som omfattes av
utvidelsen av industriområdet vil sannsynligvis bli utfylt om forslaget vedtas. Utvidelsen
må jo være i strid med med nasjonale mål om særskilt vern av strandsonen.

5) Uten mål og mening: Vi naboer kjenner ikke til at det foreligger konkrete behov eller
planer som forsvarer utvidelsen av industriområdet. Vi savner en god begrunnelse, en
vektig samfunnsmessig grunn som kan forsvare det å ta eiendom, hus og hytter fra folk.
Dersom en privat aktør skulle finne det interessant vil kommunen gjennom forslaget
legge til rette for ekspropriasjon. Dette kan skje om 2Oår eller om 2år. Eiendommen kan
dermed ikke selges og en innløsning vil neppe kunne veie opp for tap av eiendom. Man
må leve i usikkerhet. Og kan vi på oppsiden av veien føle oss trygge i tilfelle det ønskes
ytterligere utvidelse? Eller for å få fram et jernbanespor?

6) Manglende tillit til kommunen: Vil minne om at kommunen har ansvar for å ivareta
alle innbyggernes interesser. Kommunen har ikke hatt verken vilje eller evne til å stanse
ulovlighetene som pågikk ved Langholmen gjennom flere år. Vi har ikke tiltro til at de vil
se etter i framtiden heller. Dersom det etableres industri, så vil det sannsynlig bli fritt
fram for utbygger og neppe være mulig for naboer å nå fram med klager! innvendinger.

7) Forskjønnelse av området: Viser til anlegget til Egersund seilforening som er under



Grunneiere av gnr. 13, bnr. 2288 og gnr. 13, bnr. 21

opparbeidelse, dette vil bli nærmeste nabo. Det ville være naturlig å bevare bukta og
området nord for Langholmen slik det er. Dette vil nok seilbåtfolket sette pris på i stedet
for å få industri som nærmeste nabo til det planlagte seilbåtanlegget.

Egersund 10. april2011

8) Eier av Langholmen ønsker selv å omdisponere til nausthytter. De finner det
uinteressant, også økonomisk sett, å gå videre med utfylling! industri! havn. De har
kommet med sitt innspill til kommunelan og ønsker å bygge nausthytter og båtpiasser.
Rune Bertelsen sier til Dalane Tidende 04.02.2011: Eigersund kommune

v! kommuneplanlegger Dag Kjetil Tonheim
Postboks 580

- Det er store og gode kaier på Kaupanes. Jeg ser ikke behov for mer kaiplass. 4379 Egersund
Dessuten ligger Langholmen tett opp mot bebyggelsen, noe som tilsier at vårt utspill bør
være en god løsning. Dette vil være til forskjønnelse for både byen og omgivelsene
ellers.

Høringsuttalelese til innspill nr. 32, gnr. 13, bnr. 2288 og gnr. 13, bnr. 21
til kommunenlanens arealdel, Eigersund kommune

Dette er argumenter som vi også har brukt. Vi har selv foreslått på GNR 47 BNR 816
omregulering til fritidsområde alternativt båtplasser. Vi kan støtte ideen om omregulering Gnr. 13, bnr.2288 og gnr. 13, bnr. 21 er i planen Hestnes øst - Lyngtangen vist som
til fritidsbebyggelse uten at vi dermed går god for utkastet slik som det foreligger. byggeoniråde for naust.

Vi ønsker området regulert til byggeområde for hytte!naust.
Konklusjon: Ber om at man går bort fra forslaget om utvidelse av industriområdet,
i det minste at man utsetter det inntil det er gjordt skikkelig forarbeid, en nytte- og Rådmannens konklusjon er at innspillet ikke blir lagt inn i komnuineplanen av hensyn til
konsekvensvurdering. byggeforbudet i strandsonen samt for å sikre kommunens innbyggere tilgang til strandsonen.

Vi mener at forslaget bør legges inn i kommuneplanen.
Egersund 31.03.2011.
Naboer til Langholmen: Begrunnelsen for dette er at gjennom reguleringsplanen for Dyrnes-Kvå, Eigersund, ble store

deler av strandområdene ved Lygre1orden regulert til fritidsbebyggelse og hytte/naust. Det er
derfor naturlig at også deler av strandområder på Hestnessiden av Lygrefjorden blir regulert

Arnhild Håland, Torunn og Per Kristian Peersen, Grete og Bjørn Skaaland, Sissel June til område hytte!naust. Vi ber dere derfor vurdere området N4?), fra og med Herman Hestnes
Malmei, Terje Aarsland, 01aug og Jan Anders Bolstad, Gro og Frank Haugsengen. til og med Randi L.H.Birkeland separat, og ikke hele strekningen som nå inn til Lyngtangen.

Alle som har meldt inn innspill på nr. 32 befinner seg i dette området.

Videre mener vi at kommunens innbyggere har og vil ha god tilgang til strandsonen på de
store friluftsoinrådene vest og sør på Hestneshalvøya. Det er allerede i dag en god og stor
parkeringsplass ytterst i Hestnes. Gjennom det gode stinettet på Hestneshalvøya, vil det også
være naturlig å bruke disse friluftsområdene, Kommunen bør tilrettelegge enda bedre for
størst mulig bruk av disse områdene.

Med vennlig hilsen grunneier av gnr. 13, bnr. 2288 og gnr. 13, bnr. 21.

Randi L.H.Birkeland og Johan L. Hestnes



Grunneierne av gnr. 13, bnr. 296
v/Randi L.H.Birkeland
Nedre Kringsjå 3
4370 Egersund

Grunneier av gnr. 8, bar. 55
Randi L.H.Birkeland
Nedre Kringsjå 3
4370 Egersund

Egersund 10. april2011

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

HørinRsuttalelse til innspill nr. 33, gnr. 13, bnr. 296 til kommunens arealdel,
jggrsund kommune

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

Egersund 10. april 2011

Vi ser av konklusjonen at rådmannen tar uttalen til orientering frem til endelig lokalisering av
kirkegård er avklart. Vi forventer derfor at ved avklaring vil gnr. 13, bar. 296 bli omregulert
fra areal til kirkegård til område for boligbygging, hvis en velger en annen lokalisering av
kirkegård enn Rundevoll-Hestnes. Vi f’rventer også at området iklce da vurderes til andre
arealformål herunder offentlig til skole eu. Kommunen eier selv store områder i Hestnes og
det er naturlig at en da tar kommunens egne områder i bruk.

Ved den allerede store bruken av samfunnsmidler som har blitt lagt i opparbeidelsen av ny vei
ut til Hestnes og bro over Lygre, synes vi at politikerne har sagt klart i fra hvor en vil
prioritere framtidig boligbygging.

Ved revidering av kommuneplanen for Eigersuid — arealdelen 2007-2019 ble store deler av
vår eiendom båndlagt til friluftsformål. Dette sammen med eventuelle framtidige offentlige
arealformål lagt på vår eiendom, ør at vi som grunneiere avgir vel mye til samftmnsnyttig
formål.

Høringsuttalelse til innspill nr. 34, gnr. 8. bnr. 55 til konimuneplanens arealdel. Eigersund
kommune

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

Konklusjonen til rådmannen er at han iklce vil legge mnspillet, at gnr. 8, bar. 55 legges som
LNF — område, i kommuneplanen av hensyn til langsiktige rammebetingelser for
industri/havn.

Slik jeg ser det, har Aker Solutions Egersund AS gode utviklingsmuligheter, uten at gnr. 8,
bar. 55 trenger å være en del av industriområdet. Holmnen vil bli liggende som en buffer og en
vil unngå konflikter mellom eksisterende bebyggelse på land, friluftsliv og industri. Ved å
fylle ut som regulert vil en komme tett opp i bebyggelsen på Hovland og da kan en stille
spørsmål om støv og støy og tilfredsstillende lekeområder for barn og unge.

Randi L.H,Birkeland

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

Med vennlig hilsen grunneier av gnr. 8, bar. 55

Lilly H. Lorentzen Johan L. Hestnes
Randi L.H.Birkeland



Larsen & Bjørketand AS

Gamle Sokndalsveien 38

4370 Egersund

Dgersund kommune

Postboks 580
4379 Egersund

Egersund, 07.04.11

Fra: ARKITEIÇI / INGENIØR HARALD AARSTAD
Sendt: 07.04.2011
Til: Dag Kjetil Tonheim
Kopi:
Emne: HØRINGSLJTTALELSE TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL - KOMMUNEPLAN FOR SENTRUM 2011-
2022.

Kommentarer i forbindelse med rullering av kommuncplanen, grw. 8 bnr. 26

På vegne av Per Hovland oversender vi kommentarer til Rådmannens vurderinger til nytt

boligområde på gnr. 8 bnr. 26,

Rådmannen skriver at det er regulert til sammen 330 boenheter på Eigerøy. Her vil vi bemerke at de

aller fleste av disse tomtene ligger på norda EigerØy. Det er svært få regulerte tomter på søre

Eigerøy.

Videre skriver râdmannen at byggelinje på 50 m langs fylkesvei, og byggegrense fra høyspentlinje vil

redusere området som kan bebygges vesentlig. Her regner vi med at byggegrensen til fylkesveien vil

bli vesentlig mindre (15 m) når det blir utarbeidet reguleringsplan for området, I tillegg kan

hØyspentunjen legges i kabel gjennom boligfeltet.

Området ligger Inntil eksisterende vei, vann og avløp, og vi mener derfor at denne eiendommen kan

ses på for seg selv, og ikke nødvendigvis trenger fl ses på i en større sammenheng, slik som

rådmannen legger opp til.

Med hilsen

41j
Sturla Stokke land

Larsen & Bjørkeland AS

Att. Dag Kjetil Tonheim - Plansjef Eigersund kommune.

HØRINGSUTfALELSE TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL - KOMMUNEPLAN FOR SENTRUM
2011 -2022.

Det vises til prossessen med revidering av kommuneplanen for Eigersund kommune 2011 - 2022 og
da til deiplanen - Kommuneplan for sertrum - tlagt til høring og oftentliog ettersyn med frist for innspill
og kommentarer satt til 8. april 2011.

Det framsettes slik uttalelse til planforslaget:

1.00. Senterområdet merkert S3 med tilhende småbåtbavn i tilknytning til Lygre bro og ibyggings
oirrådene på Hestneshalvøya bes opprettholdt slik det framgår av forslag til kommuneplan for
sentrum 2011 - 2022 i tråd plansjefen/rådmannens innstilling og konklusjon og kommuneplan
utvalgets ‘edtak i sak 001/11 002/lit møte 26.01.2011.

Senterområdet og båthavnen er under planlegging og regulering. Det foreligger flere aktuelle
interesseiler som ser nærmere på en etablering innenfor dette senterområdet. Avkiaringer
i forhold til disse forvertes å være klar før sommeren 2011. Seriterområdet vil ha en viktig
funksjon for den nye bydelen på Hestneshalvøya. Innerfor senterområdet vil det i

reguleringspianen
bli avsatt arealer til serferpark med tilhørende gang- og sykkelvei langs sjøfronten. Disse

orrrådene
vil bli regulert åpen for alirnenn ferdsel i serferområdet.

2.00. Kulturhistorisk reiselivsanlegg merket R8 bes opprettholdt slik det framgår avforslag til
kommuneplan

for sertirum i tråd med plarisjefen/rådmannens innstilling og konklusjon og kommuneplanutvalgets
behandling av planen så langt.

Det er framdrift i planlegging hvor en ser nærmere på aktuelle løsninger for dette området. Vi
regner

med at forslag til reguleringsplan og detaljplan for et så spesielt område vil ta noe tid å avkiare
men

målet er å ha et utkast klart i løpet av høsten 2011.

3.00. Jeg har ved flere anledninger kommet med innspill om å avsette områder og arealer til
kolonihager.

I disse innspill er det det redegjort grundig for de arealmessige og samfunnsmessige kvalitative
sider ved slike anlegg. Ser man nærmere på de positive sider slike anlegg har både her til lands
og ikke minst i våre naboland, så ser man at det i slike anlegg oppstår gode relasjoner mellom
brukerne, I tillegg har en erfaring for at slike anlegg har en positiv helseeffekt for mange av

Ëigersund kommune
ArkivsakiD. 0 3iL_

Molttlt: 07 APR 2011
Gradering:
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brukerne.

Jeg har i forslag til ny kommuneplan ikke funnet at det er avsatt kvalitative områder for
kolonihager.

Det er skuffende at kommunen ikke ser ut til ville tilrettelegge for etablering av slike anlegg. Jeg
ber

derfor at kommunen i den videre kommunplanprossess åpner for og avsetter områder for
kolonihager.

Med vennlig hilsen

Harald Aarstad

___________

Tnformasjon fra ESET Smart Security, versjon av virussignaturdatabase
6022 (20110407)

__________

Meldingen kontrolleres av ESET Smart Security.

<http://www.esetscandinavia.com>



Eigersund kommune
Pb. 580
4379 EGERSUND

Advokatfirmaet Jensen AS
Mobflielefou 9579 72 27
Org.nr.: 889 201 762
Driftekonto: 5081 05 85975
1Cflentkonh, 96 47768
el(Dsdvokai £ersund.no

Aesatt dvok,it:
Merete BJerkdund Bilsiad
Mobil: 93 025345

Med hilsen

E’l sen

-k

Egersund 08.04.2011

Vedr. gjennomgaig og vurdering av innspill til kommuneplan

Viser til innapill datert sept 2002 og juli 2006 fra undertegnede vedr (mr 46 bnr 35, Nyeveien
v/Slettebavannet.

i disse rnnspillet ber vi om en avklaring or videre bruk og foreslår alternativ bruk av området.
Området har i en 30 års periode vært båndlagt som fremtidig trase for riksvei.
Da dette ble båridlagt tviler jeg på at intensjonen skulle være status quo etter nærmere 30 år.

Vi ber derfor, ennå en gang, at Eigersimd kommune sammen med Staten Vegvesen definerer
bruken av dette området og evt. kommer med konkrete planer for veitrase.

,Ltt
,

Eigersund kommune
v/ Kommuneplanlegger Dag K Tonheim
Plankontoret
PB 580
4379 Eigersund

ADVOKATENE

Jensen iZ (Bi(taé
DEN NORSKE ADVOKATFORENING

i b 362 Nytorget 6 4379 Egersuad
TI!.: 51 492255 g-ab: 51 492440, www.advokateae.egcrsund.no i——. .

OW4OERIN L—

MB 1OkOij

Deres ref: Vår re!.: 07f4321J1ws Dato: 08.102020

.,......,

VEDR. INNSPILL TJL KOMMIJNEPLÅNEN

Undertegnede har blitt kontaktet av Ludvig Leidland i forbmdelsemJ$
kommuneplanen.

Han er eier av gnr. 7 bur. 101 Bigersund.

Mm kisent ønsker at den øvre delen av eiendommen skal utlegges tilbohgfotIS

Dersom kommunen ønsker kart over det aktuelle området, vil jeg be omå bli
kontaktet

For øvrig ønsker min klient at det området som ligger mot Grautgranisen skal
t1 boligformål Gnr 7 bnr 10 er sameier til området.

!., r4

Jeg vil be om at nærværende innspill blir satt opp under rullermg av
-r

Mm klient har opplyst at han først ble kjent med at fristen var gått ut vedbJf
kentor i dag

Medvennhghdsen 4

for Å vo rmaet Jensen AS . .,. .

<EingJense -,
•-

Advokat Sig-vart Bilstad. .,. .

Mobiltelefon: 91 80-37.- .-... .

Org.nr. 991 968 032
no Driftskonto: 1503.02.48756 .

Kilentkonto: 1503 96

___________ _________

sivartladvokatt .rsimndno. -. - -. -



Fra: Aud Eli Ege Tønnesen
Sendt: 22.08.2010
Til: dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no
Kopi:
Emne: Jnnspill til Revisjon av kommuneplan 2010-2022

Jeg viser til samtale på ditt kontor i forrige 1e, der vi kort diskuterte muligheten for å få med en teig av gnr
8 bnr 32 i et område som pr idag er regulert til framtidig boligformål.

Jeg har som astalt fyllt ut standar skjema etter beste evne,- beklageligvis er ikke alt fyllt inn.

Dersom du ønsker ytterligere irformasjon vennligst ta kontakt med meg på mail (aet(ânavico.com
<mailto:aet(llinavico.00m>) eller på mob nr 90722231.

Jeg har lagt ved søknad og skjema i pdf format. Dersom du ønsker signerte papirer sender vi dette så
snart Â får beskjed.

Kan du vennligst gi tilbakemelding på at søknaden er mottatt og at alt er 0k?

Takk for hjelp så langt.

Med vennlig hilsen

Aud Et Ege Tønnesen

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 AREALOEL ulike forslag.
2010-

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

Navn etendomsgrenser og bovedadkomst.

GnrJBnr. — Gnr 8, b.nr 32 - Det er opp til forslagsstiller selv å vurdere
. hvilke andre temaer og problemstillinger somAdresse yn,ngsveIen 8 er aktuelle for drøfting— se egen veileder som

4370 Egersund kan lastes ned eller fås ved plankontoret.

Gjennongang av innspillet

4]Nej Uaktuelt
Fakta ci Eierforhold Privat eller offentlig Privat

ci Foreslått arealkateggjy kommuneplan: Boligområde
ci Arealkategon i gjeldende kommuneplan: LNF nåværende
ci Finnes_det_regjngsplan for området_i_dag:
ci__Arealkategori_i av. eksisterende_reguleringsplan:
ci Størrelse_på foreslått_og_berørt):
ci Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange Nei

meter fra_sjøen_i_så_fall?
Naturgrunnlag ci PLANFAGLIGE VURDERINGER

ci Grunnforhold FieI
ci Helningsgrad/solforhold øst!nord-øst
ci Vegetasjon Krattskog
ci Topografi
cl Adkornst
ci Er offentlig vann og avlep etablert i Ja

området/mulig? — —

Virkeområde Jordvern- og Iandbruksfaglig vurdering Ja Nei Uaktuelt
Berøres landbruksinteresser av innspillet?
Bonitet
Leieareal? Aktivt bruk? — x —

Ligger det i kjerneområde for jordbruk/skogbruk? — x
5. KULTIJRLANDSKAP 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? —

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

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

Forurensningskilder i området eller i nærheten — x —

Hyspjer i området? x
Transport_av fa jigs_i_området? — x
Traflkksikkerhet_(ulykkespunkt_m.m.) x



Utfyllende kommentarer: Til Eigersund Kommune

v! Plansjef Dag Kjetil Tonheim

Egersund, 20.08.2010

Helse- og 7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG —

sikkerhets- ELDRES INTERESSER
messige krav Kan arealene sikret mot:

. støy, støv, eksos? x

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

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

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

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

(ylt, 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 linne sin
løsning.

• Ligger ‘mrådet til riksvei/fylkesvei og med godkjent
avkjørsei?

Uttyllende kommentarerlbeskrivelse

lnnspill til revisjon av kommuneplanen 2010-2022

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen ønsker vi å inkludere en teig av gnr 8 b.nr 32 i det

området som idag er regulert til framtidig boligformål.

Teigen som ønskes inkludert ligger som en naturlig forlengelse mot sør og vest av planlagt

boligområde. Ved å innkiudere denne delen av eiendommen åpnes det for lettere tilgang til gnr 8,

bnr 33. Eksisterende regulerte del av vår eiendom er på vedlagte kart merket med gult,- området

som Ønskes inkludert er merket med blått.

Området er idag bevokst med krattskog. Det foregår ingen jordbruksaktivitet på denne delen av

eiendommen.

Området gir mulighet for plassering av boliger med usjenert utsikt mot Øst og nord-Øst. Det er idag

ikke tilsvarende tomter på denne delen av Eigerøy.

Standard skjema for innapill er vedlagt i pdf format. Kart over området finnes som s.2 i dette brevet.

Dersom ytterligere opplysninger er Ønskelig ber vi om tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

For Aud Eli Ege Tønnesen& Reidar Tønnesen
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Utfyllende kommentarer:

Helse- og 7 BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG — —

sikkerhets- ELDRES INTERESSER
messige krav Kan arealene sikret mot:

. støy, støv, eksos?

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

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

• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider

-

. bruk for ulike_aldersgrupper —

Tilgjengelighet! Kan området tilfredsstille krav til
Un iversell tllgjengellghetluniversell utforming?
utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov?

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

Beskrivelse:

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLD! —

traflkksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET
. Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i

området?
• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger?

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

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

Utfyllende kommentarerlbeskrivelse



Eigersund kommune
Kommuneplanlegger
Dag Kjetil Tonheim
Postboks 580
4379 Egersund

Rev.Kommuneplan 2011

Søker med dette om å få omregulert del av Gnr.4 brn.6 (se vedlegg 1).

Undertegnede ønsker å bygge bolighus på ovenfornevnte eiendom og antar at
Riktig/ny betegnelse på området må være: Spredt boligbygglng.(dette vet du best)

Vei til det aktuelle området er bygget med godkjent utkjørsel fra
Statens vegvesen datert 10.03.2008 (vedlegg 2)

For eventuelle utfyllende opplysninger kan undertegnede treffes på
TIf: 90 99 2032 eller via epost til denne adressat (Rolf Magne Skogen)

Sendt pr. epost samt via post.

Egersund 14.februar 2011

Med vennlig hilsen

Ole Christen Skadberg
Ytsebrødveien 374
4370 Egersund
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Høringsuttalelse til 1. gangsbehandling gjeldende for
Seglem gård (Gnr.3/Bnr.1)

- et gårdsbruk for framtiden -

1

SEGLEM GARD ..:.:.

EMIÖG d1DGI. . - -

t

i

Gunnar Johan Heillesen og iron6 SegJern
Visjonen — edendo på samspmet.iellom økologi, helse og miljø

Mgttatt 3OMAR....

SgIem gård
1-løringsuttalelse —1 .gangsbehanciling kommuneplanen 2011-2022

fl fl
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Seglem gård
HerlngêuttaIeIse—1.gangsbehsndhflkrnufleptaflen 2014-2922.-



I høringsuttalelsen redegjØr vi for vårt synspunkt mht ROS vurderingen.

ROS vutderingen viser at administrasjonen i Eigersund kommune.mener-’ .-

korifliktnivet i Seglern gård innsplllet er for høyt. Vi gjør endringer-i Seg
planene-på flere av områdene hvor det foreligger-negabve merknader i I
behandflngen,

VI vil fremheve histeilske bygningsmessige fakta fOr gårdsbrUketi kepittel,-5

2 Synspunkt til. ROS
Rådmannen (IrI Joban Olsen). peker tommelen ned for’Segleni gå4t
1. gangs saksbehandhng -av revidert kommuneplan.

Nøkkelpunkter fra rådmannen;

Punkt 1.byggetiltak i- kjenieområda-for landbruk tillatesikke

Punkt 2: dyrka- mark bygges ned

Punkt 3: ililater kun ren jordbruksdrlft

VI mener;

Ad Punkt 1.
Velledeten for kjemeområde landbruk” utgitt av --

landbruksarealene er viktige for matprodiiksjdr, kun nskap grØnfl
opplevelser, eller andre verdier. SeSm gård er innovativ pådIsse.pur
trenger noen nyejandbruksielatérte bygninger for å løfte -og. drifte
del av nytenknlngenI prosjektet er behövet for ovematting I arbeld
mennesker som ønsker å hjelpe oss med investering og-.diiftefl.-a\i.l
Professor Anders t.unnan med studenter fra Universitetet-for milJØ:
(UM8) fant-den juridiske, løsningen mht overnatting på et gårdsbruki
2008. Løsningen er viktig for prosjektet. Den er en del åv innsilllet. Ul
kommuneplanen.

Seglem gård trenger noen nye landbruksrelaterte bygninger. I henhold til I
bygningsloven ref § 11 .7.S skal areal for LNF (landbruk-, natur-, frilu
brukes til nødvendig tiltak for landbruk og teindrift og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårde’ns ressursgrunnlag. Lærere og studentep’

Seglem gård
Hø’ringsuttalelse — i .gangsbehandling kommunepianen 2011-2022

fl

I Innledning
lnnspill nr. 45.1 samlet ROS dokument — Seglem gård ble enstemmig
kommuneplanutvalget.(KPU) ved 1. gangs. behandling. S.eglem gård i
såkalt JA sak (læt i KPU møtet ons,da 26.01.11), for å utvikles yidere

• -‘-

:‘ .
“. . -

SEGLEM GARD
.GØå9GI -. -

UMB har hjulpet oss med den juridiske organiseringen av arbeIds1eigheter på LNF L
område For å kunne realisere disse stiller de opp noen forutaetnngr

Forutsetningene fra UMB

-Salg av-leiligheter må organiseres- slik at man ikke kjøper.eiend4rnsretten-ti[ - .-. .•

leiligheten rtien bruksretten

—F.eks borettslag eller time-share

•Selve låven eiesav-bonden
leiligheten ikke kan overføres fra bonden

•“Utbyggingen av gården ska[akje uten—at
av Gunnar Heillesen I forr.plan)

Vi har arbeidet ca 7 år mrc1 nrniktet

kommuneplan4i, IJL lUiiLlllll9lll lvi

administrasjonen i ‘ -

lokalpolltikere g andre -

-

trenger en såkIt JA sak (lært i KPU møtet onsdag 2601
med en reell utvikling av gårdsbruket Seglem gård (Gnr

;;-
‘•-

Segiem gård --. -- “-. -

Høringsuttalelse — I gangsbehandllng kommuneplanen 2011 2022 Side 4 a 10



3 ROS: konflikt — vårt forslag til endring

Natur og kulturområder

100— meters beltet fra slø / 50— meters beltet fra siø -

Konflikt Område ved Stora Prysevik som omfattes av aktiviteten ligger cE:
100-m beltet, ny bebyggelse er foreslått 150 m fra sjøen.’
Endring Prysevika — Seglem gârd tas ut av planen

Vakre landskap ..

‘Konflikt: 1-løydedrag og strandsone er sårbart
lagt til eksisterendebebyggelseGjeJder bebyg
Endring: Prysa’idka — Seglem gård tas ut av planen.

Landskaosvernlestetikk
‘Konflikt: Bidra til å bygge td t.
Endrlflg: Prysevika — Saglem gård tas ut av planen.
utvikles med redusert grad av konflikt.

Kierneoniråde for landbruk
wKonflIktnftaket1ggt I kjemeområde for’
fylkeslandbruk og iandbwlsjef.
Endrlng Prysevlka— Segiern gård tas ut av i

utvik!es med redûsert grad av konflikt.

SEGLEM GAna
HS.LJ5OGOKOLOÖj

Forurenslngskllder

Landbruk
“Kbnfllkt Kjemeområde for landbruk.”
Endring: Prysevika —Seglem gård tas ut av planefl
utvikles med redusert grad av konflikt.

3.1 Muligheter! lovverket
Aarealforniål relatert til nybygg for ovematting
innspillot) kan lnkluderesi arealplanen for Seglememarka.
på to måter via lovformulerlnger i.Plan og Bygningsloven (PBL) .

. .,

Underfomiåi: . . . . .

a) areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilkhyttet
næringsvirksömhet basert på gårdens ressursgrunnlag, :

b) areal for spredt bolig fritids eller næringsbebyggelse mv jf § 1111 nr 2

SEGL.EM GÅRD
HELSE GeOLGI

11-11. Bestemmelser til areaiformél etter 11-7nr;5 og 6

2 at spredt bolig fntids eller nænngse$yØelse og annen beb
kan tillates wennom behandling av en*Ssøknader eller
reguleringsplan når formålet, bebyggelaêsomfang og lokalise
nærmere angitt i arealplanen,

32 Konklusjon
Seglem gård har redusert konhliktgradcn ved å
Seglemamarka utvikles med redusert grad avi

Vi ønsker at ny bebyggelse på.Seglemsmarka eL.
mark reduseres iIs1) og at området settes av i areal
slik PBL § i1-7ogfefler 11-il åpner for.

4 Sealemsmarka — Seglern gård

11-7. Areslformål i kommuneplanens arealdef
1. Bebyggelse og anlegg.
5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift.

Seglem gård
Hor4ngsuttaleise — l.gangsbehandling kommunepianen 2011-2022

fl

Seglem gård (gnr3I bnr.i) består idag av et våningshus. AreatbfOr”
dag på gården er ca I mål. Tilsvarende areal til nabogårder varierer
mål.

fl

Gårdsbruket hadde historisk flere bygninger. Vi ønsker å etablere nye bygninger p
gammel grunn. Dette skal gjøres I tråd med retningslinjer for landbruk.

Side 5 av1O

Vi menerat gården trenger nye landbruksrelaterte bygninger for å.kqnne utvikles av
neste generasjon. Våningshuset som eksisterer i dag er ikke tilstrekkelig.

SegI&n gård
Høringsuttalelse — tgangsbehandllng kommuneplanen 2011-2022 Side 6 avlO
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SEGLEM GARD

I 1890 var bygningene på gården Seglern -stort sett samlet i et større tun’;,sorn kartet
viser. Det var totalt 19 forskjellige bygnlnger’l tunet. Man kan ut fra ‘antall bygninger
og deres plassering tenke seg at det var toraktivitet på dette områdëti:’ ..‘

Etter hvert ble hus flyttet, noen revet og nye ble bygget i området Pål 890 tallet, kan..,.
man lese fra pantebok nr.1 5, 1890-1893, side 547-662 at det var 17 gårdsbrUkIdjift:
på Seglem.

I 2008 var det & aktive gårdebruk i drift. Driften er i dag deItidog,gtd køtønp.å
Seglem har stort sett sauer (Kilde;. Kåre Seglem).. Landbruksdrif1enerdrastIk.
redusert (ca 70%) gjennom de siste 100 år på Seglem

—

..

_____________ _____________________________

:‘‘

Sealem. Gårdeiere I 1890(AktlVe aårdsbruk
Bruks nr. Navn -

I Kristen Nilsen,
2 1sek Isaksen
3 Efllng Nilsen
4 .JakobA.:Jakob8en
5 Olaus G. SkadPerg
6 AsserjÖhpnhessefl,
7 AàgotMakdaffer
8 Ommind;’.Pnunundsen.
9 Oje KoflradOn
10 . PedérPedersen,
11 Hans KaIsen
12 Elling HeIgésen
13 Olaus. Rasmussen
14 Adreas Reinertsen
15 Qlè1jelesen..
-16 :Anton:Pederspn
17 Nils Carisen

Seglem, Gårdelerl 2008’(AktiVe girdsbruk)
Magne Samslållen
Amt Olav Seglém
Geir lvar Seglern
Peder Seglem
Anders Hoviand

SEGLEM GARD

Landbruksrelaterte bygninger må forstås her som driftsbygning som inneholder
arbeidslelligheter. Hver arbeidslellighet er antatt lik ca. BRA 45 kvm. Driftsbygningen
vil også Inneholde .terapidel (næring), I tillegg kommer veksthus, redskapshus og’
våningshus.

Vi mener at en vurdering basert på plan og bygningsloven (PBL) kan åpne for dette,

Viser to mulige løsninger for definering av.arealfomiål i kommuneplanens Orealdel
for Seglemsmarkas gjødsla belte, ref omtale foran i pkt 3.1.:

• Bebyggelse og anlegg . ..‘.

• Landbruks-, natur-og frlluftsformål samt reindrift, med underformål.’:Og, .. .

bestemmelser
‘

,‘; . «

L.’,

Aktive gSrdelere 11890

Kart over innmarken til gården Seglem, 1890

Seglem gård
Høringsuttalelse —1 .gangsbehandllng kommurieplanen 201 l.-2022

Aktive gårdelere I 2008

Segiem gård
Hønngsuttatelse -1 .gangsbehandling kommuneplanen 20.11-2022 Side 8 av 10



Foreldrene til TønnesKiji
satte oppvå
modemserlnger.
flker og gixbruker . -

bygnhigefle etter Tønn
Det hadde l&n1ld ii1
av våningstius, d”
Sjøbua ISGgIems

Seglern gård
Herlngsuttalelse — tgangSehandUngkommunepIaren 2011-2022

fl
SkJe.9avlb

Over ser man søbuene [Se
til Kåre Seglem tidligere. Tø
sjøbuene som sees midU
fiske, som see helt bàker
sees bare tufte’ie av tedsf

Gården har siden 1925 oni otllted4er s
Midbrødøya ogSeglemsvå.

Segiem gård
Horingsuttalelse —1.gangsbebaridung kommuneplanen 2011-2022 Side 10ev 10,

Bildet er fra 1925 og våningiuset tilhørende gården Se
forgrunnen, heRtil iOflstre; lem har gnr. 3 c
slektens eie sIni73O ‘ -n gang &
tun på Segiem. t::.
en den dag dag ses

SEGLEM GARD
HUMØéGØI(bLOm ..

.-

VAIlnfl5hUS

SegEemsvågen tIsinkteruk

Bygninger på (Gnr.3,Bnr.1) 11968

Det tilhører elles



Ei ersund kommune
Askvsakt

Egersund Kommune,plankontoret

Postboks 580

4379 Egersund

Eigersund kommune vi plankontoret
Postboks 580
4370 Egersund

Egersund den 7.4-2Ô10

Egersund, den 04.04.11
Vedr: lnnsplfl tIl kommuneplarien

ICOMMENTARER TIL KOMMUNEPLANEN -. FRODE TEIGEN GNR2 BRNA3

i det jeg viser til kommunes forslag vedr, nyreviderte arealdelen av kommeplanen, fremmes
herved fblgende på vegne av Frode Teigen gnr.2 bnr.43, Midbrød.

Er takknemmelig for at innspiiletom å utnytte tidligere tbrsvarsområdc til småhusbebyggelse/
kontor ble positivt mottatt. At bebyggelsen må holdes klar høydedragene synes fornuftig. Det
som imidelertid ikke er like kjek. er kravet til l0O-m grensen mot sjøen. Dersom dette settes
som et absolutt krav, blir utnyttelseagraden svært begrenset

Slik man hadde tenkt å utnytte området var å anlegg boligbebyggelsen fra veien og videre
innover. I den innerste delen mot sjøen skulle det oppføres kontorer, dette i en bygningskropp
strengt tilpasset terrengets/ områdets særegcnskap. For at dette skal lykkes, og at opplevelsen
skal bli maksimal, bes det forståelse for t bygningen må kunne trekkes noe nærniare sjøen,
for eksempel 60-70 meter, slik som den ørige bebyggelsen på stedet. Det resterende areal
mot sjøen vil tiltakshaver påta seg og legge til rette for allmennrettens fiiluftsinteresser.

Et annet moment som man håper kan bli vurdert på nytt, er utvidelse av naustbebyggelsen i
Færevik. Dersom dette tillates vii tiltakshaver være positivt innstilt til et evt. krav om å
anlegge en eller annen form for beskyttelse, eksempelvis en molo som vil verne både ny og
eksisterende bygninger.

Me,L

Pet er E Segiem
Basthaugveien 10, Leidland
4370 Egersund

Viser til innsendte innsplH til kommuneplanen pmine 2 gårdsbruk påSeglem,nordre

elgerøy

Etter det Jeg har fått opplyst så er Ingen av mine innsplll tatt til følge.Grunnen til disse

innspillene er at det vil styrke næringsgrunnlaget på gårdene.

Jeg ber derfor at disse blir tatt opp til ny vurdering.

Mvh

Rune Bertelsen



INNSPILL TIL REVIDERING AVKOMMUNEPLAIENSÀiE*1J.E)w
Gnr. 2 Bnr 49

I oibindelsenied kommunens ovkeIesvfli*y&gen, naust og kai p*sn. :1
vil det for mitt vedkommende være behov for annen andingsp1ansrnedbtfrBdket
på Midbredeya

I den forbindelse ønskes oppttten liten bygge i tre på eiendommen Gnr. 2.Br.’49sonVV
ka

Bryggen ertenktvink1et90gtadermedmåleneS.x;mctermedenbrcddepå2’meter

Detaktuell o beav.e1togs.ogedflmtmiuumiadsbehe.

Medv ig

And&s

,

_,e.’II

Eigersufld kommune

Anders Hovland
Midbrødvcicn 62
4370 EGERSUND

Eigersund kommune
Plankontoret
Postboks so
4379 EGERSUND

innsn 01 APR 2011

Midbnsd, 30.03.2011

ne
(. •;uuR.

Jan A. Barstad

Postboks 450 L APR 2011
4349 Bryne U1OVSAOL.

Eigersund kommune

Postboks 580

4379 Egersund Bryne Z4.2011 r’%: “?.

Høringsuttalelse til kommuneplan 2010-2022 - arealdelen.

Ref.: Vårt brev av 30,07.11 til Elgersund kommune. Arkivsak ID 0713791-DKr.
.. •.

Gnr/Bnr 7/38 mil. Eigerøy - Leidland. .

VI ser at kommuneplan 2010-2022 for Elgersund kommune nå er lagt ut tIl gjenno.rnSf.

anledning vil vi gjerne gi følgende kommentar:

Slik vi forstår kommuneplanen er onrådet de to hyttene ligger på vist som “eksisthe

byggeområde for frltidsboiIg Da er idet mInste deler av eiendommene behandlet llktttfW

tilsvarende eiendommer langs sundet og det synes vi er bra.

De øvrige delene av eiendom.,.mene er vist som “fremtidig grøntområde. Vi er Imidlertid

hva grøntområde innebærer. Langs sjøen et det på begge eiendomniene brygger som kr

vedlikehold, og store deler av elendommene tor Øvrig er opparbeidet med plenerJhage.

VI går derfor ut fra at vanlig bruk, drift og vedlikehold av eiendommen slik dette drives I da’•flk

berørt av at deler av eiendommerte nå blir grøntområde

Vi ber om at det tas hensyn til dette Idet videre planarbeldet. .

Adresser og telefon

Jan A Barstad Sven A Barstad

Postboks 450 Konglefaret 2 B ..‘‘. ..

4349 BRYNE 3615 KONGSBERG

TIf 915 46 769 Tif 920 60 100

( .) f



Dette skjeniaet skal fylles ut av alle som leverer inn

I {j i lanspill til arealdelen. Skjemaet vii hjelpe

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

2010 -

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

Navn Anders Hovland eiendomsgrenser og hovedadkomst.

Om IBnr V49 Det er opp til forslagsstiller Selv å vurdere
. - hvilke andre temaer og problemstillinger som

Adresse M,dbrødveien 62 er aktuelle for drøfting — se egen veileder som
4370 Egersund kan lastes ned eller fås ved plankontoret.

Gjennomgang av Innsplllet
Ja jii lUaktueft

Fakta ci Eierforhold Privat eller offentlig Privat
ci Foreslått arealkategor i ny kommuneplan: - Bygging av brygge
LI Arealkatoociigjeldende kommuneplan: LNF

ci Finnes dei reguleringsplan for området i dag:
i Arealkategori i øy. eksisterende reguleringsplan:

ci Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal):
LI Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange

meter fra sjøen i så fall?
Naturgrunnlag u PLANFAGLIGE VURDERINGER

ci Grunnforhold Fjell og utmark

LI l-ielningsgradlsolforhold
LI Vegetasjon ingen
LI Topografi Fjelllsvaberg
ci - Adkomst Båt
Li Er offentlig vann og avløp etablert i

området!mulig? —

Virkeområde Jordvarn- og landbruksfaglig vurdering Ja Nei Uaktuelt

Berøres landbruksinteresser av innapillet? x
Bonitet
Leleareal? Aktivt bruk? X
Ligger det i kjemeområde for jordbruklskogbruk? x
51ULT1JRLANQSKAP OG KULTURMINNER
Berører planforslaget kulturminner eller verneverdige x
bygninger og miljøer? —

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

Utsatt for vær og vindeksponering (Vindnedbør, bølger mm.) — x

Natur. og kulturområder (Flora, verneområder, kulturminner x
mm) —

Strategiske områder i nærheten(vei, bru, havn, kraft, forsvar x
mm.) ——

Forurensningskilder i området eller i nærheten (Støy mm.) x
1-løyspentlinjer i området? X —

Transport av farlig gods i områdel? - X

Trafikksikkerhet rlykkespunkt mm.)

Utfyllende kommentarer:

Helse- og 7, BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG — —

sikkørtsøts- ELDRES INTERESSER
messigo krav Kan arealene sikret mot:

. støy, støv, eksos?

. traflkkfare?
Barn og Oppfyller arealene krav til barn og unge — —

ungdom • størrelse, utforming
. egnetbet for lek og opphold (solfylt, vindskjerrnet og

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

TllaJengellghetl Kan området tilfredsstille krav til
liniverseil ilgjengelighetluniversell utforming?
utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov?

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

Beskrivelse:

Ved regulering vil slike forhold bli godt i varetatt

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORI-IOLDI —

trafikkeikkerliet TRAFIKIÇSIKKERI-IET
• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i

området?
. Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger?

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

• Ligger området til riksvei/fylkesvei og med godkjent
avlqørsel? — —



Ulskrift Side i av I

KOMMUNE
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Det tas forbehold om at det kan forekomme leil/manglor på kartet. Blant annet gjelder dette eiendemegrenser, vann- og
avløpeledninger, plandata m.m. som I forbindelse med prosjekterlnglanleggsarbeld må undersøkes nærmere.

fl •• ,..

bttp://kart.nois.no/eigersundJContent/printDynaLeg.asp?Left=3 I 7L85.491 70054&F3ott... 30.03.201 I

‘itfyllende kommentarerlbeskrlvelse

Eget vedlegg og kart

Egersund 30.03.2011

Anders Hovland
Midbrødveien 62
4370 Egersund

Iresse:

Dato: 30/3-2011 Sign: Målestokk
1:3000

/



Eigersund kommune

Hans Meinhard Seglem

Øgreidsveien 30
4370 Eigersund

Egersund Kommune
4370 Egersund.

Eigesund kgmmune Hans Meinhard Seglem
Øgreidsveien 30

4370 Eigersund.

Eigersund Kommune
4370 Egersund.

Gradeiing:

Henviser til Kommuneplanen for 2011-2022

Henviser til kommuneplanen for 2011-2022

Henviser til Gnr.3. Bnr.11 Seglem i Eigersund, hvor det er Ønske om å
anlegge en brygge i Løvågen i forbindelse med hytter på Gnr.3.
Bnr. 11.

Har innslgelse til Gnr.3. Bnr.11 Segkm i Eigersund, hvor det er ønske om å
anlegge en brygge i Løvågen i forbindelse med hytter på Gnr.3. Bnr.11.
Henviser til utskiftningsforretning for 1892 på Seglem, hvor det kommer fram
at Gnr.3. Bnr.14 har bruksrett i det område hvor bryggen skal anlegges. Det vil
eventuelt komme i konflikt med mine rettigheter i dette området. Det må
komme til enighet før det kan gi tillatelse til å anlegge brygge her mellom
Gnr.3. Bnr.11 og Gnr.3. Bnr.14.

Eigersund den 10-02-2011

Eier av Gnr.3. Brir.14.
Hans Meinhard Seglem

L

Henviser til Gnr.3. Bnr.1 Seglem gård, hvor det skal settes opp hytter i
Seglemsvågen.

Har innsigelse til Gnr.3. Bnr.1 Seglems gård? hvor det skal settes opp hytter i
Seglemsvågen. Det vil komme i konflikt med mitt gårdsbruk Gnr.3. Bnr.14 i
Seglemsvågen.
Det er kun en gangsti som er adkomst til de evt. hyttene, gangstien går forbi
huset/tunet og over jordet til neste nabo på Gr,r.3. Bnr.9. Det vil skape konflikt
med laridbruksinteressene i det aktuelle område. Om Brir.1 har adkomst over
min eiendom med den virksomheten er uvisst.
Ønsker at dette blir tatt til følge og at de hyttene blir avvist i det aktuelle
området.

Vedlagt kart.

Eigersund den 10-02-2011

Eier av Gnr.3. Bnr.14
Hans Meinhard Seglem

dtL/ç4.

vsakIP/ 5/’’j

Moltatt: 23FEB 2011
Gradettng:

Arkivsak 10:

Mottatt: 23 FEB 7011

/



Google Maps

Opprett og del dine egne kart

Legg inn steder og ruter du kjenner. Legg til tekst, bilder eller videoer, og del resultatene. Mer Informasjon

Kom Igang

Eigersund kommune, Plankontoret
Postboks 550
4379 Egersund.

Ei e LUiiI kommune
Arkivsak 0

:: RoiT

DÇ
Egersund, den 06.05 11

KOMMENTARER TIL KOMMUNEPLANEN
TJTMARICENE PÅ FASTLANDET TIL GNR.6, SKJELBREII) OG 7,LEIDLANI)

På vegne av oppsitterne på Skjelbreid og Leidland registreres det med skuffelse, at ønskeom
a etablere noe frittdsbebyggelse tutmarken på fastlandet ikke ble imøtekommet

I den senere tid er det kommet henvendelse om å kunne tillate omiådet benytte til opprettelse
av et beiteprosjekt noe sombl a skulle medvirke til a gjenskape vedhkeholde landskapet, det
sOm i saksfremlegget nettopp fremlieves for å være så dktig.

Håper med dette at kommunen vil revurdere sitt syn, ogimetekoxnmc innspillet. Tar ernc et
møte for å diskutere saken mer i detalj.

fl
http://maps.google.no/ 23.02.2011

Pe erESeglem

Basthaugveien 10, Leidland
437Ô Egersund

Gou3Le maps

Side I av 16

Hvis du vil se alle detaljene som er synlige på
skjermen, bruker du Skriv ut-koblingen ved

siden av kartet.

Når disse grunneiere ifellesskap disponerer et areal pL hele 2400 deket, bør det være mulig å
kunne finne en mindre telg som kan disponeres til noen f fritidshus Dersom det kan finnes
en ordning, er vi som nevnt tidligere villig til å legge til rette for et øptunalt frilullsbnik Her
kan det åpnes for Liskerettigheter anlegging av turstier stier for terrengsykler eller hva det
måtte bli.



Fra: Svein Helvig
Sendt: 11.08.2010
Til: planavdeIing@eigersund.k’mmune.no
Kopi:
Emne: VS:

l-lsi sender forslag til kommuneplanen hvor vi tenker at området rundt fabrikken vår kunne blitt omdefinert
til industriformål.
Vi trenger sårt ny adkomst og for fram8dige .tvidelser skulle vi ha endret området.

Med hilsen,
Svein Helvig

Helvig og Skaara AS

Epost: svein@helvig-skaara.no
Telefon: 51 464900
Fax: 51 464901
Mobil: 907 72 631

—Opprinnelig melding—---
Fra: Administrator
Sendt: 11. august 2010 14:41
Til: Svein Helvig
Emne:

This E-mail was sent from ricob” (Aticio MP 161).

Scan Data: 11.08.2010 14:40:53 (+0200)
Oleries to: administrator@helvig-skaara.00

Dette skjesnaet skal fylles ut av alle som leverer inn
Inaspill til arealdelen. Skjemaet vil hjelpe

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

2010-
I tillegg til dette skjeinaet skal falgende levea’cs inn:
- Kort beskrivelse av innspilleL
. Kart over området, som viser planomfanget,

Navn f Q%%1 eiendomsgrenaer og hovcdadkoinst.
Gnri8nr. - Det er opp til foralagastiller selv å vurdere

hvilke andre temaer og problenietllllnger somAdresse tt’je’ Cfl’M2f tk/ er aktuelle for drøfting— se egen veileder som
_________ 3”/ Z Ç 19(”i kan lastcs ned eller fås ved plankontoret.

Gjennomgang av lnnspillet
Ja INel lUaktuelt

Fakta . Eierforhold Privat elleeetliil
a__Foreslått arealkategori_i ny kommuneplan:
o__Arealkategori I gjeldende kommuneplan:
o__Finnes det reguleringsplan for området i dag:
2 Arealkategod i øy. eksisterende reguleringsplan:

Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): lIn’
o Berører arealet 100 meters beftet? Hvor mange

meterfra sjøen iså fall? PE7
Naturgrunnlag i PLANFAGLIGE VURDERINGER

13 Grunnforhold
— e-PL’

ci l4elningsgrad/soltorhold
ci Vegetasjon —_aæ
ci Topografi
ci Adkomst ‘i5K
ci Er offentlIg vann og aviøp etablert i

området!mulig? — —

Virkeområde Jordvem- og Iandbruksfagllg vurdering Ja Nei ‘Jaktuelt
erøras landbmkslnteresaer av lnnspillet? —

Bonitet —- —

eteareal? Aktivt bruk? —

lqger det i jemeområde for jordbruk/skogbruk?
KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER

Berører planforslaget kulturminner eller vemeverdige
vgninger og_mijøer?

Naturbasert SEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER
sårbarhet §68 Har det vært ras/skred/flomAqente naturskader i området? —

Utsatt for vær og vindeksponerlag (VInd,nedbør, bølger m.,pj —

Natur- og kulturområder (Flora, verneområder, kulturminner
mm). —

Strategiske områder I nærheten(vel, bru, havn, krafi forsvar
mm.)
Forurensningskilder i området eller i nærheten (Støy mm.) —

Hnyspentlinjer i området?
Transport av farlig gods i området? —

Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) —
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Utfyllende kommenIarer -
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Helse- og 7. BARN OG UNGES, FLJNKSJONSHEMMEDES OG — —

sikkerhets- ELDRES INTERESSER
messige krav Kan arealene sikret ,‘ot:

. støy, støv, ekso?

. traflkkfare? —

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

• egnetht for lek og opphold (solfylt, vlndskjermet og
vegetasjon tilpasset barns lek)

• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider
.__bruk for ulike aldersgrujper — —

Tilgjengellghetl Kan området tilfredsstille krav til
Unlversell ilgjengelighetIunIversell utforming?
utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov?

(solfylt, vindakjermet, bevisst utformet i forhold til klima) — —

Beskrivelse:

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI — —

trafikkeikkerhet TRAFIKKSIKKERHET
. Kan det etableres tilfredsstillende parkeringadekning i

området?
• Tilfredsstiller vegone 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 rlksveilfylkesvel og med godkjent
avkjørsel?

tJtfyllende kommentarerlbeskrlvelse

/ -

SITUASJONSKART
‘ Gnr 58 Isnr: 15 IFnr:0 ISnr: 0

Eiendom:
Adresse: ØVRE HEI.LANDSVEIEN 34, 4375 HELLVIK

Hj.haver/Fester:

Dato: 11/8-2010 Sign:EIGERSUND Målestokk

KOMMUNE 1:3000

4 Det tas forbehold om et det kan forekomme felt/mangler på kartet. Blant annet stelder deLte eiendomegrenser, vann- og
avløpsledehiger, piandata m.m. som i forbindelse med prosjekterlng/anleggsarbeld mS undersokes nærmere.

http:l/kart.nois.no/eigersundlContentlprintDynaLeg.asp?Left320075.9275420597&B... 11.08.2010
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Eigersund kommune
Postboks 580 2 ] MAR 2011
4379 EGERSUND

0 ]- Vassvik, 28.Q.2p1.1..

Deres ref 07/3791

RULLERING AV KOMMUNEpLANEN FOR EIGERSUND KOMMUNE MERKNADERTIL
AVSLAG PA MITT INNSPILL.

Jeg viser til mitt innspill i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen fo Eigersbnd
kommune, der jeg foreslår at det legges inn et område for bohgbebyggelse og .

ffitidsbebyggelse på min eiendom gnr. 60, bnr. 36. I konmunens flflOrngang av
nnspillene, er mitt innspill gitt nr. 78,

I rådmarinens omtale av mitt innspill, står det.på s..208 bI.a.:
frlt!dsbebyggelse viser vi til at det ved fonige revidering ble lagt utflereohådes.forqÄJ..
fritfdsbebyggelse i området Sunnarnes — Vassvik bLe. ogsâ på 6O/36.Eoløg-,
det vil være fornuftig å avvente videre utbygging til disse er bygd ut Arealet
ved en sesnere revidenng

..

Her vil jeg benytte anledningen til å komme med noen faktaopplysnlnger ...

Den ene tomta på Sannarnes (gnr. 60, bnr. 290.) som ble lagt inn i
ved sist rullenng og deretter utarbeidet og vedtatt reguleringsplan for

-

bygget (og solgt).
• De tomtene på gnr 60 bnr 361 Vassvik som ble lagt inn I kommuriplanenveçI

- *
rullenng og deretter utarbeidet og vedtatt reguleringsplan for er påbegynt by99ja
To av dem er allerede solgt Jeg regner med at afle er solgt innen ett års tid

Når rådmannen altså mener at det,eIfornuffig å vente til de tOmtene
rullering er bygget ut, så er dette Itså delvis tilfelle allerede, og
bygget ut i løpet av ett års tid.

Ettersom wlleringen av kommuneplanen kun skjer hvert 4. år, må man som kjent I
år fram I tid. Også det faktum at det tar noe tid fra et område er tatt med i kommur
det er vedtatt en reguleringsplan for området, tilsier at man må være ute i god tid.

Jeg ber om at kommunen revurderer situasjonen når det melder mitt innspill, iforhold tilde
nye opplysningene, og tar Inn ffitidsbotgene i kommuneplanen ved denne rulletirigeri.

Når det gjelder innspillet mitt om boliger i det tilliggende området, aksepterer jeg iådmaflneris:
argumentasjon og har forståelse for at man får komme tilbake til dette ved en seinere
rullering av kommuneplanen. j

Med vennlig hilsen

Tom Vassvik
Vassvikveien 73
4375 Hellvik

• -.

I ,JO cI



gçsund kommune
Larsen & Bjørkeland AS

_____________________

—

Gamle Sokndalsveien 38
4370 Egersund

Eigersund kommune
Postboks 580

4370 Egersund

Egersund, 07.04.11

lnnspiiI I forbindelse med ruflerlng av kommunepianen, gnr. 60 bnr. i.

På vegne av grunneierne Fleidi Bollestad og Marle LOvise Herland ønsker Byggmestrene Larsen &
Bjørkeland 45 og fremme forslag om at det legges inn et område for boligbebygge)se ved rullering av
kommunepianen.

Området ligger inntil boligfettet Tuå, og alt ligger derfor til rette for utbygging av dette området..

Med hilsen

Sturla Stokkeland
Larsen & BjØrkelad AS

0

ArlvsakID, o./

Matatt 67 APR ZO11
Gradering:

SITUASiONSKARt

IAdresse HELLVIXSV lEN Z0, 4375HE

Datn 29/10-201G Sigat

undersi)

fl
httpf/kart.nois io!eigersund[cpnteiitIpnntDynaLeg asp’?Lcft=318530 4194205 1&Bott 1Ö1)



Til Eigersund konimune, planavdj Dag Kjetil Tonheim.

Protest ang. forslag til ny kommuneplan.

På vår eiendom, gur 52 bmr 6 og 20 er det et område, H730 (båndlagt lov om kulturminner)
Dette området er i nytt planforslag mer enn fordoblet. Dette protesterer vi på. Det er ikke i
samsvar med verken dagens bruk eller taligere og nåværende kart (konimuneplankart 2007-
2018.)
Det er mulig at det fra gammelt har vært Ibrnminner her, men det er i så fall svært lenge siden.
I begynnelsen av 1930-tallet ble det foretatt arkeologiske utgravningerpå gårdenietterkant
ble det dyrket opp av daværende eier.Det utvidede området består i dag av i4kesveg,
fulldyrka jord og bolighus.1 tillegg er det nylig gitt tillatelse til oppføring av garasje.
Det første huset her ble oppført på 1920 tallet, nåværende ca. 1950. Oppdyrking av jorda ble
foretatt fra midten av 1920 tallet og utover, l’lkesveg ble utvidet/omlagt i 1973.
Det foreslått utvidede området må forbli det det er, H 510.

Nilsen BjørnEge
Oddbjøm Ege
Sølvi Ege

ILI /
i) —2cr/)

Vist område, som ønskes endret til Småbåthavn i kommuneplanens
arealdel har i årtier blitt benyttet til fortøyning av småbåter etter
tradisjonell metode, med oppankringsbøye.

Som følge av endret konstruksjon, siden båtene har fått lavere hekk og
større vindfang, er dagens løsning lite praktisk siden bølgene og vinden
ifra N/V medfører en del utfordringer.

En har derfor behov for å få beskyttet båtene mot denne værsituasjon,
ved å installere en bølgebryter. ref Illustrasjon i & 2

Et anlegg med bølgebryter plassert 20m ut fra eksisterende land vil ikke
medføre ulemper for øvrig trafikk, siden den ikke ligger innenfor normal
fartsåre. ref Illustrasjon 3

Forslag til endring i kommuneplan for Gnr 60 Bnr 61

4
Generell beskrivelse



Målsetning
Formålet med forslaget e f mulighet til fremtidig utarbeidelse av
reguleringsplan for utplassering av en ca 30m Bølgebryter m/utriggere (H
0,9m, B 2,7m, L 2x15m) for beskyttelse av smbter. Ihht godkjent
Kommune plan.

Utfordring med dagens plan
Plan- og bygningsloven § 20-1 ‘g behov for søknad om dispensasjon fra §
1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag for utlegging av
Bølgebryter m/utriggere, samt feste av landgang ettersom dette ikke
inngår i kommuneplanens arealdel, som i dag viser LNF.

Tiltak
1. Oppankring av flytende bølgebryter m/utrigger
2. Innfesting av landgang.

Adkomst & Parkering
Via eksisterende privat gardsvei og plass.

Illustrasjon 2 Visualisering av anlegget

:1 35

(N

Biilgcbrytcr
mfu’lIggr

Illustrasjon i



Til Eigersund kommune
Postboks 580,
4379 Egersund

v/Dag Kjetil Tonheim

UTTALELSE TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYNAV
KOMMUNEPLAN FOR EIGERSUND KOMMUNE 2011-2022

V! er kjent med at forslag til ny kommunoplan for Eigersund ligger ute
til høring og offentlig ettersyn. Kommunen har opplyst at innspiil og
synspunkter sendes inn til kommune innen 8. april 2011. 04.08

I forrige kommuneplan ble det satt av et større areal på gnr. 49 bnr. 3
langs Tengsastrandveien ti! reiselivsanlegg. I forslag til ny kommuneplan
er dette endret og avsatt til ridesenter avmerket som et idanlegg!
kommuneplanen.

Vi ber om at dette arealet i den nye kommuneplanen blir endret og avsatt
til følgende framtidige fornåI:

2. Bebyggelse og anlegg, framtidig.

Kombinert område for reiselivsanlegg og hestesportsenter.

Vi har ikke gitt noe innspil! ti! kommuneplanen om at dette området blir
avsatt til idrettsanlegg Det er kombinert område for reiselivsanlegg og
hestesportsenter som er det vi ønsker skal framgå av den nye
kommuneplanen for Eigersuncf.

I forbindelse med en utvikling av et slikt kombinert anlegg vil det være
behov for treningsområder, ridestier og beiteområder og slike områder er
det plass til i marka på gnr. 49 bnr. 3. Vi planlegger dette tJere steder i
marka spesielt i området sør, øst og vest for riksvei 44.

Vi ber om at denne uttalelse blir imøtekommet.

____________

Elsebergunn Hovland
An/ing til 49/3

Illustrasjon 3 Utlagte bøyer 20 m fra land med 30 m mellomrom

Gunnar Tengsdat’
Grunneier 49/3

i
k
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2. Bebyggelse og anlegg. freniUdig
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3. Semfardselaniegg og teknisk lnfrastnjktur, nåværende
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Eigentundkommune
Plan-ogmiljøavdelingen
Slrandgt.2
4370Egersund

.1

OMREGULERINGAVEIENDOMTILBOLIGER—CNR.60BNR.281/293

NettbyggASberpåoppdragfrahjemmelshaveraveiendommengur.60bnr.281/293på
HeilvikiEigersundkommune,omomreguleringavdenneeiendommentil
boligfonnåL

Ogviberomatdettesesisammenhengmedrevideringavarealdelenikotnmunephtnen
gjeldendefi2011til2022.Vieroppmeticsompåatplanennåerutetilboringogatifist
forinnapillalleredeerutgått,menseratfleremedareallang,ssjøenharønskeomny
reguleringtilbolig.Ogvilderforminneomatvialleredei2006ønsketdisse
eiendommeneinntattidenneplanen,Såviberomatviblirvurdertpålikevilkårsom
øvrigesøkere.

StadigflereønskeråbosettesegiHeilvik.Ogspesieltnærttilijoen.ForEigersund
kommunemådetteværepositivt.

Viserdetsomnaturligåfortsettebebyggelsenrundtvika.ønsketomregulertarealligger
mellomalleredebebygdeeiendommer.Ogdetvilikkeværetilhinderfortilgjengelighet(i]
sjøen.l4ovedveigrenseriiiarealet.Ogdeterlagtinnstikkforvannogkloakk,

Detmesteaveiendommeneliggerinneforl00meterssonen.Mendetteerietallerede
etablertboligområde,dermyeavbebyggelsenalleredeliggervedsjøen.Detsammegjør
myenødvendigbebyggelsefornærings-ogfritidsaktivitet.
Arealetberøreringenlandbruksinteresser.OgtidligerehøyspentnetternåIjemet.

Vårtforslageratboligeneleggesminimum25m:‘sjøen.DablirkotehaydecatOmfor
boligenenærmestsjøen.Detvildakunnebeholdesetbredtgrøntbellelangsvegen.Som
igjenviltavarepåstrandsonepreget,
AdkomstvegkanleggesinntiladkomstPerboligivest,Foråberøreminstmuligavdet
naturligelandskaplangsvegen.

SITUASJONSKART

Eiendom:
Gnr:60

‘260Fnr:0Jsnr:0
4J Adresse:

HJ.haver/Fester:

EIGERSUNDDato:6/4-2011Sign:Målestokk
KOMMUNE1:1000
—

:i,e•;

NettByggas
Eiendom

r
%—

136&85

4367Nm%o
Trlsrai51436785M4,iI97767010
l5.poerieollbssmue

NærIst,6/42011

-,

.

rJ

Dettaslorbeholdomatdetkanforekommefeil!inanglerpjkartet.Blantannetgjelderdetteelendomsgranservann-og
avløpsiedninger,plandatam.m.somIlorbtndelsemedprosjektertnganleggsarbeldmåundersakesnmrmere.

C htt:!Ikart.nois.no/eigersund/coùtentJpdntDynar.eg.asp?Lefi=318263.939186155&Bo...06.04,201I

Medhilsen

Nettbyggat
BjarneTjessens
Hjeninielshaver
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Utskrifc Page I of I
Eigersund konune

Til Egersund kommune

V/Dag Kjetil Tonheim

INNSPILL TIL FORSLAG OM REGULERING .W FRITIDSBOLIGER PÅ GNR. 123 BNR.5,8

Vi ligger som nabo til dette området hvor vi driveraktivt med landbruk. Vår produksjon i dag er

hovedsakelig amme kyrog kjøttproduksjon.

Vi merker oss at dette område I kommuneplanen i dag ligger under def. Grønn5truktur. Dette ønsker

vi det fortsatt skal være.

Vi har i andre enden et gammelt hyttefelt fra 1970 tallet som ligger parallelt med det andre allerede

eksisterende hytteområde på gnr.123 bnr.5,8. Begge disse er regulert slik at det kan nyttes som

beite. På grunn av konflikt med beitende dyr, har vi vært nødt å trekke dyrene ut av dette området.

Det har ført til at vi har vært nødt til å trekke dyrene bort fra den naturlige vannkilden. Vi har også

vært nødt å sette opp gjerder for å holde dyrene ute. Vi fikk da muligheten til å bruke/leie området

hvor vannkilden har sitt utspring. Vi har i mange år leid den delen som ligger som gjødslet belte I

dette området, og fikk som sakt leie området utenfor der det er forslagom regulering for å få tilgang

på vann. Dette områdetligger naturlig til vårt belte noe som gjør dette verdifylt for oss.

Vi ønsker ikke å lage problemer, men ser av erfaring at når det også i andre enden av dette området

blir regulert til frltidsboliger, vil dette med beitende dyr lett/fort bilen konflikt. Det er naturlig at

hytteeierne ikke ønsker store dyr rett utenfor hytteveggen. Når de har bygget hyttene, er

argumentet at ungene ikke kan gå ut å leke på grunn av frykt for å møte på dyrene. Det er også en

nabo på andre siden som driver med dyr, så dette området vil ligge midt mellom et område med

beitende dyr. Deler av dette nye tiltenkte området ligger på gjødalet beite. Dette området ligger også

helt nært gjØdsiet dyrket mark og beitemark, noe som kan være vanskelig å forholde seg til når våren

kommer. VI ønsker som sakt Ikke å lage problemer for utbygger, men ser at det hele er snakk om at

dette området skal brukes som landbruk eller ikke.

Vi Ønsker ikke at noe av vårt område skal komme under regulering av dette nye område, men ser at

dette også er et spørsmål om det skal drives landbruk i dette området eller ikke? gller, er det like

greit at det blir tatt med vårt beite som ligger parallelt til dette området, og at det blir regulert som

et felles hyttebmråde?

Konklusjonen er at hvis dette området blir regulert til fritidsboliger, vil vårt beite som ligger parallelt

mellom veien og dette nye området være uten verdi for oss som et beiteområde.

Mvh.
)
Merethe Mørk

Arid sak ‘? ()j
Metall: 08 APR 2011

Gradstt:



Eigersund kommune, Plankontoret
Postboks 580
4319 Egersund

kO]4j

Moltst 08 APR 2011

Eigersund kommune

Fra: Trond Strømstad
Sendt: 07.04.2011
Til: kommuneplan@elgersund.kommune.no
Kopi:
Emne: HØring kommuneplanen

Egersund, den 06.04.11

AD XOMMUNEPLANEN - AARSTAD EIENDOM, KJELLAND GNR.44 BNR2O

Om vi ikke har kommet med innspill i anledning rullering av kommuneplanens arealdel,
registrere vi likevel at industiieiendom vår på Kjelland har fått en særskilt behandling. Det var
i denne fôrbindelse at vi også la merke til innspillet fra Hans Petter Bøg I4avsø, dette i
anledning hans naboeiendom, altså gnr.44 bnr.4.

Eigersund kommune

Plankontoret

Vi har i lengre tid vurdert muligheten r å utvide arealet ved vårt anlegg på Kjelland, og
synes derfor at innspillet fra Havsø er svært interessant noe som utvilsomt vil styrke denne
delen av kommunens næringsareal,

Dette ber vurderes og ses i sammenheng med jernbanens planer om etablering av sidespor,
samt planifiovergang. I forbindelse med utbygningen av Hellelandsvassdraget vil det
nødvendigs være naturlig å foreta ertoppjustering av elvelopet, noe selvsagt må foregå i nært
samarbeid med berette grunneiere. En kombinasjonsløsning som også innbefatterenutvidelse
av næringsarealet vil være naturlig.

Håper med dette at kommunen kan finne en mulighet for å utvide! styrke næringsarealet på
Kjelland.

Kommuneplanen - høring - boligfelt alt I - Strømstad

Behov for byggeareal på Helleland er åpenbar. Det er foreslått avsatt areal som grenser opp til
nåværende bebyggelse på Strømstad.

Slik det er løselig tegnet inn på situasjonskart vil det stenge intern transport og vanskeliggjøre videre drift
av Iandbrukseiendommen min. Ved å flytte området litt sørover og utvide det noe som vist på skissen
under, vil det kunne lette fortsatt drift.

En utvidelse sørover og i nær tilknytting til kommunikasjon vil gi rom for mer allsidig utnytting av
byggeområdet. Det kan da også åpnes for å omfatte handel, kontor, forretning og servicefunksjoner.
Eventuelle nye arbeidsplasser her vil på ingen måte forringe bokvaliteten i boligområdene.

Disse synspunkter bes vurdert i videre behandling av kommuneplanen.

Trond Strømstad

Grnr. 98 Brnr 1

7april 2011

For

Basthaugveien 10, Leidland
4370 Egersund



Eigersund kommune
Plankontoret

Kommuneplanen — høring — boligfelt alt I — Strømstad

7.april 2011

Behov for byggeareal på Helleland er åpenbar. Det er foreslått avsatt areal som
grenser opp til nåværende bebyggelse på Strømstad.
Slik det er løselig tegnet inn på situasjonskart vil det stenge intern transport og
vanskeliggjøre videre drift av Iandbrukseiendommen min. Ved å flytte området litt
sørover og utvide det noe som vist på skissen under, vil det kunne lette fortsatt drift.

En utvidelse sørover og i nær tilknytting til kommunikasjon vil gi rom for mer allsidig
utnytting av byggeområdet. Det kan da også åpnes for å omfatte handel, kontor,
forretning og servicefunksjoner. Eventuelle nye arbeidsplasser her vil på ingen måte
forringe bokvaliteten i boligområdene.

Disse synspunkter bes vurdert i videre behandling av kommuneplanen.

-

r V

Trond Strømstad
Grnr. 98 Brnr 1



øland 20-Mars-2011

Eigersund Kommune
V! Plankontoret
Postboks 580
4379 Egersund

Innsigelse på kommuneplanutvalgets vedtak — Boligområder Helleland

Vi vil med dette fremlegge klage på forslag fremlagt i kommuneplanutvalgets vedtak for ny kommune plan

2011-2023, der det fremkommer at deler av vår eiendom er foreslått regulert inn som nytt boligfelt, definert

som utvidelse av opprinnelig Skjerpefelt (Skjerpe 2, prioritet 2>

VI driver gnr 98/3 på Helleland og på vårt gårdsbruk driver vi med produksjon av storfe, småfe og gris. Gården

har et totalareal på 760 dekar hvorav 65 dekar er dyrket mark, 95 dekar innmarksbeite og ca 500 dekar

utmarks. Slik denne planen foreligger, er det foreslått å nytte 20 dekar dyrket jord, pluss ca 50 dekar

innmarksbeite til regulering av nytt boligområde, noe som vil få Store konsekvenser for vår drift, I 2005 gjorde

vi en betydelig utvidelse av driftsbygning, og økte dyrebesetning med ca 50 %, og med denne økningen så har

vii tillegg til egenprodusert grovfor kjøpt noe tilleggsfor hvert år. Med forslaget til ny kommune plan vil dette

bla redusere vinterforet vi har med 30% og beitearealet vil bli redusert med nærmere 40 %. I tillegg vil dette

redusere spredearealet tilsvarende, For å kompensere på manglende grovfor leier vii tillegg nabogården, gnr

98/1 som eies av Trond Strømstad som utgjør 18 mål dyrket jord og ca 190 dekar innmarksbeite. Denne

eiendommen ligger også i planforslaget som prioritet 1. Så begge disse forslagene vil uansett få store

konsekvenser for vår drift og inntekter i form av reduserte produksjons tilskudd og redusert drifts form.

6egge alternativene ligger i områder som er definert som LNF område, og med forslaget til nye boligområder

her, vil dette gjøre det svært uforutsigbart for å kunne planlegge fremtidige innvesteringer. Dalane regionen

skal som kjent være et satsings område for landbruket, og deriblant er det igangsatt en del nye positive

prosjekter, som for eksempel melkep,osjektet i Dalane, oppstart ny biff ring osv.

Det står beskrevet at Skjerpe 2 vil bli en forlengelse av eksisterende Skjerpefelt, men slik som det er forelagt

kan ikke vise at dette vil bli en forlengelse av eksisterende boligfelt. Dette vil bli et nytt felt med bla ny av og

påkjørsel på E39.

Vi er veldig positive til at kommunen nå ser p5 muligheter til å få opparbeidet nye boligområder, og vi mener at

et tredje alternativ absolutt må kunne være Rarislandt feltet. Dette ble allerede regulert og vedtatt 19-juni-

1986 til boligformål, og dette er et attraktivt boligområde som ligger veldig sentralt på Helleland og har kort vei

til både skole og butikk. Dette blir også et boligfelt som blir nærliggende til Folhammeren boligfelt.

Vi håper ved dette at kommunen vil ta denne innsigelsen positivt med i sine vurderinger, og ta vår eiendom ut

av ny kommuneplan som fremtidig utbyggingsområde, når de nå skal velge nytt boligområde.

Med vennlig hilsen
Anne May og Svein Arne Vestbøstad

Innspill til horing og offentlig ettersyn, Kommuneplanens arealdel
Sak 108, kap.3.5 side 290- Innspillfra John Birkeland
Konklusjon etter 1 .gangsbehandling er at innspillet blir ikke lagt inn i kommuneplanen av hensyn til
drikkevannskilde og fare for forurensning.

Jeg stiller meg uforstående til denne begrunnelsen og ønsker å komme med en oppfordring til KPU
om å foreta en befaring på området. En fradeling av tomt og bygging av bolig som vist i innspillet
vil ilcke føre til forurensing av drikkevannet. Hvis en besøker området vil det tydelig gå frem at flere
andre påvirkninger er en langt større forurensingskilde en det en bolig vil være. Mongveien går kant-i-
kant langs hele drikkevannet og avrenninger fra asfalt, grus, vegsalt og bildekk blir daglig ført ut i
vannet via ferist på strekningen. Jeg har derfor kontaktet Mattilsynet med spørsmål ang. vannkvaliteten
i Trodletjørn. Der har de til d.d. ikke noen registreringer av kvaliteten på dette drilckevannet. I inn-
spillet blir det også informert om at det er ønskelig selv å bruke denne drikkevannskilden og jeg har
derfor til hensikt å ra en måling av vannkvaliteten før det evnt tas i bruk som eget drikkevann.

Det er også etablert boliger i området fra før. Området har spredt boligbygging . I motsatt ende av
drikkevannet ligger det en bolig (også innenfor 50-m beltet). Ca. 50 meter fra denne igjen, ligger det
en annen bolig. Det er altså etablert 2 boliger i området fra før. Det er disse to husene og et til, som har
drikicevann fra Trodletjøm. Bygging innenfor 50-meters beltet skal uimgås for å at allmenn ferdsel
ikke skal hindres. Det er i det omsokte området ikke allmenn ferdsel i dag pga drikkevannet og derfor
blir det heller ingen endring i bruk innenfor 50-meters beltet.

Tomten som ønskes fradelt er tiltenkt overført til meg, slik at jeg kan flytte tilbake til hjemstedet, og
jeg har derfor vært med i søknadsprosessen siden den startet i 2008/2009. Etter å ha vært i dialog med
plansjefen, som rådgivende organ i kommunen, ble det i 2009 anmodet om å vente med å søke om en
fradeling til ny revision av komrnuneplanen i 2011. Siden dette var en endring av kategori fra LNF til
spredt boligtonst for 1 bolig, hørte saken hjemme i en revidering av kommuneplan, ble jeg fortalt. Det
var lenge å vente, men siden rådgivende organ så sterkt anbefalte dette, ble saken utsatt og inuspill til
kommuneplanen levert. Hvorfor vente i flere for bare å se at saken på feil grunnlag blir tvert avvist i
rådmannens innstilling?

Når jeg ser på andre saker som har fått tillatelse ifm bygging nær drikkevannskilder i kommunen,
stiller jeg meg undrende til hva som anses som stor fare for forurensing i denne saken, kontra
tilsvarende andre saker. Som et eksempel nevnes Halsen hyttefelt der hyttene skal ta drilckevann fra
Svåvann samtidig som det er gitt tillatelse til at hyttene skal få slippe ut gråvann i det samme vannet.
Et annet eksempel, er en nylig bygd hytte lenger ute ved Svåvann. Denne ligger bare få meter fra
vannkanten og med skrånende terreng ned mot drilckevannet. I innspillet fra min far blir det hverken
gjåvann eller andre avrenninger i retning drikicevannet. Hvordan kan dette være mer forurensende for
drikkevannet enn de eksemplene jeg nevner ovenfor?

Fra gnr.26Ibrn. 1 er det for tid tilbake gitt tillatelse til naboer i området til å ta drikkevann fra
Trodletjørn. Skal velvilje fra tidligere år føre til at grunneier selv ikke lenger kan disponere sin egen
eiendom og overføre den videre til sine etterkommere? For meg er det helt uforståelig at naboer kan få
tillatelse bygge nær det samme vannet og ha det til drikkevannskilde, men ikke grunneieren selv.

Jeg vil komme med eji sterk anmodning til kommumeplanutvalget om å foreta en befaring på
området og endre innstillingen slik at innspillet legges inn i kommuneplanen.

Kopi til
Fylkesmannen Rogaland
Fylkeslandbrukskontoret Rogaland
Landbrukskontoret Helleland

Mvh: Irene Birkeland Helleren, irene.b.helleren(8.dabb.no, mob: 48224229
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HØringsuttalelse kommuneplan arealdelen for Eigersund kommune

1. Innledning

Vi viser til oppstart av revidering av kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune 2011-2022 og
møte med formannskapet i Eigersund kommune den 20oktober 2010.

Norsk Vind Energi beklager at dette høringsinnspillet kommer lenge etter at høringsfristen er gått ut.
Vi har vært usikre på om Norsk Vind Energi skulle komme med et hØringsinnspill til rulleringen av
kommuneplanen all den tid prosjektet med Egersund vindpark allerede er godt kjent i Eigersund
kommune. Det er også tidligere fattet vedtak i kommunen som støtter en utbygging av prosjektet.

I møtet den 20. oktober med formannskapet hvor også rådmann var til stede ble det gitt en
tilbakemelding om at det var ønskelig at Norsk Vind Energi kom med en høringsuttalelse til
rulleringen av kommuneplanen. Norsk Vind Energi kommer derfor nå med en høringsuttalelse til
rulleringen hvor vi ber om at planområdet for prosjektet inkluderes i ny kommuneplan.

2. Hvorfor Egersund vindpark

Vindforhold
SørVestlandet er vurdert å ha de beste vindressursene i Norge på grunn av høy, stabil middelvind
samtidig som det sjelden er vinder over 25 m/s (storm) som kan være ødeleggende for utstyret. Sagt
med andre ord, det blåser ofte kuling i Rogaland som er det beste for vindkraftproduksjon. Figur i
viser vindforholdene i Egersund vindpark.
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Figur 1. Vindforhold i Eigersund kommune. Planområdet for Egersund vindpark med grovt omriss.

Av prosjekter Norsk Vind Energi jobber med, er Egersund blant de absolutt beste. Det er målt vind i
planområdet siden 2005 og på bakgrunn av måledata og beregninger, er det estimert at vinden i
planområdet varierer mellom 8,0-8,8 m/s i navhøyde. Vinden er videre jevn og fin med lav grad av
turbulens og ekstreme vindhastigheter. Dette er vindforhold som er ideelle for vindkraftproduksjon.

Vurdering av konflikter
Norsk Vind Energi leverte konsesjonssøknad til NVE i 20û7. Det ble gjennomført en uavhengig
konsekvensutredning av Ambio Miljørådgivning i forbindelse med konsesjonssøknaden. Utredningene

konkluderer med et moderat konfliktnivå for vindparken, og ingen tema er vurdert å ha store negative
konsekvenser (se tabell under). For de temaene som ofte er sentrale for vindprosjekter (landskap,
friluftsliv, støy og biologisk mangfold) er det vurdert at Egersund vindpark medfører små til middels

negative konflikter.

Norsk Vind Energi er klar over at oppfattelseri av virkningen fra vindparken er individuell, men det er i

alle fall slik fagmiljøene objektivt har vurdert konsekvensene fra Egersund vindpark.

Tema 3MW 4,5MW
Landskap — —

Kulturminner og kulturmiljø, direkte -/0 -/0
Kulturminner og kulturrniljø, visuelt —I-— --I---.
Biologisk mangfold -I-- -I-
Friluftsliv --

Støy -- --

Skyggekast -I-- --

Annen arealbruk -I-- -I-
Forurensing og avfall - -

Sarnfunnsmessige virkninger +/++ +I++

Tabell 1. Oppsummering av konsekvensutredningen for Egersund vindpark

(1 minus = små negative konsekvenser, 2 minus = middels negative konsekvenser, 3 minus = store

negative konsekvenser, 4 minus= meget store negative konsekvenser).

Konsekvensutredningen som er gjennomført peker også på at det ikke er større konfliktnivå i sør

enn i nord. Alle fagrapportene kan lastes ned fra følgende nettside:

www.nve.no/no/Konsesioner/Konsesionssaker/Vindkraft/?soknad=1i12&stadium=1&tye=56

3. Hvorfor hele Egersund vindpark

Per i dag er det kun enkelte deler av planområdet i nord ved Hestfjellet som ligger inne i
kommuneplanen som ‘Mulig fremtidig vindkraftområde’. Kommunen har i tillegg signalisert at det
nordlige området tilsvarende EiglO i fylkesdelplanen for vindkraft skal tas med i forbindelse med
denne rulleringen.

Norsk Vind Energi ber imidlertid om at hele planområdet for Egersund vindpark tas med i ny
kommuneplan. Nedenunder er det forsøkt å begrunne hvorfor hele prosjektet bør tas med:
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Terreng:
Terrenget sør for Heggdalsveien er relati .‘t lite kupert sammenliknet med andre prosjektmuligheter i
Dalane. Dette resulterer i at de sørlige områdene er relativt enkle å bygge ut og det er begrenset med
behov for skjæringer og fyllinger. Nord er litt mer kupert, men også det er relativt moderat
sammenliknet med andre prosjekter i Dalane.

Det relativt jevnt stigende terrenget i sØr fører også til både høye vinder (pga. akselerasjon i det jevnt
stigende terrenget) og liten grad av turbulens. Lav turbulens medfører mindre slitasje på utstyret i
vindparken.

Konsentrert utbygging:
Norsk Vind Energi er klar over at Egersund vindpark har en ganske stor utstrekning i nord-sydgående
retning. Det er imidlertid viktig at Egersund vindpark også sees i sammenheng med en mulig
vindkraftutbygging på Svåheia, De sørlige delene av Egersund vindpark ligger nær Svåheia (avstand
ca. 1 km) og det betyr at ved å prioritere disse to prosjektene vil man kunne få en relativt konsentrert
utbygging av vindkraft i kommunen.

Samarbeid med Dalane Videregående Skole
Dalane Videregående skole planlegger å etablere en ny nasjonal utdanning for fagarbeidere som skal
fungere som Energioperatører i vindkraftverk. Planlagt oppstart er skoleåret 2011-2012, med
ferdigutdannende fagarbeidere i desember 2014. Søknad er for tiden under behandling hos
Utdanningsdirektoratet.

Norsk Vind Energi har inngått en intensjonsavtale med Dalane Videregående skole som innebærer at
partene vil tilrettelegge for et samarbeid om utvikling og gjennomføring av et nytt nasjonalt
opplæringstilbud for fagarbeidere innen energioperatører med innretning vind. Videre vil Norsk Vind
Energi være åpne for å ta i mot lærlinger i dette faget for kandidater ved Dalane videregående skole.
Egersund vindpark trenger i størrelsesorden 8-10 energioperatører for drift av anlegget.

Ny miliøvennlig næringsvirksomhet
Det er flere vindkraftprosjekter under planlegging i Dalane. Egersund vindpark kan dermed
sammen med flere andre vindparker være med på å bidra til en videre oppbygging av en lokal og
regional næringsvirksomhet innen vindkraft.

Størrelse på utbyggingen:
Den totale kapasiteten på Egersund vindpark bør være nokså stor for å kunne forsvare kostnader
med anlegging av veier og nettilknytning. Prosjektet er tenkt tilknyttet det eksisterende kraftnettet
gjennom en 7 km lang kraftlinje til Kjelland. Denne linjen vil gå parallelt med dagens 300 kV linje. I
Kjelland transformatorstasjon må det gjøres oppgraderinger for å kunne ta i mot kraften og Lyse Nett
har estimert at disse vil koste anslagsvis 30 millioner NOK. Totale nettilknytningskostnad vil ligge på i
overkant av 100 millioner NOK.

For å kunne forsvare denne kostnaden må prosjektet ha en viss størrelse. En vindpark som omfatter
kun de nordlige områdene vil resultere i et klart dårligere prosjekt, og vil ha en redusert
sannsynlighet for å kunne bli realisert.

4. Satsing på vindkraft i Eigersund

NVE5 prioriteringer
I juli i år offentliggjorde NVE en prioriteringsliste for alle vindkraftprosjekter i Nettregion 8.
Nettregion strekker seg fra Nord-Jæren i nord til Flekkefjord i sør og omfatter derfor alle
vindkraftprosjekter i Dalane. I denne prioriteringslisten legger NVE til grunn at de antatt beste
prosjektene prioriteres behandlet først.

NVE prioriterte sluttbehandlii:g av 3 vindkraftprosjekter i Nettregion 8, Egersund, Svåheia og
Kvinesheia.

En realisering av Egersund vindpark vil bl.a. resultere i følgende positive bidrag:

• Produksjon av mer enn 300 GWh med ren, fornybar energi. Dette tilsvarer strømforbruket
til mer enn 15000 husstander

• Anslagsvis 300 årsverk i anleggsfasen

• 8-10 faste arbeidsplasser i driftsfasen

• Totale investeringskostnader vil ligge på anslagsvis 1500 millioner NOK. Erfaringstall fra
andre vindparker viser at lokale og regionale leveranser forventes å utgjøre 20-30% av de
totale investeringskostnadene.

• Eiendomsskatt til Eigersund kommune på anslagsvis 6 millioner NOK årlig

5. Oppsummering

Vi håper Eigersund kommune ser mulighetene med en ny miljøvennlig næring innen vindkraft.
Egersund vindpark er et svært godt vindkraftprosjekt hvor virkningene er kartiagt og vurdert å være
moderate. Norsk Vind Energi ber derfor om at planområdet for Egersund vindpark (Vist I Vedlegg)
inkluderes i ny kommuneplan

Org. nr. 977052300
Tel: +4751690000
Fax: +47 Si 69 00 01
www.vindenergi.no

Torstein Thorsen Ekern
torstein@vind.no

37099689/9098 2959
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NVE har videre anbefalt at Skakksiå og Stokkafjellet i Eigersund kommune blir trukket fordi en
sameksistens mellom vindkraftverket og Forsvarets installasjoner i området vurderes å ikke være
mulig. På grunn av tilsvarende konflikt med Forsvarets installasjoner har også Oksafjellet vindpark i
Eigersund kommune blitt trukket av tiikshaver.

Det betyr at det nå kun er 2 vindkraftprosjekter igjen i Eigersund kommune. På den annen side er
disse prosjektene foreløpig antatt å være gode prosjekter av NVE og vil derfor bli prioritert å bli
sluttbehandlet.
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Vedlegg 1: Planområdet for Egersund vindpark

(planlagt atkomst er per dag ved Hålandsbakken, vist med grønt, men dette er nå under utredning) Elgersund kommune
Sentraladministresjolnen
Plankontoret
p.b 580, 4379 EGERSUND
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Torstein Thorsen Ekern
torstein@vind.no
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Rullering av kommuneplanen.

Inosplll nr 39 - Egersund - Lygre bes tattut av plønen. Hensikten min var å få skriftlig avklaring på
hvorfor de 7 aktuelle strandparsellene ikke ble hensyntatt ved forrige rullering.
Henvendelsen min var ikke ment som noe lnnsplil til nåværende plan.

Jeg er kjent med at lnnsplll nr 40 også omhandier deler av den aktuelle strandstreknlngen, og
rådmanneos innstilling i saken

Når det gjelder mitt innsplll av iS 10 10 angående mulighet til å etablere parkeringsplass I tilknytning til
fomminnefalt på gr nr 37 br nr i på Horve, tillater jeg meg på nytt å be om at dette tas inn I
kommuneplanen.

Det aktuelle området er avsatt som LNF-område I gjeldende kommurieplan. Svært mange personer
benytter Hrve tIl rekreasjon og frltldsaktivlteteravmangeslag. Disse parkerer i stor grad latigs den
offentlIge veien Jag har fått signaler fra landbrukskontoret I Elgersund om at anlegg av denne
parkerlngsplassen vil kunne utiøse tilskudd av såkalte SMEL-midler. Dette er midler som bevilges over
jordbruksavtalen

De forundersøkelser jeg har foretatt både til kommunen og til Statens vegvesen har gitt tilbakemeiding
om positiv innstilling, men det mer enn antydes at jeg må søke om dlspensasjon fra bestemmelsene I
i_NF-området.
En slik søknad vil utløse et gebyr på kr 16000,-.
Jeg stiller fri grunn til disposisjon for parkeringsplass, og skal besørge alt arbeide som skal gjøres I
forbindelse med opparbeldeisen Verken naboeiendommen eller min eiendom vil ha noen nytte av denne
p-plassen. Den skal utelukkende komme almenheten tIl gode.
Det synes derfor litt drøyt at jeg skal utrede kr 16000 i gebyr for å få dette gjort.

Jeg innser at lnnspillei er innkommet for seint i forhold til fristen, men ber nok en gang om at dette tas
med.

pb. 395, 4379 Egersund.

Norsk Vind Energi AS Org. nr. 977052300
Ipark Tel:+4751690000
P h. 2034 Fax: +47 51 69 00 01

Stavanger www.vindenergi.co
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