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Reguleringsendring for del av Fiskarvik, Eigerøy - Svanen 
AS - 2. gangsbehandling 
   
 
Sammendrag: 
Sak knyttet til reguleringsendring har tidligere vært fremmet som en forespørsel for 
Miljøutvalget og planen er fremmet i tråd med de føringene som ble lagt der. Dette medfører 
bl.a. at planområdet i sjø og næringsarealet trekkes 9 meter lenger inn for å redusere 
utfylling, endre volum og antall på båthus. Rådmannen har i denne saken lagt vekt på å 
beholde og prioritere næringsareal, samtidig som en har søkt å redusere ulempene for 
nabobedrifter ved at hele planområdet er trukket 9 meter inn.  Forslag til reguleringsendring 
er oppdatert i tråd med ny PBL og det er ikke gjort endringer i forhold til rekkefølgekrav, 
adkomst m.m. Det er kommet noen mindre merknader til planen og disse har en gått 
gjennom og vurdert. Det er ikke gjort endringer på grunn av disse. Rådmannen vil derfor 
anbefale at det forslag til reguleringsendring blir vedtatt som fremlagt og i tråd med 
høringsutkastet med en presisering i forhold til heis for rullestolbrukere.  
 
 
Saksgang: 
MU innstiller til kommunestyret 
 
Rådmannens forslag til vedtak 26.04.2011: 
Forslag til reguleringsendring for Fiskarvik med kart og bestemmelser datert 15.12.2010 blir 
vedtatt med en endring i bestemmelsene: 

1. Det skal etableres heisanordning på kaien i tilknytning til småbåthavnen for at bla 
rullestolbrukere skal ha adkomst til båt. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12 
 
 
 
 
12.05.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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M-078/11 Vedtak: 
 
 Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 

Forslag til reguleringsendring for Fiskarvik med kart og bestemmelser datert 
15.12.2010 blir vedtatt med en endring i bestemmelsene: 

1. Det skal etableres heisanordning på kaien i tilknytning til småbåthavnen for at 
bla rullestolbrukere skal ha adkomst til båt. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
06.06.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
KS-032/11 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for Fiskarvik med kart og bestemmelser datert 
15.12.2010 blir vedtatt med en endring i bestemmelsene: 
1. Det skal etableres heisanordning på kaien i tilknytning til småbåthavnen for at bla 

rullestolbrukere skal ha adkomst til båt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
  
 
12.05.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-078/11 Vedtak: 
 
 Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 

Forslag til reguleringsendring for Fiskarvik med kart og bestemmelser datert 
15.12.2010 blir vedtatt med en endring i bestemmelsene: 

1. Det skal etableres heisanordning på kaien i tilknytning til småbåthavnen for at 
bla rullestolbrukere skal ha adkomst til båt. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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 4

Eventuell tidligere politisk behandling: 
M-027/11 Vedtak: 

Forslag til reguleringsendring for Fiskarvik med kart og bestemmelser datert 
15.12.2010 blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
Reguleringsendring for del av Fiskarvik, Eigerøy - Svanen AS – 2. 
gangsbehandling 
 
Eigersund kommune har mottatt forslag til reguleringsendring som vil medfører at regulert 
næringsområde i Fiskarvik blir redusert i forhold til vedtatt reguleringsplan. Det foreslås også 
endringer i forhold til båthus m.m.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planendringen vil i hovedsak ligge innforbi det viste området på kartutsnittet, men hele 
planområdet er oppdatert i tråd med ny sosi standard og plan og bygningslov. 
 
Gjeldende planstatus 
Området omfattes av kommunedelplan for Egersund by samt havneplan for Egersund. 

Arealet er i kommunedelplanen avsatt til 
næringsområde-IKL (KL10) og småbåthavn. Det 
grenser opp til et større industriområde i Svanavåg 
hvor bl.a. Egersund Trål er etablert. 
 
Det som skjer i dette området vil kunne ha 
konsekvens for muligheten for effektiv drift og 
lignende i forhold til industriområdet i Svanavågen der 
Egersund Tråd og Nett er etablert.  
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Rådmannen vurderer det derfor som svært viktig at en reguleringsendring her ikke medfører 
ulemper eller lignende for tilgrensende havne og industrivirksomhet. Det er derfor ikke 
ønskelig å øke trafikken fra småbåthavnen i området eller omfanget av denne. 
 
 
Gjeldende reguleringsplan for området 
For området gjelder reguleringsplan for Fiskarvik og denne viser området regulert til 
kontor/lager, kjøreveg, småbåtanlegg på land og i sjø.  
 
Dette er et næringsområde hvor en i kommuneplanen prioriterte det som et område for 

kontor og lager for maritime næringer.  
 
Det er det eneste området i tilknytning til havnen som er 
spesielt skreddersydd for dette formålet. Dette har med 
at det allerede er etablert denne type virksomhet der.  
 
Denne type næringsareal er svært vanskelig å finne og 
en viser her også til at en i planprogrammet for 
kommuneplanen har vedtatt at det ikke skal 
omdisponeres areal for havn/næring til andre formål ved 
denne rulleringen.  
 
Rådmannen vurderer det derfor som viktig å beholde 
utbyggingsvolumet for kontor og lager som i gjeldende 
reguleringsplan. 
 
 
 
 

Høring og offentlig ettersyn 
Planen er sendt til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter samt kunngjort i 
avis og på kommunens hjemmeside.  
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Offentlige merknader 
1.  Fylkesmannen i Rogaland,  Ingen merknad O 
2.  Statens Vegvesen  Ingen merknad O 
3.  Fiskeridirektoratet  Ingen merknad O 
4.  Felles brukerutvalg  Merknad J 

Private merknader 
5.  Maud Olsson  Merknad O 

INNSENDTE MERKNADER 
 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 
1. Fylkesmannen i 

Rogaland, 
 Ingen merknader O Rådmannen tar uttalen til 

orientering. 
2. Statens Vegvesen  Ingen merknader O Rådmannen tar uttalen til 

 



 

 6

orientering. 
3. Fiskeridirektoratet  Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 

orientering. 
4. Felles brukerutvalg  Det må innarbeides krav 

om at det skal etableres 
heisanordning på kaien i 
tilknytning til 
småbåthavnen for at bla 
rullestolbrukere skal ha 
adkomst til båt. 

J Rådmannen vurderer dette som et 
positivt tiltak og om vil kunne gi 
bedret tilgjengelighet 

Private uttaler 
5. Maud Olsson  Ønsker å få speilvende 

båthusene, der de minste 
ligger mot deres eiendom 
pga. størrelsene på 
båthusene. 

 
 

 Ønsker inntegnet en 
sjøbod i planen K/L3 i 
tilknytning til 
fritidsbebyggelse. 

 
 Ønsker at .plangrense mot 

nord endres slik at denne 
blir liggende midt i 
Svanavågen. 

 
 
 
 
 
 

 Ønsker å endre 
betegnelsen til 
fritidsbebyggelse på KL3 

 
 
 

N
 
 
 
 
 
 
N
 
 
 
 
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
 

Rådmannen viser til at dette er et 
næringsområde og vil derfor ikke 
anbefale endringer. Dette må 
tilpasses næringsaktiviteten i 
tilknytning til området og dette må 
være prioritert og styrende for 
arealbruken. 
Dette vil være i strid med formålet i 
reguleringsplan og kommuneplan 
og vil vanskeliggjøre 
gjennomføringen av planen som 
næringsareal. 
Rådmannen viser til at det er egen 
plan som gjelder for sjøområdene i 
Svanavågen – industriområde 
m.m. Dette ligger utenforbi det 
varslede området. En legger til 
grunn at en ikke ønsker å gjøre 
endringer som vil vanskeliggjøre 
gjennomføring av denne 
reguleringsplanen og vil derfor 
ikke endre plangrensen. 
Rådmannen viser til at området 
inngår som et næringsområde i 
gjeldende KL-område. Dette er en 
del av et sentralt næringsområde 
og endring til fritidsbebyggelse vil 
vanskeliggjøre gjennomføringen 
av planen samt være i strid med 
kommuneplanen og gjeldende 
reguleringsplan. Det vil derfor ikke 
kunne endres. 

 
Rådmannen vil derfor etter en samlet vurdering og gjennomgang av innsendte uttaler 
anbefale at reguleringsplanen vedtas med følgende endring i bestemmelsene: 

1. Det skal etableres heisanordning på kaien i tilknytning til småbåthavnen for at bla 
rullestolbrukere skal ha adkomst til båt. 

 
Planforslaget 
Planforslaget omfatter et sentralt næringsområde i tilknytning til Egersund havn. Området er 
regulert i tråd med intensjonen i kommuneplanen og havneplanen. Området viser mulighet 
for videreutvikling og nyetablering i tilknytning til det maritime næringsmiljøet ved Fiskarvik. 
Dette er positivt og i tråd med de vurderinger som ligger til grunn for bl.a. gjeldende 
havneplan. 
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Gjeldende reguleringsplan legger opp til en mulighet for å etablere betydelige areal for kontor 
og lager. Dette vil kunne gi rom for betydelig nyetablering i området. En vurderer det som 
svært positivt at en kan legge arealmessig til rette for en videreutvkling av det maritime 
næringsmiljøet i kommunen. En viser her også til at samlokalisering ofte bidrar til å styrke 
fagmiljøene. Videre har en i området funnet rom for etablering av en småbåthavn, noe som 
også er i tråd med gjeldende havneplan og kommunedelplan. 
 
Nedenfor har en vist gjeldende reguleringsplan samt forslag til reguleringsendring. 
 

Det er foretatt følgende endringer i plan og bestemmelser: 
Plankart 

• trekke inn kaifront ca.9 meter med tilhørende forskyvning av byggesone for 
bebyggelse. 

• småbåtanlegg i sjø er trekt inn 9 meter og omgjort til ferdselsområde i sjø av hensyn 
til nabobedrifter. 

• byggesoner i K/L 5 er trukket 8 meter vestover. 
• det er lagt inn et båtopptrekk. 
• øke noe på størrelse av båthus og disse er vist i planen. 
• kart er oppdatert i tråd med ny PBL og SOSI-standard 

Bestemmelser 
• bestemmelse om universell utforming,  
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• bestemmelse om parkering for funksjonshemmede og tilrettelegging av/påstigning for 
funksjonshemmede. 

• forhold knyttet til isgang er ivaretatt i reguleringsbestemmelsenes § 10.  
• hensynet til 200 års springflo er ivaretatt i § 2. 
• bestemmelser er oppdatert i tråd med ny PBL 

 
 
 
 
Kort om gjennomgang av arealbruken i hele planen: 
K/L-områder 
Det er regulert inn 5 områder for kontor/lager med benevnelse K/L1-5. Videre er det vist 
adkomst fra Hovlandsveien med tilstrekkelig frisiktsone. Det er og åpnet opp for etablering av 
båthus i tilknytning til aktiviteten i K/L-områdene. Endringen i planen forhold til dette er i 
hovedsak består av inntrukket kaifront 9 meter med tilhørende forskyvning av byggesone for 
bebyggelse i K/L5, samt økt størrelse av båthus. Båthusene skal kun benyttes for båter som 
er nødvendige for bedriftene i tilknytning til K/L 1-5. 
 
Det største båthuset skal ha maksimal grunnflate BYA=115 m2, mot 100m2 i gjeldende plan. 
Maksimal gesimshøyde er endret til kote 6,3 og mønehøgde på kote 8,5 mot gesimshøyde 
på 4,5 og mønehøyde på 8 meter i gjeldende plan. Nest største båthus er redusert i 
maksimal størrelse fra BYA=95 m2 til BYA 100m2 i gjeldende plan. Maksimal gesims på kote 
5,6 og mønehøgde på kote 7,7 mot 4,5 og mønehøyde på 8 meter i gjeldende plan.  
 
De øvrige 2 båthusene skal ha maksimal grunnflate BYA=70 m2 som i gjeldende plan.  
 
Båthus skal kun benyttes for båter som er nødvendige for bedriftene i tilknytning til K/L 1-5. 
Båthusene skal ha varierende høyde og størrelse. Varig opphold er ikke tillatt. 
 
Småbåtanlegg på land og sjø 
Det er vist et område for privat småbåtanlegg i sjø og på land som vil gi rom for etablering av 
mellom 50-60 båter jfr. illustrasjonsplanen. En har lagt denne så lang sør som mulig for at 
den ikke skal komme i konflikt med næringsaktiviteten i forbindelse med Svanavågen. 
Området ble lagt inn i kommuneplanen og havneplanen etter innspill fra blant annet lokale 
båtforeninger. Slik sett vil dette kunne være et viktig bidrag til å øke antall båtplasser i 
kommunen. Dette er trekt inn 9 meter av hensyn til nabobedrifter og er i samsvar med vedtak 
i MU i forbindelse med forespørsel. 

 
Friluftsområde 
I den sørlige delen er friluftsområde beholdt 
uten endringer. Dette er positivt da det bidrar til 
å bevare det grønne preget langs denne delen 
av Hovlandsveien. 
 
Trafikkområde og fellesområder 
Det er ikke gjort endringer i forbindelse med 
offentlig trafikkområder eller rekkefølgekrav i 
tilknytning til dette. Det er i gjeldende 
reguleringsplan vist sammenhengende gs-veg 
langs riksveien samt avkjørsel til riksvegen.  
 
Videre er felles adkomst med en bredde på 5 
meter og parkeringsplasser for aktiviteten i 
området. Viser her til bestemmelsene til planen.  
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Områdene K/L 1-4 forutsettes å oppfylle parkeringskrav innenfor eget område. Under 
henvisning til vedlagte skisse dat. 21.12.10 dokumenterer tiltakshaver hvordan  
parkeringskravene kan oppfylles, herunder   småbåthavn og område K/L 5. Inntegnet 
område for privat småbåtanlegg gir mulighet for inntil 92 båter, dvs. et parkeringsbehov på 
92/3 = 31 P-plasser. Område K/L 5 kan utbygges med BYA= 2580 m2 x 30 % = 774 m2. 
Inntegnede båthus utgjør BYA= 323 m2, dvs. at det i området gjenstår BYA= 451 m2 som 
kan benyttes til kontor/lager. Tiltakshaver har skissert et eksempel der det bygges ut med 
kun kontorer i 4 etasjer, kan en maksimalt få et samlet golvareal på i underkant av 1800 m2, 
dvs. et krav om 36 P-plasser. I tillegg legge tiltakshaver til grunn 1 P-plass per båthus. 
Samlet krav til parkeringsplasser blir da 31 + 36 + 4 = 71 P-plasser under de nevnte 
forutsetninger.  
 
På skissen er inntegnet totalt 60 P-plasser, hvorav 3 HC-parkeringer. På område K/L 5 er det 
tegnet 35 parkeringsplasser, dvs. en underdekning på 5 plasser. Innenfor landdelen av 
småbåthavnen er det inntegnet 25 P-plasser, dvs. en underdekning på 6 plasser. Da P-
plassene i K/L 5 i all hovedsak vil være i bruk på hverdager i arbeidstiden mens P-plassene i 
småbåthavnen i hovedsak benyttes på fritida, ligger det til rette for sambruk av 
parkeringsplasser. Tiltakshaver vurderer at en samlet underdekning på 11 P-plasser er 
forsvarlig da tiltakshaver vurderer det som lite sannsynlig at en får 1800 m2 kontorareal i K/L 
5. For småbåthavnen vurderer tiltakshaver at det om nødvendig også kan opparbeides 
parkeringsplasser innenfor landdelen ved enden av vegen. Felles parkeringsplass vest for 
K/L 4 gir mulighet for totalt 30 parkeringsplasser. Rådmannen vurderer at dette må avklares i 
forbindelse med byggesak og der kravene i bestemmelsene til planen må ivaretas på vanlig 
måte. 
 
Vurdering av elementene i planforslaget 
 
Adkomst, parkering og trafikksystem 
De foreslåtte endringene medfører ikke endringer i tilknytning til avkjørsel fra riksvegen, 
frisiktsoner, rekkefølgekrav  m.m. Statens Vegvesen har ikke merknader til 
reguleringsendringen. Det er en justering og presisering i forhold til parkering – se eget punkt 
ovenfor. 
 
Barn, unge og funksjonshemmede, tilgjengelighet 
Siden dette er et område for kontor og lager er det lite aktuelt å avsette områder for lek, og 
området er et næringsområde som ikke egner seg for opphold for barn og unge. 
Småbåthavnen vil være et utgangspunkt for bruk av sjøen til seiling, fiske, rekreasjon og 
båtsport for alle aldersgrupper.  
 
Kjøreatkomsten til området egner seg dårlig for bevegelseshemmede da den på det bratteste 
har stigningsforhold 1:8. Bevegelseshemmede må derfor bruke bil ned til området ved sjøen. 
Bygninger som skal oppføres i dette området forutsettes oppført i tråd med gjeldende 
forskrifter og TEK slik at disse tilfredsstiller kravene til god tilgjengelighet innvendig og 
tiltakshaver opplyser at det skal avsettes parkeringsplasser for funksjonshemmede.   
 
En viser til at det i bestemmelsene er lagt inn krav til parkeringsplasser for 
funksjonshemmede i tilknytning til småbåthavn. Selve småbåtanlegget vil kunne gjøres 
tilgjengelig for bevegelseshemmede, men problemet er her og den bratte atkomsten. Dette 
illustrerer et dilemma i planleggingen der hovedatkomsten er vanskelig, men der en kan få 
god tilgjengelighet når en først er kommet inn i området. Dette vil i første rekke gjelde 
hovedatkomsten til småbåthavn og K/L4-5.  K/L1 og K/L 2 ligger i plan med Hovlandsveien. 
 
Forhold knyttet til tilgjengelighet er ivaretatt i §§§ 4, 12, 13 og 16. 
 
En viser ellers til TEK når det gjelder element som hører hjemme i den enkelte byggesak.  
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Etter uttale fra Felles brukerutvalg har en lagt inn i bestemmelsene at det skal etableres 
heisanordning på kaien i tilknytning til småbåthavnen for at bla rullestolbrukere skal ha 
adkomst til båt. En vurderer at dette vil være et positivt tilskudd til småbåthavnen som også 
vil være positivt for andre brukergrupper. 
 
 
 
Vann og avløp 
Området skal koples til kommunalt vann og avløpsanlegg. Videreføres som i gjeldende 
reguleringsplan. 
 
Estetikk, landskapstilpassning m.m 
Tomteområdets topografi legger til rette for at estetiske hensyn kan tas i vare på en bra 
måte.  
 
Bebyggelse synes godt tilpasset terrenget og en synes det er positivt at en viderefører den 
maritime stilen som allerede er i området. Dette er med på å bygge opp under dette området 
som et kjerneområde for maritime næringer. Videreføres som i gjeldende reguleringsplan for 
KL1-4, reguleringsendringen medfører justering av KL5. 
 
Trafikksikkerhet 
Når det gjelder trafikksikkerhet viser en til at en viderefører gang og sykkelvegen i gjeldende 
plan samt rekkefølgekrav. En vurderer ikke at endringene påvirket trafikksikkerheten 
negativt. 
 
Støy 
En vurderer ikke at endringene medfører endring eller økt støy. 
 
Beredskap, sikkerhet, miljøkonsekvenser m.m. 
Tiltakshaver har vurdert området i forhold til bestemmelsene i plan og bygningsloven og 
dette vurderer rådmannen som positivt. Grunn og byggegrunnen på land består av fjell og er 
således velegnet.   
 
En har i forbindelse med bestemmelsene til planen i bestemmelsene innarbeidet hensyn til å 
sikre det mot isgang og aktiviteten i havna. Dette skal redegjøres for i forbindelse med 
detaljplanen. Dette ser en som positivt da en er kjent med ta deler av havnen kan være 
islagt. Andre steder i havna har en måtte legge ut bobleanlegg, i forbindelse med videre 
planlegging må det vurderes hvilke tiltak som er rett for dette området. Dette er ivaretatt i 
§10.  
 
Når det gjelder byggehøyder i forhold til springflo og lignende er hensynet til 200 års springflo 
ivaretatt i § 2 og skal dokumenteres av fagkyndig. 
 
En kjenner på det nåværende tidspunkt ikke til andre forhold som vil kunne være av 
betydning jfr. ROS utarbeidet av tiltakshaver.  
 
En er ikke gjort kjent med at planendringen vil kunne ha spesielle konsekvenser for miljø. 
 
Kulturminner 
Det er ved tidligere regulering gjennomført marinarkeologiske undersøkelser uten at en har 
funnet noe. 
 
Konsekvenser for kommunen 
Planen medfører ingen kjente konsekvenser for kommunen 
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Oppsummering og konklusjon 
Rådmannen vurderer at planen har en arealbruk som er i samsvar med kommuneplanen og 
havneplanen og at de ulike arealformålene er vektet fornuftig der en først og fremst har 
prioritert næringsvirksomhet.  Dette er i tråd med den overordnede arealpolitikken i 
havneplanen og kommunedelplanen for havna. Endringene i endelig plan er så langt en kan 
vurdere det gjort i samsvar med MU vedtak 127/10; 

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

• Hele planområdet trekkes 9 meter lenger inn for å ivareta hensynet til nabobedriftene. 
• Utfylling mot nabo i nord beholdes som i gjeldende reguleringsplan. 
• Utbyggingsvolumet for kontor og lager skal søkes videreført som i gjeldende 

reguleringsplan, men med en annen arrondering. 
• Universell utforming legges til grunn i området og tiltakshaver må sikre et tilstrekkelig 

antall HC parkeringsplasser i enten kart/bestemmelser samt at av/påstigning blir lagt 
til rette for handikappede. 

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

 
Tomtene ligger i relativt bratt terreng mellom Hovlandsveien og havna, området er østvendt 
og med flott utsikt mot Egersund by. Området forutsetter omfattende utfylling og bearbeiding 
og vil gi rom for betydelig næringsetablering. 
 
Planen vil være et viktig bidrag til å skaffe attraktive næringstomter langs havnen og gi rom 
for en videre utvikling av de maritime næringene som i dag er etablert i Fiskarvik. En har hatt 
et godt og ryddig samarbeid med tiltakshaver og en vurderer det slik at de viktigste 
problemstillingene er vurdert og i nødvendig grad ivaretatt i revidert planforslaget. 
 
Rådmannen anbefaler at planen blir vedtatt i tråd med fremlegg til rådmannen, med en 
justering i bestemmelsene. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

  
Sum    
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

  
Sum    
 

~ o ~ 
Alternative løsninger: 
Forslag til reguleringsendring for Fiskarvik med kart og bestemmelser datert 15.12.2010 blir 
vedtatt som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12 
 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
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Dok.nr Tittel på vedlegg 
167767 Uttalelse til reguleringsendring i Fiskarvik, Eigerøy - Svanen AS 
169479 Uttalelse vedr. reguleringsendring for del av Fiskarvik 

166220 Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring for del av Fiskarvik, 
Eigerøy - Svanen AS 

165484 Uttalelse til reguleringsendring for del av Fiskarvik - Eigerøy - offentlig ettersyn - 
Eigersund kommune 

156701 Fiskarvik plan 15.12.pdf 

170438 Uttalelse vedr. høring av reguleringsendring for del av Fiskarvik, Eigerøy - Svanen 
AS 

151927 Bestemmelser til reguleringsplan for del av Fiskarvik, Eigerøy, Eigersund kommune 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 I 17.06.2008 Siv.ing Trond Heskestad Søknad om mindre vesentlig reguleringsendring 
for del av Fiskarvik, Eigerøy - Svanen AS 

2 I 30.06.2008 Fylkesmannen i 
Rogaland 

Uttale reguleringsendring for del av Fiskarvik, 
Eigerøy - Svanen AS 

4 I 03.07.2008 Kystverket Uttalelse til mindre vesentlig endring - 
Reguleringsplan for del av Fiskarvik 

5 I 03.07.2008 Sørvest Holding AS Uttalelse/merknad til søknaden om mindre 
vesentlig reguleringsendring del av Fiskarvik 

3 I 04.07.2008 Fiskeridirektoratet 
Region Sør 

Mindre vesentlig reguleringsendring av 
reguleringsplan for Fiskarvik, Eigerøy, sjøkart nr. 
13 

6 I 07.07.2008 Ing. E. Sønsterød AS Kommentar til søknad om mindre vesentlig 
reguleringsendring Fiskarvik 

8 I 12.08.2008 Trond Heskestad Reguleringsplan for del av Fiskarvik, Eigerøy - 
Søknad om mindre vesentlig endring 

10 I 18.09.2009 Siv. ing Trond 
Heskestad 

Endringer i del av reguleringsplan for Fiskarvik, 
Eigerøy 

11 U 21.09.2009 Siv. ing Trond 
Heskestad 

Endringer i del av reguleringsplan for Fiskarvik, 
Eigerøy 

12 U 28.09.2009 Siv. ing Trond 
Heskestad 

Høringsuttalelse fra seniorrådet vedr. 
reguleringsendring for Fiskarvik, Eigerøy 

13 U 28.09.2009 Siv. ing Trond 
Heskestad 

Høringsuttalelse fra råd for funksjonshemmede 
vedr. reguleringsendring for Fiskarvik, Eigerøy 

14 I 28.09.2009 Statens vegvesen 
Endring i del av reguleringsplan for Fiskarvik, 
gnr. 8 bnr. 491, Eigerøy - kopi av brev til siv.ing. 
Trond 

15 I 07.10.2009 Rogaland 
fylkeskommune 

Endring i del av reguleringsplan for Fiskarvik, 
Eigerøy 

16 I 16.10.2009 Egersund Group 
Høringsuttalelse - endring i del av 
reguleringsplan for Fiskarvik, gnr. 8 bnr. 491, 
Eigerøy 

17 I 19.10.2009 Ing. E. Sønsterød AS Nabokommentar vedr. endring av 
reguleringsplan for Fiskarvik, Eigerøy 

18 I 21.10.2009 Kystverket Vest 
Uttale til forslag til endring i del av 
reguleringsplan - ikke merknader - gnr. 8 bnr. 
491 - Fiskarvik, Eigerøy 

19 I 22.11.2009 Svanen Marina AS Reguleringsendring Svanen Marina - uttalelse 
20 U 26.11.2009 Siv. ing Trond Forespørsel om reguleringsendring for Fiskarvik, 
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Heskestad Eigerøy 
22 I 30.09.2010 Jeppesen Marine Angående reguleringsendring Svanen Marina 

24 I 17.10.2010 Siv. ing. Trond 
Heskestad 

Reguleringsendring for del av Fiskarvik, Eigerøy - 
Svanen AS - Skisse 230910 

23 I 17.10.2010 Siv.ing. Trond 
Heskestad 

Reguleringsendring for del av Fiskarvik, Eigerøy - 
Svanen AS - Båtnaust fasader 220910 

25 I 17.10.2010 Siv.ing. Trond 
Heskestad 

Reguleringsendring for del av Fiskarvik, Eigerøy - 
Svanen AS - båtnaust, snitt og plan 220910 

26 I 08.11.2010 Siv.ing Trond Heskestad Melding om vedtak - reguleringsendring for del 
av Fiskarvik, Eigerøy - Svanen AS 

27 I 13.12.2010 Prosjektil Areal AS Endringer i del av reguleringsplan for Fiskarvik, 
Eigerøy, Eigersund kommune 

28 I 23.12.2010 Prosjektil Areal as Reguleringsendring Fiskarvik 
29 I 23.12.2010 Prosjektil Areal AS Reguleringsendring for del av Fiskarvik, Eigerøy 
36 I 23.12.2010 Siv.ing Trond Heskestad Reguleringsendring Fiskarvik 

30 I 29.12.2010 Fylkesmannen i 
Rogaland 

Uttalelse til varsel om planendring på gnr. 8 bnr. 
491 Fiskarvik Eigerøy 

31 U 03.01.2011 Prosjektil Areal AS Reguleringsendring for del av Fiskarvik, Eigerøy 

33 I 06.01.2011 Siv.ing Trond Heskestad Reguleringsendring Fiskarvik - uttalelser og 
kommentarer 

34 I 13.01.2011 Prosjektil Areal as Reguleringsendring Fiskarvik - planbeskrivelse, 
ROS 

35 I 13.01.2011 Prosjektil Reguleringsendring for del av Fiskarvik - 
oversendelse av dokumenter 

37 U 04.03.2011 33 mottakere... Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
for del av Fiskarvik, Eigerøy - Svanen AS 

38 U 04.03.2011 

Egersund Group;  
Fiskeridirektoratet 
Region Sør;  
Fylkesmannen i 
Rogaland;  
Kystverket;  
Felles brukerutvalg;  
Havnevesenet;  
Mattilsynet;  
Rogaland 
fylkeskommune;  
Fylkesmannen i 
Rogaland;  
Statens vegvesen 

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
for del av Fiskarvik, Eigerøy - Svanen AS 

39 I 14.03.2011 Statens vegvesen 
Uttalelse til reguleringsendring for del av 
Fiskarvik - Eigerøy - offentlig ettersyn - Eigersund 
kommune 

41 I 05.04.2011 Fylkesmannen i 
Rogaland 

Uttalelse til reguleringsendring i Fiskarvik, 
Eigerøy - Svanen AS 

44 I 05.04.2011 Fiskeridirektoratet 
Region Sør 

Uttalelse vedr. høring av reguleringsendring for 
del av Fiskarvik, Eigerøy - Svanen AS 

42 I 10.04.2011 Maud Olsson Uttalelse vedr. reguleringsendring for del av 
Fiskarvik 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parter i saken: 
                
N ALLANSSON ØSTERSIDAN    
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RAGNHILD MARIE 2435,45034 
FISKEBÆKSKIL 

N BAZANEK 
CHRISTOPHER M 

HOVLANDSVEIEN 47 4370 EGERSUND  

N BAZANEK KARI 
MADLAND 

HOVLANDSVEIEN 47 4370 EGERSUND  

N BERTELSEN GERD     
 BR-representanten 

Åshild Slettebø 
    

 Dalane Energi IKS Postboks 400 4379 EGERSUND  
 Eigersund Fiskarlag Hoveræget 9 4370 EGERSUND  
 Eigersund 

havnevesen 
Postboks 117 4379 EGERSUND  

N EIGERSUND 
KIRKELIG 
FELLESRÅD 

Damsgårsg 4 4370 EGERSUND  

 Felles Brukerutvalg i 
Eigersund kommune 

    

N FISKARVIK 
MARITIME SENTER 
AS 

Postboks 212 4379 EGERSUND  

 Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN  
 Fiskeridirektoratet 

Region Sør 
Postboks 286 4379 EGERSUND  

 Fylkesmannen i 
Rogaland 

Postboks 59 4001 STAVANGER  

N HAUGLAND ARNE LYNGVEGEN 15 A 4352 KLEPPE  
N HOVLAND BJARNE SKØYTEVEIEN 19 4370 EGERSUND  
N HOVLAND 

BORGHILD 
C/O BJARNE 
HOVLAND,SKØYTEV. 
19 

4370 EGERSUND  

N HOVLAND JAN 
EIVIND 

STEINBAKKEN 50 4370 EGERSUND  

 Ing. E. Sønsterød AS Vollenveien 156 B 1389 HEGGEDAL  
 Kystverket Serviceboks 2 6025 ÅLESUND  
 Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND  
N MARINE 

TECHNOLOGIES 
LLC NORSK AVD 

Hovlandsveien 44 4370 EGERSUND  

N MYKLEBUST KARI SNØDESTIEN 2 4056 TANANGER  
N NODLAND MARGOT 

MARIE 
LYNGVEGEN 15 A 4352 KLEPPE  

N OLSEN BJØRG 
KARIN 

KATTAVIKVEIEN 8 4370 EGERSUND  

N OLSSON MAUD 
IRENE 

Östanlid 2 451 78 
FISKEBÄCKSKIL 

   

N PEERSEN 
RAGNEMARIE 

STEINODDVEIEN 14 4370 EGERSUND  

N REBECCA 
CATERING OG 

Sokndalsveien 51 4370 EGERSUND  

 Rogaland 
fylkeskommune-kultur 

PB 130 4001 STAVANGER  

 Rogaland 
fylkeskommune-

Postboks 130 4001 STAVANGER  
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regionalplan 
 Bjarne Rosenblad Kommuneoverlege    
 Siv.ing Trond 

Heskestad 
Gamle Forus vei 6 4033 STAVANGER  

N SKADBERG KRISTI 
KONOWSEN 

NYÅSVEIEN 18 4370 EGERSUND  

N SKADBERG 
TORBJØRN PEDER 

HOVLANDSVEIEN 45 4370 EGERSUND  

N SKOGEN MORTEN HOVLANDSVEIEN 43 4370 EGERSUND  
 Statens vegvesen Askedalen 4 6863 LEIKANGER  
N STATENS 

VEGVESEN REGION 
VEST 

Askedalen 4 6863 LEIKANGER  

N SVANEN MARINA AS Hammergaten 14 4370 EGERSUND  
N SVENDSEN ODD 

LØGITH 
SNØDESTIEN 2 4056 TANANGER  

N SØNSTERØD 
ODDVAR 

PEDER CLAUSENS 
GATE 17 

4370 EGERSUND  

 Sørvest Holding AS  4370 EGERSUND  
 Roger Tengsareid Brannsjef    
N ULSAKER LIV KARI DALANESVEGEN 110 5563 FØRRESFJORDEN  
N ULSAKER 

RAGNHILD 
LEISTAD ØVRE 7560 VIKHAMMER  

N ØRLAND ISELIN 
GRØSFJELD 

HOVLANDSVEIEN 43 4370 EGERSUND  

N Aarstad Eiendom AS Postboks 111 4379 EGERSUND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


