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I forbindelse med gjennomgang og utfylling av skjema for ROS og KU har en lagt følgende til grunn: 

Natur- og miljøforhold 

1. Masseras/-skred 

2. Snø-/isras 

3. Flomras 

En har vurdert kjente kilder i forhold til skred/steinsprang.  I den grad det er kjente 
forhold er området enten ikke lagt inn eller arealet er justert slik at det ikke kommer i 
konflikt med det kjente området. Omfattes av ROS krav jfr. bestemmelsene. Er det 
konflikt er det automatisk rødt – og der dette er kommentert. 

 

4. Elveflom En har vurdert kjente kilder i forhold til vassdrag og kartlagte flomsoner. Er det i strid er 
det rødt. 

5. Flom/høy vannstand/bølgeslag En har vurdert kjente kilder i forhold til vannstand og bølgeslag i forhold til kysten. Det er 
tatt hensyn ved at det ikke er lagt inn nye områder som kommer i konflikt med dette. En 
er kjent med at deler av kysten bl.a. Lunnarvika kan ha oppstuing/bølgeslag opp til cote 
5 jfr. SINTEF rapport.  Generelt utredningskrav for alle tiltak under cote 3, men opp til 
cote 5 på utsatte strekninger. Er det i strid er det rødt. 

6. Radongass En har vurdert kjente kilder i forhold til radon. Ikke gjort kjent med spesielle forhold jfr. 
kartlegginger gjort rundt om i kommunen. 

Vær, vindeksponering 

7. Vindutsatte områder En har vurdert utifra erfaring fra andre saker, lokalkunnskap, befaring m.m.  

8. Nedbørutsatte områder En har vurdert kjente kilder i forhold til nedbørutsatte områder. 

Natur- og kulturområder 

9. 100 – meters beltet fra sjø/50-m 
beltet fra sjø og vassdrag 

En har målt i horisontalbeltet fra vannkant på kart. Er det i strid er det rødt. 

10. Sårbar flora/inngrepsfrie 
områder 

En har vurdert kjente kilder i forhold til dette herunder temakart og lokale fagfolk. 
Mangelfull kartlegging i kommunen/fylket. Hensyn tatt til rødlistarter i forhold til 
innlegging av tiltak.  

11. Sårbar fauna/fisk/leveområde 
for rødlistart 

En har vurdert kjente kilder i forhold til dette herunder temakart og lokale fagfolk.  
Mangelfull kartlegging i kommunen/fylket. En har tatt hensyn til rødlistarter i forhold til 
bl.a. avstandskrav m.m. Gjennomført møte og gjennomgang med miljøvernavdelingen 
hos fylkesmannen for å få frem mest mulig informasjon.  

12. Landskapsvern/estetikk En har vurdert kjente kilder i forhold til kjente kilder herunder temakart, regionale planer,  
utredninger og lokale fagfolk m.m. 

13. Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonso
mråder 

En har vurdert kjente kilder i forhold til kjente restriksjonsområder, avstandskrav m.m. 

14. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK En har vurdert kjente kilder i forhold til kjente kilder herunder kommunens kartverk, 
temakart m.m. 

15. Vakre landskap En har vurdert kjente kilder i forhold til rapporten ”Vakre landskap”.  

16. Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk 

En har vurdert kjente kilder i forhold til dette herunder revidert kart over kjerneområder 
for landbruk og skogbruk. Er det i strid med kjerneområde er det rødt. 

17. Område for idrett/lek En har vurdert kjente kilder i forhold til regionale planer, lokale fagfolk m.m. 

18. Friluftsområde, grøntområder, 
rekreasjonsområder m.m 

En har vurdert kjente kilder i forhold til temakart, regionale og lokale planer samt lokale 
fagfolk og eksisterende kommunale planer og utredninger. Er det i strid med 
friluftsområder  er det rødt. 

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder 

19. Vei, bru, knutepunkt En har vurdert kjente kilder i forhold til dette herunder regionale og kommunale planer 
samt fagfolk. Er det i strid med byggelinje mot veg er det rødt. 

20. Havn, kaianlegg En har vurdert kjente kilder i forhold til dette herunder regionale og kommunale planer 
samt fagfolk. Er det i strid med havn er det rødt.  

21. Sykehus/-hjem, kirke 
/Brann/politi/SF 

En har vurdert kjente kilder i forhold til dette herunder regionale og kommunale planer 
samt fagfolk. 

22. Forsyning kraft, vann En har vurdert kjente kilder i forhold til dette herunder regionale og kommunale planer 
samt fagfolk i nettselskapene. 
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23. Forsvarsområde/ Tilfluktsrom En har vurdert kjente kilder i forhold til dette herunder regionale og kommunale planer. 

Forurensningskilder 

24. Industri En har vurdert kjente kilder i forhold til dette herunder kart og kommunale planer. 

25. Bolig En har vurdert kjente kilder i forhold til dette herunder kart. 

26. Landbruk En har vurdert kjente kilder i forhold til dette herunder landbruksplan og kart over 
kjerneområder. 

27. Akutt forurensning En har vurdert kjente kilder i forhold til dette. 

28. Støv og støy;  En har vurdert kjente kilder i forhold til gjeldende regionale og kommunale planer samt 
befaring m.m. 

29. Støv og støy; En har vurdert kjente kilder i forhold til gjeldende regionale og kommunale planer samt 
befaring m.m. 

30. Forurensning i sjø En har vurdert kjente kilder i forhold til arealbruk fra tidligere i området. 

31. Forurenset grunn  En har vurdert kjente kilder i forhold til arealbruk fra tidligere i området. 

32. Høyspentlinje/EMS/Stråling En har vurdert kjente kilder i forhold til arealbruk fra tidligere i området. Er det i strid med 
avstandskrav er det rødt. 

Andre farlige/spesielle områder/forhold 

33. Risikofylt industri mm 
(kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, 
radioaktiv) 

En har vurdert kjente kilder i forhold til dette herunder storulykkebedrifter m.m. Er det i 
strid med avstandskrav er det rødt. 

34. Avfallsbehandling En har vurdert kjente kilder i forhold til avstand til kjente avfallsbehandlingsaktører.  

35. Ulykke med farlig gods  En har vurdert kjente kilder i forhold til nærhet til om det ligger til transportårer går til bl.a. 
bedrifter som for eksempel bruker gass m.m 

36. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

En har vurdert kjente kilder samt gjort en skjønnsmessig vurdering. Lite kilder. 

Trafikksikkerhet 

37. Ulykke i av-/påkjørsler  

38. Ulykke med gående/syklende  

39. Andre ulykkespunkter 

En har vurdert kjente kilder i forhold til trafikksikkerhet.  

Barn og unge/universell utforming/Tilgjengelighet 

40. Tilfredsstiller det krav til barn og 
unge – lek m.m 

En har her på et overordnet nivå vurdert om krav til lek, nærhet til friluftsområder, 
uteområder, nærhet til skole m.m. kan tilfredsstilles herunder vurdering knyttet til 
egnethet, forhold til annen arealbruk i nærheten m.m. Der det ikke er fremkommet 
konflikrer eller dette kan la seg løse i forbindelse med detaljplannleggingen er faren vist 
som grønn. Der deler av det vurderte området er tilfredsstillende og lignende er det gult, 
mens der det ikke egner seg for barn jfr. ovenstående er det vist som rødt. Det  er ikke 
gjort endringer/lagt inn nye byggeområder hvor dette er rødt- dette gjelder hovedsakelig 
bygninger for varig opphold (bolig, fritidsbolig m.m.).  

41. Kan hensyn til  tilgjengelig/ 
universell utforming ivaretas 

En har foretatt en grov vurdering i forhold til dagens situasjon, samt om det innen 
rimelighetens grenser er mulig å tilrettelegge arealet. Resterende må ivaretas gjennom 
videre planlegging. Dersom det ikke kan ivaretas er det rødt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  4

3. Gjennomgang av høringsuttaler fordelt geografisk 
 
I forbindelse med sluttbehandling av kommuneplanens arealdel vedtok kommunestyret å 
legge inn 3 innspill. Disse er  fordelt etter geografisk tilhørighet på følgende måte: 
• Egersund med bydelen av Eigerøy 
• Hellvik 
• Søre del (Dyrnes, Lædre Mong m.m.) 

 
Ved gjennomgangen har en benyttet et skjema for ROS og konsekvensvurdering og en har 
benyttet kjente kilder for å fylle ut skjemaet samt en oppsummering og konklusjon for hvert 
innspill nederst på hvert skjema. 
 
KPU-004/11 Vedtak: 
 
Kommuneplanutvalget innstiller til kommunestyret: 
Kommuneplanens arealdel 2011-2022 med tilhørende dokumenter blir lagt vedtatt som fremlagt og 
med de føringene/endringene som ligger i pkt 3 i saksutredningen og følgende endringer: 

1. Det gjennomføres mekling knyttet til deler av vindkraftområde pga. innsigelse fra 
Fylkesmannen i Rogaland. 

a. Planområdet må ikke beskjæres ytterligere under mekling med Fylkesmannen. 
Rådmannens forslag til revidert planområde representer et absolutt minimum for 
en mulig utbygging. 

b. De sørligste delene av Egersund vindpark som ikke inkluderes i revidert 
planområde, vises i kommuneplankartet som ”mulig område for vindkraft” uten 
juridisk virkning. 

2. Det gjennomføres mekling knyttet til havnepromenade pga. innsigelse fra Kystverket. 
3. Punkt 24 Sannarnes Fritidsboligdel (Tom Vassvik) tas inn i planen. 
4. Punkt 10 Gjennomgang av generelle høringsuttalelser (Uttalelse fra miljøavdelingen): På 

Tengsareid (Haganeset) tas det inn en utvidelse av nåværende næringsområde mot 
nord og øst for å møte fremtidens behov. 

5. I forbindelse med utvidelse av Langholmen: Bolig på toppen området vises som LNF-
område. 

6. Innspill nr 49 – Hans M. Seglem, Eigerøy - Midtbrød: Arealet vises som område for 
spredt bolig med 2 boenheter, jfr. At en også tar med eksisterende nabohus. Dette jf. 
innspill fra rådmannen if 1. gangsbehandling. 

7. Punkt 25: Planteutsalg ved Vannbassengene tas ikke ut av planen. 
8. Punkt 34 Mong (John Birkeland) tas inn i planen. Boligen trekkes 50 bort fra vannet jf. 

kart. 
9. Oversendelseforslag til administrasjonen:  

Det avsettes et område nær sentrum for et fremtidig eldresenter med ny teknologisk 
tilrettelegging og oppfølging for de eldre. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §11-15.  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
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EGERSUND MED BYDELEN AV EIGERØY 

Nr. 1   

 
 

Eier Privat 
Gnr./Bnr. 48/2 mfl. 
Hvor Egersund-Tengs 
Gjennomgang og vurdering av innspillet Ja Nei Uaktuelt 

Fakta  Eierforhold     Privat 

  Vurdert arealkategori i ny kommuneplan: Industri, kontor og lager 

  Arealkategori i gjeldende kommuneplan: LNF-L 

  Reguleringsplan for området:          

  Arealkategori i reguleringsplan:    

  Krav om reguleringsplan?:   Ja   

  Samlet størrelse på arealet: Om lag 50 daa. 

Beskrivelse av området 

   Grunnforhold Åpen fastmark 

   Helningsgrad/solforhold   Hovedsakelig flatt 

   Vegetasjon Åpen fastmark 

   Topografi Flatt 

   Adkomst Via kommunal veg – rundkjøring må etableres som rekkefølgekrav 
jfr. annen reguleringsplan i området. 

   Er vann og avløp etablert i området? Ja 

ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell.  

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei     

Natur- og miljøforhold 

1. Masseras/-skred x  2 3  Må utredes i 
reguleringsplanarbeid  
jfr. skrednett.  

2. Snø-/isras  X 1 1   

3. Flomras  X 1 1   

4. Elveflom  X 1    

5. Tidevannsflom  X 1 1   
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6. Radongass      Ikke registrert. 

Vær, vindeksponering       

7. Vindutsatte områder  x 1 1   

8. Nedbørutsatte områder  x 1 1   

Natur- og kulturområder       

9. 100 – meters beltet fra sjø 
og vassdrag 

 X 3 3  Deler ligger til verna 
vassdrag-
Bjerkreimsvassdraget. 
Er trekt på oppsiden av 
eksisterende veg i 
området. 

10. Sårbar flora/inngrepsfrie 
områder 

 X 1 1   

11. Sårbar 
fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart 

 X 1 1  Ikke registrert. 

12. Landskapsvern/estetikk  X 1 1   

13. Vassdragsområder  X 1 1   

14. Kulturminne/-miljø/ 
SEFRAK 

 x 1 1   

15. Vakre landskap x  3 3  Omfattes av område 
med høy landskapsverdi 
av nasjonal interesse. 
Må ivaretas ved 
regulering i forhold til 
byggehøyder, plassering 
av bygg m.m. 

16. Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk 

x  3 3  Kjerneområde for 
skogbruk. Kan ivaretas. 

17. Område for idrett/lek  X 1 1   

18. Friluftsinteresser  X 1 1  Turveg gjennom 
området. 

Menneskeskapte forhold  

Strategiske områder  X 1 1   

19. Vei, bru, knutepunkt  X 1 1   

20. Havn, kaianlegg  X 1 1   

21. Sykehus/-hjem, kirke 
/Brann/politi/SF 

 X 1 1   

22. Forsyning kraft, vann  X 1 1   

23. Forsvarsområde/ 
Tilfluktsrom 

 X 1 1   

Forurensningskilder       

24. Industri  X 1 1   

25. Bolig  X 1 1   

26. Landbruk  x 3 3  Kjerneområde for 
skogbruk 

27. Akutt forurensning  X 1 1   

28. Støv og støy; industri  X 1 1   

29. Støv og støy;  X 1 1   

30. Forurensning i sjø  X 1 1   

31. Forurenset grunn   X 1 1   
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32. Høyspentlinje/EMS/Stråling x  2 3  Høyspent i utkanten. 

Andre farlige/spesielle områder/forhold 

33. Risikofylt industri mm 
(kjemikalie/eksplosiv, 
olje/gass, radioaktiv) 

 X 1 1  Ikke relevant. 

34. Avfallsbehandling  X 1 1  Ikke relevant. 

Transport1 

35. Ulykke med farlig gods   X 1 1   

36. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

 X 1 1   

Trafikksikkerhet       

37. Ulykke i av-/påkjørsler   X 1 1   

38. Ulykke med 
gående/syklende  

 x 1 1   

39. Andre ulykkespunkter  X 1 1   

Barn og unge/universell 
utforming/Tilgjengelighet 

      

40. Tilfredsstiller det krav til 
barn og unge – lek m.m 

 x 1 1  Ikke relevant. 

41. Kan hensyn til  
tilgjengelig/universell 
utforming ivaretas 

 x 1 1   

Konklusjon 

Utvidelse av eksisterende industriområde på Tengs. 

Kommunestyret: (Ja) Det vises en utvidelse av industriområdet IL på Tengs 
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HELLVIK 
2.   

  
Navn Tom Vaasvik 
Gnr./Bnr. 60/36 
Hvor Hellvik - Sandarnes 
Gjennomgang og vurdering av innspillet Ja Nei Uaktuelt 

Fakta  Eierforhold     Privat 

  Foreslått arealkategori i ny kommuneplan: Byggeområde for bolig/ byggeområde for fritidsbebyggelse 

  Arealkategori i gjeldende kommuneplan: LNF 

  Reguleringsplan for området:          Nei  

  Arealkategori i reguleringsplan:    

  Krav om reguleringsplan?:   ja   

  Samlet størrelse på arealet: 3-4 daa. 

  Er det gjennomført befaring/besiktelse av området? Ja   
Beskrivelse av området 

  Grunnforhold/bonitet Åpen fastmark 

  Vegetasjon Lyng, einer og lignende 

  Topografi/solforhold Kupert 

  Adkomst Eksisterende avkjørsel fra fylkesveg FV44 

  Er vann og avløp etablert i området? Nei 

ROS og KU 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Natur- og miljøforhold 

1. Masseras/-skred  X 1 1   

2. Snø-/isras  X 1 1   

3. Flomras  X 1 1   

4. Elveflom  X 1 1   

5. Tidevannsflom  X 1 1   

6. Radongass  x 1 1  Kjente kilder er 
undersøkt. Må ev. 
utredes videre i 
tilknytning til reg.pl. 

Vær, vindeksponering       

7. Vindutsatte områder  X 1 1   
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8. Nedbørutsatte områder  x 1 1   

Natur- og kulturområder       

9. 100 – meters beltet fra 
sjø/50-m beltet fra sjø og 
vassdrag 

x  3 3  Deler ligger 80-100 m 
fra innsjø, men vurderes 
ikke å komme i konflikt 
jfr. den påtenkte 
aktiviteten. 

10. Sårbar flora/inngrepsfrie 
områder 

 X 1 1  Ikke kartlagt – område 
hvor det kan finnes bl.a. 
klokkesøte. Må utredes. 

11. Sårbar 
fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart 

x  3 3  Leveområde for hubro 
jfr. sist revidering av 
kompl. En har valgt å 
unngå inngrep på denne 
siden, og prioriterer 
steinindustrien fremfor 
andre inngrep mellom 
fylkesvegen og bruddet. 

12. Landskapsvern/estetikk x  2 3  Ny bebyggelse må ikke 
være for høy eller med 
for stort volum jfr. 
naturtypen i området. 

13. Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjo
nsområder 

 X 1 1   

14. Kulturminne/-miljø/ 
SEFRAK 

 x 1 1   

15. Vakre landskap  X 1 1   

16. Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk 

 X 1 1   

17. Område for idrett/lek  X 1 1   

18. Friluftsliv og rekreasjon 
(friluftsområder, LNF-F/N, 
friområder m.m.) 

 x 1 1   

Menneskeskapte forhold  

Strategiske områder  X 1 1   

19. Vei, bru, knutepunkt  X 1 1   

20. Havn, kaianlegg  X 1 1   

21. Sykehus/-hjem, kirke 
/Brann/politi/SF 

 X 1 1   

22. Forsyning kraft, vann  X 1 1   

23. Forsvarsområde/ 
Tilfluktsrom 

 X 1 1   

Forurensningskilder       

24. Industri  X 1 1   

25. Bolig  X 1 1   

26. Landbruk  x 1 1   

27. Akutt forurensning  X 1 1   

28. Støv og støy; industri  X 1 1   

29. Støv og støy;  X 1 1   

30. Forurensning i sjø  X 1 1   

31. Forurenset grunn   X 1 1   

32. Høyspentlinje/EMS/Stråling x  3 3  Sørlige del – må 
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utredes. 

Andre farlige/spesielle områder/forhold 

33. Risikofylt industri mm 
(kjemikalie/eksplosiv, 
olje/gass, radioaktiv) 

 X 1 1   

34. Avfallsbehandling  X 1 1   

Transport 

35. Ulykke med farlig gods   X 1 1   

36. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

 X 1 1  Ikke relevant. 

Trafikksikkerhet       

37. Ulykke i av-/påkjørsler   X 1 1   

38. Ulykke med 
gående/syklende  

x  3 4  Før det blir etablert 
boliger/ytterligere 
utbygging i området må 
det etableres g/s veg til 
skolen. Det er vist 
fremtidig G/S-veg på 
strekningen. 

39. Andre ulykkespunkter  X 1 1   

Barn og unge/universell 
utforming/Tilgjengelighet 

      

40. Tilfredsstiller det krav til 
barn og unge – lek m.m 

 x 1 1   

41. Kan hensyn til  
tilgjengelig/universell 
utforming ivaretas 

x  2 3  Deler – må utredes 

En viser til at dette var et innspill som ble vurdert ved 1. gangsbehandlingen uten at det ble lagt inn, og en 
vurderer ikke at det fremkommer nye moment som er av en slik karakter at en vil anbefale å endre tidligere 
anbefaling.  

En viser til at ev. nye innspill må på nytt offentlig ettersyn og tidsplanen vil da ikke holde. En viser til at en har 
prioritert å få inn og ryddet i innspill som ble lagt inn ved 1. gangsbehandlingen. En viser her til vedtatt 
planprogram som sier at det er tilstrekkelig areal til boligbygging i gjeldende kommuneplan bl.a. på Hellvik og 
det legges ikke opp til å legge inn ytterligere areal i planperioden. En viser til at det i Hellvik er ferdig regulert, 
men ikke utbygd, om lag 226 tomer. 23 tomter er byggeklare. De siste 10 årene har det blitt bygd om lag 4 
boliger pr. år på Hellvik. En viser til at det i løpet av 2010 kommer om lag 55 flere tomter som vil være 
byggeklare/planlegges oppstartet på Hellvik,  

En vil ut ifra en planfaglig vurdering prioritere allerede godkjente arealer som ligger nærmere sentrale 
funksjoner som skole og barnhage på Hellvik og mer trafikksikker for gående og syklende. Skolevegen fra 
dette området må gå langs Fv44 og det er ikke etablert gang og sykkelveg på strekningen. En legger til grunn 
at det ikke bør bygges ut mer i dette området før en har fått etablert gang og sykkelveg på strekningen. En 
legger til grunn at det er mer enn tilstrekkelig areal for nye boliger på Hellvik både på kort og lang sikt. Arealet 
kan ev. vurderes ved en senere revidering når g/s-veg er etablert. 

Når det gjelder området for fritidsbebyggelse viser til at det ved forrige revidering ble lagt ut flere områder for 
fritidsbebyggelse i området Sannarnes-Vassvik. Det er et areal som ikke er regulert enda.  Arealet kan ev. 
vurderes ved en senere revidering. 

Konklusjon: (N) Innspillet vil ikke bli lagt inn ved denne revideringen. Vil kunne vurdere det på nytt ved 
senere revidering ev. når det er etablert gang og sykkelveg på strekningen langs fylkesvegen frem til 
Sannarnes. 

Kommunestyret: (Ja) Det vises fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse HF, Sannarnes, Hellvik 
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SØRE DEL 
3.  

 

Navn John Birkeland 
Gnr./Bnr. 26/1 
Hvor Søre del - Mong 
Gjennomgang og vurdering av innspillet Ja Nei Uaktuelt 

Fakta  Eierforhold     Privat 

  Foreslått arealkategori i ny kommuneplan: Spredt bolig for 1 bolig 

  Arealkategori i gjeldende kommuneplan: LNF 

  Reguleringsplan for området:          x  

  Arealkategori i reguleringsplan:    

  Krav om reguleringsplan?:    x  

  Samlet størrelse på arealet: 2-3 daa. 

  Er det gjennomført befaring/besiktelse av området? Ja   
Beskrivelse av området 

  Grunnforhold Fjell, jord, myr 

  Helningsgrad/solforhold   Kupert 

  Vegetasjon Blandet 

  Topografi Variert – enn del kupert 

  Adkomst Må ha avkjørsel fra kommunal veg. 

  Er vann og avløp etablert i området? Nei 

ROS - Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell.  

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Sannsynlighet? Konsekvens Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei     

Natur- og miljøforhold 

1. Masseras/-skred  X 1 1   

2. Snø-/isras  X 1 1   

3. Flomras  X 1 1   

4. Elveflom  X 1 1   

5. Tidevannsflom  X 1 1   

6. Radongass  x 1 1  Ingenting i kjente kilder. 
Ikke kartlagt. 

Vær, vindeksponering       

7. Vindutsatte områder  x 1 1   

8. Nedbørutsatte områder  x 1 1   
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Natur- og kulturområder       

9. 100 – meters beltet fra 
sjø/50-m beltet fra sjø og 
vassdrag 

 X 3 3  Hele den foreslått 
tomten ligger innforbi 
50-m beltet fra 
vassdrag. Er i 
planforlsaget flyttet 50 
meter fra vassdrag. 

10. Sårbar flora/inngrepsfrie 
områder 

 X 1 1  Ingenting i kjente kilder. 
Ikke kartlagt. 

11. Sårbar 
fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart 

 X 1 1  Ingenting i kjente kilder. 
Ikke kartlagt. 

12. Landskapsvern/estetikk  X 1 1   

13. Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjon
sområder 

x  3 4  Det omsøkte området 
ligger til 
drikkevannskilde og vil 
kunne berøres av 
nedbørsfeltet avhengig 
av plassering. Fare for 
avrenning/påvirkning 
vurderes som for stor. 
Er flyttet 50 meter fra 
vatnet og utforbi 
nedbørsfelt i 
planforslaget. 

14. Kulturminne/-miljø/ SEFRAK  x 1 1   

15. Vakre landskap  x 1 1   

16. Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk 

 X 1 1   

17. Område for idrett/lek  X 1 1   

18. Friluftsliv og rekreasjon 
(friluftsområder, LNF-F/N, 
friområder m.m.) 

 x 1 1   

Menneskeskapte forhold  

Strategiske områder  X 1 1   

19. Vei, bru, knutepunkt  X 1 1   

20. Havn, kaianlegg  X 1 1   

21. Sykehus/-hjem, kirke 
/Brann/politi/SF 

 X 1 1   

22. Forsyning kraft, vann  X 1 1   

23. Forsvarsområde/ 
Tilfluktsrom 

 X 1 1   

Forurensningskilder       

24. Industri  X 1 1   

25. Bolig  X 1 1   

26. Landbruk  x 1 1   

27. Akutt forurensning  X 1 1   

28. Støv og støy; industri  X 1 1   

29. Støv og støy;  x 1 1   

30. Forurensning i sjø  X 1 1   

31. Forurenset grunn   X 1 1   

32. Høyspentlinje/EMS/Stråling  X 1 1   

Andre farlige/spesielle områder/forhold 
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33. Risikofylt industri mm 

(kjemikalie/eksplosiv, 
olje/gass, radioaktiv) 

 X 1 1   

34. Avfallsbehandling  X 1 1   

Transport 

35. Ulykke med farlig gods   X 1 1   

36. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

 X 1 1   

Trafikksikkerhet       

37. Ulykke i av-/påkjørsler   X 1 1   

38. Ulykke med 
gående/syklende  

 x 1 1   

39. Andre ulykkespunkter  X 1 1   

Barn og unge/universell utforming/Tilgjengelighet 

1. Tilfredsstiller det krav til 
barn og unge – lek m.m 

 x 1 1   

2. Kan hensyn til  
tilgjengelig/universell 
utforming ivaretas 

 x 1 1   

En viser til at dette var et innspill som ble vurdert ved 1. gangsbehandlingen uten at det ble lagt inn, og en 
vurderer ikke at det fremkommer nye moment som er av en slik karakter at en vil anbefale å endre tidligere 
anbefaling.  

En viser til følgende bestemmelse som skal legges til grunn for vurdering av tiltak i drikkevannskilder; ”Innenfor 
nedbørsfeltet for drikkevannskildene, hensynssone a, tillates ikke bygging, deling av eiendom eller ny aktivitet eller 
fysiske inngrep som kan medføre fare for forurensing av vannkilden og som ikke har direkte tilknytning til 
drift/vedlikehold til drikkevannskilden.” 

 Området ligger til Trolletjørna og ligger i sin helhet innforbi 50-m beltet fra sjø og vassdrag. Det er ikke 
etablert bolig i dette området fra før og en vil dermed punktere ent nytt område. Dette er et innspill som er blitt 
endret fra fritidsbolig til bolig i løpet av prosessen. Det ligger eksisterende bygninger i den sørlige enden, men 
disse vurderes å ha fall vekk ifra vatnet og vil i mindre grad påvirke vannkvaliteten eller utgjøre like stor fare 
for forurensning.  

Rådmannen har vurdert innspillet nøye på nytt og det fremkommer ikke nye moment som tilsier at  en finner 
å kunne anbefale at det legges inn et nytt område for spredt bolig, og en viser til at det ligger for nært 
Trolletjørna og er derfor i strid med kommuneplanen. Dette er en også drikkevannskilde og bygging så nært 
vil øke faren for forurensning og negativ påvirkning gjennom økt aktivitet mot vatnet. Det ligger også innforbi 
hensynssone-drikkevannskilde.  Rådmannen ønsker ikke å øke belastningen på denne drikkevannskilden 
utover det som er der i dag.  En viser til at en ikke har lagt  nye bygninger/byggeområder innforbi andre viste 
nedbørsfelt i kommuneplanen.  

Frarådes av folkehelsemessige grunner pga. nærhet til drikkevannskilde/nedbørsfelt. En viser til at området i 
kommuneplanen er vist som hensynssone-drikkevann og LNF med generelt byggeforbud.  

Konklusjon: (N) Innspillet blir ikke lagt inn i kommuneplanen av hensyn til hensynssone-drikkevann og fare 
for forurensning samt generelt 50-m byggeforbud mot vassdrag. 
Kommunestyret: (Ja) Punkt 34 Mong (John Birkeland) tas inn i planen. Boligen trekkes 50 
bort fra vannet jf. kart. 
 
 
 


