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Reguleringsendring gangvei vestsiden av Langevannet 
gnr. 47 bnr. 14 og gnr. 48 bnr. 2 - 1. gangsbehandling 
   
 
Sammendrag: 
En har mottatt forslag om reguleringsendring som medfører at det reguleres inn gangveg på 
vestsiden av Langevannet. Dette vurderes som svært positivt og vil bidra til å gjøre 
turvegnettet til kommunen enda bedre og bedre tilgjengeligheten. Det er positivt at turvegen 
er godt fremkommelig også for bevegelseshemmede. Ikke minst vurderer rådmannen 
det som positivt at en får fiskeplass som skal være tilrettelagt for 
bevegelseshemmede. Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut til offentlig 
ettersyn som fremlagt. 
 
 
Saksgang: 
MU avgjør om planen legges ut til offentlig ettersyn eller ei. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 20.06.2011: 
Forslag til reguleringsendring for gangvei vestsiden av Langevannet gnr. 47 bnr. 14 og gnr. 
48 bnr. 2 med kart og bestemmelser datert 25.05.2011 legges ut til offentlig ettersyn som 
fremlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10 
 
 
 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 

• ROALD EIE (FRP) erklærte seg ugild og trådte ut idet hans mor er part i saken,  
jf. fvl. § 6, b. Det fremkom ikke merknader til saken. Det var ikke innkalt vararepresentant, 
og det var kun 10 medlemmer til stede under behandling av saken. 

---- o ---- 
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Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-118/11 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for gangvei vestsiden av Langevannet gnr. 47 bnr. 14 
og gnr. 48 bnr. 2 med kart og bestemmelser datert 25.05.2011 legges ut til offentlig 
ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
  
 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reguleringsendring gangvei vestsiden av Langevannet gnr. 47 bnr. 14 og gnr. 
48 bnr. 2 - 1. gangsbehandling 



 

 3

 
Eigersund kommune har mottatt forslag om reguleringsendring for ny gangvei vestsiden 
av Langevannet gnr. 47 bnr. 14 og gnr. 48 bnr. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjeldende planer for området 
Kommuneplan 

Området er i gjeldende kommuneplan vist som LNF, 
fareområde samt fremtidig gangveg.  
 
Deler inngår i reguleringsplan for Langevatnet og er regulert til 
fareområde-høyspent, friområde m.m. 
 
Planen vurderes derfor å være i tråd med kommuneplan for 
Eigersund kommune. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARSEL OM REGULERING 
Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL.  
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 
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Offentlige merknader 
1.  Fylkesmannen i Rogaland  Merknad E 
2.  Rogaland fylkeskommune  Ingen merknad O 
3.  NVE  Ingen merknad O 

INNSENDTE MERKNADER 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 
1. Fylkesmannen i 

Rogaland 
 En turveg rundt hele 

Langevatnet vil bli en 
viktig turtrase for 
Egersunds befolkning.  

 Det er viktig at veien blir 
lagt fiont i terrenget slik at 
en bevarer 
naturkvalitetene best 
mulig. 

E
 
 
 
E

Rådmannen tar uttalen til 
etterretning. 
 
 
Rådmannen tar uttalen til 
etterretning. 

2. Rogaland 
fylkeskommune-
kultur 

 Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

3. NVE  Det skal opprettholdes et 
naturlig vegetasjonsbelte 
som motvirker avrenning 
og gir levested for planter 
og dyr langs bredden av 
vassdrag. 

 
 

 Aktsomhetskart viser deler 
som fare for snøskred. 

E
 
 
 
 
 
 
 
O

Rådmannen viser til at en har søkt 
å legge stien slik at den i 
nødvendig grad ivaretar både 
hensynet til vannet samtidig som 
den skal ligge slik i terrenget at 
inngrepen blir minst mulig. Dette 
har også med stigningsforhold 
m.m. 
Rådmannen viser til at dette er 
vurdert i forbindelse med ROS-
vurderingen og det er konkludert 
med at området i liten grad er 
utsatt. Denne er lagt ved. 

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Planens begrensning 
Området brukes i dag bl.a. til landbruksformål og friluftsliv / rekreasjon. Nærområde for 
beboerne i Langevannsområdet, skoler og barnehager.  
 
Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 43 daa.  
 
I planforslaget utgjør arealbruken følgende: 

- Landbruksområde 31.3 daa 
- Friluftsområde land 2.7 daa 
- Fiskeplass 80 m2 
- Friluftsområde i sjø 1,2 daa. 
- Tur/landbruksveg 3,4 daa. 
- Annen veggrunn 4,00 daa 
- Parkeringsplass 170 m2 
- Lager 80 m2 
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Plankartet viser eksakt hvor 
planområdet befinner seg.  
 
Kort presentasjon av planendringen 
Reguleringsplanen legger opp til å 
etablere gangveg på vestsiden av 
Langevatnet. Dette vil gi 
sammenhengende turveg rundt vatnet 
og bedre tilgjengeligheten.  
 
Dette er en del av en overordnet 
strategi for å få et best mulig og 
sammenhengende turvegnett for 
kommunens innbyggere. 
 
Det er ikke foreslått noen ny 
bebyggelse i området. 
 
Barn og unge 
Vurderes å være positivt for barn og 
unge. 
 
Kulturminner m.m. 
Ingen kjente. 
 
Adkomst og parkering m.m. 
Det er foreslått 3 parkeringsplasser for 
personbiler. En av disse er reservert for 
HC-parkering. 
 
Det er plass til autovern mellom 
Langevannsveien og 
parkeringsplassen, slik at inn- og 
utkjøring blir “regulert”. 
 
Universell utforming 
Dette er ivaretatt i planforslaget 
herunder parkering, turveg og 
fiskeplass. Det er positivt at turvegen 
er godt fremkommelig også for 
bevegelseshemmede. Videre skal 
en av parkeringsplassene  
reserveres for HC-parkering. Ikke 
minst vurderer rådmannen det som 
positivt at en får fiskeplass som  

skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.  
 
 
ROS – vurdering 
En viser til at det er gjennomført ROS vurdering og det er påvist to forhold som er 
kommentert særskildt  - snøras og fareområde-eksplosjonsfare. Fare/risiko knyttet til disse er 
vurdert som akseptabel jfr. kommentarene i ROS-vurderingen. 
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En er ikke gjort kjent med andre forhold av betydning i området i forbindelse med oppstart av 
planarbeidet. 
 
Tiltakshaver skriver følgende: 
”Snøskred: 
Den nordlige delen av planområdet er vis som fareområde for snøskred på skrednett.no. Her 
må det kun være hellingen på terrenget som er vurdert. Med de snømengdene som man 
historisk har hatt i Egersund og med den vegetasjonen som er i store deler av området, 
anses snøskredfaren som akseptabel for brukerne av tur- / landbruksvegen. 
 
Hendelser. 
Det er 1 lager for eksplosjonsfarlig vare i planområdet og 2 lager for eksplosjonsfarlig vare 
like utenfor planområdet i nord. Ved fare for eksplosjon vil området bli avsperret.” 
 
Støy, støv m.m. 
Området er ikke utsatt for støy. Planlagt bruk vil ikke medføre støy ut over anleggsperioden. 
 
Miljøkonsekvenser 
Ingen kjente negative.  
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Kostnadene med gangvegen må innarbeides i budsjett og økonomiplan på vanlig måte. Det 
er ikke utarbeidet kostnadskalkyle og lignende som er lagt ved planforslaget. 
 
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 gangvei vestsiden av Langevannet gnr. 47 bnr. 14 og gnr. 
48 bnr. 2 med kart og bestemmelser datert 25.05.2011 legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer: 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10 
 
 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
178168 Forslag til reguleringsplan for gangvei på vestsiden av Langevannet gnr. 47 bnr. 14 



 

 7

og gnr. 48 bnr. 2 
178171 Kopi av 4 innkomne merknader 
178190 Forslag til reguleringsplan 
178172 Forslag til reguleringsbestemmelser 
178173 Planbeskrivelse 
178174 ROS-analyse 
 
 

 
 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 U 25.01.2011 

Astrid Bjørg Eie;  
B & G Eiendom AS;  
Berit Dagfrid Soland;  
Ingunn Line Gjertsen og 
Egil Tengs;  
Lervige Eiendom AS;  
Liv Else Fredriksen;  
Sigmund Slettebø;  
Tom Magne Tengsareid; 
Statens vegvesen;  
Rogaland 
fylkeskommune;  
Dalane energi;  
O.H. Bøe & Sønner AS; 
T. S. Maskin AS;  
Norges vassdrags- og 
energidirektorat;  
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Regulering / reguleringsendring. Gangvei på 
vestsiden av Langevantet. Gnr. 47, bnr. 14 og 
gnr. 48, bnr. 2. 

3 I 09.02.2011 Rogaland 
Fylkeskommune 

Uttalelse vedr. reguleringsendring gangvei 
vestsiden av Langevannet gbnr. 47 bnr. 14 og 
gnr. 48 bnr. 2 

4 I 25.02.2011 Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Innspill til varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeid - Gangvei på vestsiden av 
Langevann 

5 I 01.03.2011 Rogaland 
fylkeskommune 

Uttalelse vedr. reguleringsendring gangvei 
vestsiden av Langevannet gbnr. 47 bnr. 14 og 
gnr. 48 bnr. 2 

6 I 01.03.2011 Fylkesmannen i 
Rogaland 

Uttalelse til regulering av gangvei på gnr. 47 bnr. 
14 og gnr. 48 bnr. 2 på vestsiden av 
Langevannet 

7 I 25.05.2011 Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1 

Forslag til reguleringsplan for gangvei på 
vestsiden av Langevannet gnr. 47 bnr. 14 og gnr. 
48 bnr. 2 

 
 
 

 
 
Parter i saken: 
                 
 Astrid Bjørg Eie Eideveien 19 4370 EGERSUND  
 B & G Eiendom AS Hovlandsveien 70 4370 EGERSUND  
 Berit Dagfrid Soland Beverveien 9 4370 EGERSUND  
 Ingunn Line Gjertsen 

og Egil Tengs 
Beverveien 13 4370 EGERSUND  
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 Lervige Eiendom AS Postboks 447 4379 EGERSUND  
 Liv Else Fredriksen Beverveien 11 4379 EGERSUND  
 O.H. Bøe & Sønner AS Strandgaten 70 4370 EGERSUND  
 Sigmund Slettebø Krossmoveien 264 4370 EGERSUND  
 T. S. Maskin AS Postboks 21 Forus 4068 STAVANGER  
 Tom Magne 

Tengsareid 
Tengsareidveien 30 4370 EGERSUND  

 
 
 
 
 


