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Reguleringsendring gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland - boliger, 
vei og småbåthavn - 2. gangsbehandling 
   
 
Sammendrag: 
Forslag til reguleringsendring for boligområde og område for fritidsbolig BF22 i 
kommuneplanen har vært til offentlig ettersyn. Det er kun lagt opp til mindre justeringer for å 
tilpasse planen, og en viser til at det ikke åpnes opp for ytterligere ny bebyggelse jfr. tidligere 
vedtak av kommunestyret samt uttale fra fylkesmannen. Det er heller ikke kommet inn 
vesentlige merknader til planforslaget som er av en slik karakter at det medfører store 
endringer. Rådmannen vurderer derfor at planen kan vedtas som fremlagt, med de 
presiseringer som fremkommer i vedtaket. 
 
 
Saksgang: 
MU innstiller til kommunestyret, og kommunestyret fatter endelig vedtak. 
 
  
 
Rådmannens forslag til vedtak 17.08.2011: 
 
Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring for gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland med kart rev. 30.03.2011 og 
bestemmelser rev. 17082011 blir vedtatt med følgende presisering i: 
Kart 

1. Pir tilhørende P. Seglem kan utvides med inntil 2 meter. 
 
Bestemmelse 

2. ”Kommunen kan kreve utbyggingsavtale.” 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12 
 
 
 
 
30.08.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
ROALD EIE (FRP) foreslo:  

”Endring i rådmannens innstilling: 
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    Kart 
      1. Pir tilhørende P. Seglem kan utvides forlenges med inntil 2 meter.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Eies endring enstemmig vedtatt. 
 
 
M-115/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring for gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland med kart rev. 
30.03.2011 og bestemmelser rev. 17082011 blir vedtatt med følgende presisering i: 
Kart 

1. Pir tilhørende P. Seglem kan forlenges med inntil 2 meter. 
 
Bestemmelse 

2. ”Kommunen kan kreve utbyggingsavtale.” 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Astrid H. Robertson (H) foreslo slikt vedtak: 
 ”Endring i miljøutvalgets innstilling pkt. 2: 
 2. Kommunen kan skal kreve utbyggingsavtale.” 
 
Votering: 
Miljøutvalgets innstilling med Robertsons endringsforslag enstemmig vedtatt. 
 
KS-052/11 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland med kart rev. 30.03.2011 
og bestemmelser rev. 17082011 blir vedtatt med følgende presisering i: 
Kart 

1. Pir tilhørende P. Seglem kan forlenges med inntil 2 meter. 
 

          Bestemmelse 
2. Kommunen skal kreve utbyggingsavtale. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
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Reguleringsendring gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland - boliger, fritidsboliger, 
småbåthavn m.m - 2. gangsbehandling 
 
Reguleringen omfatter et område på Leidland som i kommuneplanen i hovedsak er vist som 
eksisterende byggeområde for bolig og fremtidig byggeområde for fritidsbolig BF22 samt 
område for småbåthavn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
2. PLANSTATUS FOR 
OMRÅDET 
 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 

Området er i gjeldende kommuneplan vist som et 
eksisterende byggeområde for bolig, et område for 
fremtidig fritidsbebyggelse BF22 samt fremtidig 
småbåthavn.  Videre er det følgende bestemmelse 
knyttet til området som ble lagt inn som et vilkår pga. 
innsigelse; ”Det er i BF22 ikke tillat oppført flere 
bygninger og det er kun 2. etg./loft som ev. kan 
omdisponeres til varig opphold og det skal 
reguleres inn offentlig småbåthavn i området. 
Endelig omfang avgjøres i reguleringsplanen.”  
 
Det er ikke foreslått flere fritidsboliger enn det som det 
allerede er gitt byggetillatelse for i planområdet.  
 

 
2.2 Gjeldende reguleringsplan 
Det er en eldre reguleringsplan for området som viser arealet som småbåtanlegg på land og 
sjø samt boligformål med tilhørende funksjoner som veg m.m. Denne kommuneplanen ble 
vedtatt av kommunestyret i 2007 og er i tråd med gjeldende reguleringsplan for området. 
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3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 
Det er sendt ut varsel om høring og offentlig ettersyn til grunneiere, naboer, statlige og 
regionale myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens hjemmeside.  
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Offentlige merknader 
1.  Fylkesmannen i Rogaland,   Ingen merknad E 
2.  Statens vegvesen   Ingen merknad  E 
3.  Fiskeridirektoratet  Ingen merknad O 
4.  Fiskarlaget   O 
5.  Kystverket  Merknad E 
6.  BR-representanten  Ingen merknad O 
7.  Felles brukerutvalg   O 

Private merknader 
8.  Petter Egil Seglem  Merknad D 
9.  Aksel Nodland  Merknad O 
10.  Frank Leidland  Merknad N 

 
INNSENDTE MERKNADER 
 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 
1. Fylkesmannen i 

Rogaland,  
 Har ikke vesentlige 

merknader til planforslaget 
slik det foreligger. 

 Vi har hatt innsigelser til 
planen tidligere pga høyt 
konfliktnivå i forhold til 
strandsonevernet. Vi 
forutsetter at det ikke blir 
lagt inn nye 
bygninger/byggetiltak i 
planen ved 
sluttbehandlingen. 

O
 
 
E

Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 
 
Dette er lagt til grunn og det er 
ikke foreslått å legge ytterligere 
bebyggelse inn i planen. 

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

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

4. Fiskarlaget  Ingen merknader utover at 
en må sikre fiskebruk god 
tilkomst.  

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

5. Kystverket  Merknader til 
reguleringsbestemmelsen
e er fulgt opp og en gjør 
oppmerksom på at tiltak 
som blir etablert langs 
biled må dimensjoneres 
slik at det kan motstå blant 
annet drag og bølgeslag 
fra skipstrafikken i 

E Er ivaretatt i bestemmelsene. 
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området. 
6. BR-representanten  Ingen merknader. O Rådmannen tar uttalen til 

orientering. 
7. Felles brukerutvalg  Ingen merknader utover at 

en støtter rådmannen 
innstilling og MU sitt 
vedtak. 

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

Private uttaler 
8. Petter Egil Seglem  Ønsker mulighet for å 

forlenge pir forran 
eksisterende sjøhus med 
1,5-2 meter. 

J Rådmannen har ingen 
innvendinger mot dette og legger 
til grunn at den kan utvides med 
inntil 2 meter.  

9. Aksel Nodland  Finner det merkelig at 
veirett og parkering ikke er 
nedfelt i plan og 
bestemmelser. 

O Rettigheter er av privatrettslig 
karakter. 
 
 

10. Frank Leidland  Viser til at ønske om en ny 
fritidsbolig ikke ble tatt inn 
i høringsforslaget og 
ønsker nå å få inn en 
sjøbu i 2 etg. med samme 
plassering som tidligere 
ansøkt, men vist som 
fiskeriformål.  

N Rådmannen viser til at Frank 
Leidland allerede har en sjøbu på 
naboparsellen 7/447.  
Samtidig viser en til at 
fylkesmannen forutsetter at det 
ikke blir lagt inn nye 
bygninger/byggetiltak i planen ved 
sluttbehandlingen. En har tatt 
dette opp med fylkesmannen og 
denne har varslet innsigelse 
dersom ytterligere ny bebyggelse 
blir lagt inn. En viser til at dersom 
en har behov for lagringsplass bør 
en vurdere å benytte eksisterende 
sjøbu. Rådmannen viser til 
kommunestyrevetdak og 
bestemmelse i kommuneplanen 
som sier følgende om dette 
området: ”Det er i BF22 ikke tillat 
oppført flere bygninger og det er 
kun 2. etg./loft som ev. kan 
omdisponeres til varig opphold..” 

 
Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn med følgende 
endringer i: 
Kart 

1. Pir tilhørende P. Seglem kan utvides med inntil 2 meter. 
 
Bestemmelse 

2. ”Kommunen kan kreve utbyggingsavtale.” 
 
 
4. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN 
Dette er et område som i hovedsak allerede fremstår som utbygd og brukes i dag til bl.a. 
boliger, fritidsbebyggelse og veier.  
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Planen omfatter et område på omlag 39 daa. I planforslaget utgjør boligområdene ca 17,1 
daa, fritidsbebyggelsene utgjør ca 3,5 daa, lekeplassen utgjør ca 190 m2, kjøre-veier utgjør 
ca 2,6 daa, annen veigrunn utgjør ca 100 m2, landbruksområde utgjør ca 1,6 daa, 
friluftsområde på land utgjør ca 6,0 daa, friluftsområde i sjø utgjør ca 8,6 daa og 
småbåthavna utgjør ca 0,5 daa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Bebyggelse og estetikk 
I og med at området fremstår som delvis utbygd er det viktig at hovedelementer fra 
eksisterende bebyggelse blir videreført i den nye reguleringsplanen for området.   
 
4.2  Boliger 
Det er noen enkelttomter som ikke er utbygd i området og disse er videreført i forslag til ny 
reguleringsplan, til sammen 7 tomter med varierende størrelse. I forslaget til 
reguleringsbestemmelser har man tatt med at boligtomter kan ha maksimal BYA = 30 % inkl. 
garasjer og parkeringsplasser.  
 
Bygningenes mønehøyde i dette området skal ikke overstige 7 m for bygninger i 1 etasje og 
9 m for bygninger i 2 etasjer. Maksimal gesimshøyde er foreslått til hhv. 5 m og 7 m. En 
foreslår maksimal gesimshøyde på 5 m for hus i 1 etasje og 7 m for hus i 2 etasjer. Når det 
gjelder takform, foreslår en at i tillegg til saltak og valmet tak, kan det også benyttes pulttak, i 
tråd med endringer i ønsket takform de seinere årene. 
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Mens gjeldende reguleringsbestemmelser tilsier maksimalt 35 m2 garasjer, foreslår en at 
denne arealgrensen økes til 49 m2. 
 
 
 
 
4.3 Fiskebruk – lager- og redskapshus (eget formål) 
Det er foreslått et nytt lager-/redskapsbygning på gnr. 7, bnr. 65, og størrelsen er i samsvar 
med BF områdene med maksimal BYA = 60 m2. Bygningen kan ikke innredes for overnatting 
eller varig opphold. 
 
4.4 Fritidsboliger herunder naust 
Når det gjelder fritidsbebyggelse i planen, er dette i hovedsak bruksendring fra sjøbuer til 
bygninger med varig opphold. De bygningene dette gjelder har fått en entydig benevnelse 
N/F, mens bygninger som ikke skal omdisponeres blir fremdeles vist som N. Eksisterende 
bygninger inngår i planen og er regulert med eksisterende bebyggelses omfang og høyder. 
De kan gjennoppføres med samme BYA og gesims og mønehøyde. Det er ikke tillatt å 
oppføre eller utvide bygninger i planområdet utover det som fremkommer i planen. Ved 
gjennoppføring skal de ha en form og utseende tilpasset distriktets tradisjonelle naust og 
sjøbumiljø. 
 
Reguleringsplanen omfatter kun fritidsboliger som det tidligere er gitt byggetillatelse til. Det er 
åpnet opp for å omdisponere til varig opphold i 2 etg. bygningene som er vist med N/F i 
planen. Utifra tilbakemelding fra tiltakshaver har en hatt kontakt med alle som har buer i 
området for å høre om hvem som ville ha N/F på sine buer og dette er innarbeidet i 
planforslaget. Dette er i tråd med andre reguleringsplaner i området.  
 
4.5 Brygger og småbåthavn 
Det tillates anlagt brygger i den grad disse er vist i plankartet. 

 
På gnr. 432 er det foreslått to brygger foran båthuset, hver på 3 m x 
3 m. På grensen mellom bnr. 674 og bnr. 733 er det foreslått en 6 m 
lang og 1,5 m bred pir. På bnr. 65 er det foreslått en 8 m lang og 3 m 
bred pir like øst for den nye lager-/redskapsbygningen. På bnr. 697 
er det foreslått 3 vedlikeholdsplattformer, hver på 1,2 m x 0,6 m.  
 
Det er vist mulighet for inntil 10 båtplasser i område for småbåthavn. 
Småbåthavna er reservert for de som er hjemmelshavere til bolig 
eller fritidsbolig på gnr 7 Leidland og er derfor vist som privat 
småbåthavn.  
 
 
 

 
5. TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
5.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
Det er i planforslaget ikke tatt med parkeringsplasser ut over de parkeringsplassene som 
skal være ved hver bolig, med unntak av en parkeringsplass for 4 personbiler nær enden av 
den nordøstlige vegarmen.  
 
Adkomst til området er tenkt gjennom å benytte seg av eksisterende avkørsel til FV. 65. 
Denne vil erstatte tidligere innregulert offentlig veg som skulle knytte seg til eksisterende 
boligområde på Leidland. Saken er i den forbindlese forelagt kommunens vegsjef som uttaler 
følgende; ” Vi har ingen bemerkninger ang. privat vei som her skal fungere som tilkomst i 
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reguleringsplanen vist som privat veiareal. Men det må da bemerkes at veien vil bli privat og 
har da ikke status som offentlig vei og kan ikke søkes overtatt av Eigersund kommune i 
etterkant.” 
 
Tiltakshaver har fått utarbeidet et lengdeprofil av atkomstveien til planområdet, i området inn 
mot Ytstebrødveien er vedlagt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profilet viser at veien inn mot fylkesveien har en stigning på om lag 1:12, tilsvarende 83 o/oo. 
Med en liten heving av kjørebanen inn mot Fv. 65, vil stigningsforholdene i dette krysset 
tilfredsstille vegvesenets krav til stigningsforhold i slike kryss. Jf. Håndbok 017 fra Statens 
vegvesen, punkt C.3.1.1. 
 
En viser til at det også er fremmet en reguleringsplan for gang og sykkelveg på strekningen 
Leidland – Skadbergstronda. Gang og sykkelvegen skal gå på samme siden som denne 
avkjørselen på strekningen, før den krysser Fv 65 ved innkjørselen til Leidlandshagen. Derfra 
og opp til skolen og idrettsanlegget på Tua er det fortau og gangveg.  
 
En har innarbeidet forslag til reguleringsplan for gang og sykkelveg inn i denne planen. 
Denne viser at planforslaget legger opp til å forskyve Fv 65 på denne strekningen. Dette vil 
også gi et bedre kryss og sikt fra planområdet.  Tegningen viser de to planen. Disse to 
planen må samordnes, og endelig utforming vil avklares etter høring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videre er 

det lagt inn rekkefølgekrav om at Krysset mellom Fv. 65 og atkomstveien til planområdet skal 
være godkjent av Statens vegvesen før det kan gis tillatelse til oppføring av nye bygninger i 
planområdet. 
 
5.3 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Forslag til reguleringsplan Regulering g/s-veg
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Ulykke i av-/påkjørsler   X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser 

Ulykke med gående/syklende   x 1 1 Grønn  

Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  

Byggelinje mot veg  x 1 1 Grønn  

 
Den nye planlagte 3m brede GS-vegen langs Fv 65 som er adskilt med rabatt fra kjørebanen 
gir tryggere framkommelighet og mer skjermede arealer for fotgjengere/syklister. Det vil 
dermed bli en sikker kryssing mot Leidlandshagen og en har dermed en trafikksikker 
skoleveg fra området.  

 
Denne gang og sykkelvegen er 
innarbeidet i foreliggende plan 
slik at også gang og sykkelvegen 
blir ivaretatt i dette kryssområdet 
jfr. utsnitt av reguleringsplan for 
gang og sykkelveg nedenfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.4 Vann og avløp 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vann  X 1 1 Grønn  

Avløp  x 1 1 Grønn  

Området skal koples til offentlig vann og avløp. 
 
 
5.5 Fremføring av strøm m.m. 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Fremføring av strøm m.m  X 1 1 Grønn  

Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel jfr. kommuneplanen. 
 
5.6 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Avfallsbehandling  X 1 1 Grønn  
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Legger til grunn at dette skjer i tråd bestemmelsene til DIM. Det er ikke vist område for 
søppel i planen.  
 
6. UNIVERSELL UTFORMING: 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas 

 x 2 2 Gul  

Tiltakshaver opplyser i planbeskrivelsen at terrenget i planområdet er slik at atkomsten for 
bevegelseshemmede er god.  
 
Når det gjelder adkomstvegen til Fv uttaler tiltakshaver følgende;  
”Atkomstveien til planområdet har på en strekning en stigning på inntil 1:5,5, tilsvarende 180 
o/oo. Dette er en for bratt stigning til at en rullestolbruker enkelt kan ta seg frem. På samme 
måte som i mange andre boligområder her i landet, ikke minst i Dalane, er det ikke mulig å få 
til veiløsninger som har stigningsforhold som gjør bruk av rullestol enkel.” 
 
Rådmannen vurderer at de fleste forhold knyttet til den enkelte nye bolig for eksempel vil bli 
ivaretatt gjennom TEK og bestemmelsene i plan og bygningsloven. 
 
7. BARN OG UNGE 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

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

 X 1 1 Grønn  

Område for idrett/lek  X 1 1 Grønn  

 
Hensynet til barn og unge er ivaretatt ved at områder er satt av til friluftsområde land. I 
området med bolighus er det satt av et område på ca 190 m2 til lekeplass for de minste 
barna.  
 
8. SIKKERHET OG BEREDSKAP 
 
8.1 Flom 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag 

 x 1 1 Grønn  

Det er utarbeidet ROS analyse for området og det som peker seg ut er forhold knyttet til 
vannstand.  
 
En viser til at det er kun åpnet opp for å omdisponere til varig opphold i 2 etg. bygningene 
som er vist med N/F i planen. Høyde i forhold til rom for varig opphold skulle således være 
ivaretatt. Det er også lagt inn krav i forhold til at kun rom som har gulv over cote 2,1 meter 
kan omdisponeres/disponeres til beboelsesrom. 
 
En er ikke gjort kjent med andre forhold i området som vil ha betydning. 
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8.2 Støy 
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Støv og støy  X 1 1 Grønn Ikke kjent. 

Den planlagte aktiviteten skal ikke generere støy. Området er ikke spesielt utsatt for støy fra 
verken biltrafikk eller båttrafikk. Noen sommeruker er det en del støy fra småbåttrafikken. 
 
8.3 Ras 

 

Hendelse/Situasjon 

Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Masseras/-skred  x 1 1 Grønn  

Snø-/isras  X 1 1 Grønn  

Flomras  X 1 1 Grønn  

 
Ingen kjente. 
 
8.4 Vær og vind 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vindutsatte områder  X 1 1 Grønn  

Nedbørutsatte områder  x 1 1 Grønn  

 
Når det gjelder andre tiltak og konstruksjoner må disse dimensjoneres for å tåle kreftene i 
området og følgende bestemmelse er innarbeidet: ”Tiltak i eller til sjø må dimensjoneres på 
en slik måte at de tåler den aktiviteten som er i leden.” 
 
8.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Radongass  x   Grønn Ikke kjent.  

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
8.6 Høyspent og magnetfelt 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Høyspent/magnetfelt  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
8.7 Brann og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Risikofylt industri mm  X 1 1 Grønn  
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(kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, 
radioaktiv) 

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
8.8 Strategiske områder 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vei, bru, knutepunkt  x 1 1 Grønn  

Havn, kaianlegg  x 1 1 Grønn  

Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF  X 1 1 Grønn  

Forsyning kraft, vann  X 1 1 Grønn  

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom  X 1 1 Grønn  

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9. FORURENSNING 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Industri  X 1 1 Grønn  

Bolig  X 1 1 Grønn  

Landbruk  X 1 1 Grønn  

Akutt forurensning  X 1 1 Grønn  

Forurensning i sjø  X 1 1 Grønn  

Forurenset grunn   X 1 1 Grønn  

Høyspentlinje/EMS/Stråling  X 1 1 Grønn  

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER 
 
10.1 Sjø og vasssdrag 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

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

x  2 2 Grønn Godkjent 
arealbruk i 
kommuneplane
n. 

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder 

 X 1 1 Grønn  

 
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget, ved at en ikke åpner 
opp for ytterligere fortetting jfr. kommuneplanen som sier følgende om dette området; ”Det er 
i BF22 ikke tillat oppført flere bygninger og det er kun 2. etg./loft som ev. kan omdisponeres 
til varig opphold og det skal reguleres inn offentlig småbåthavn i området. Endelig omfang 
avgjøres i reguleringsplanen.” 
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10.2 Naturverdier og rødlistart 
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sårbar flora/inngrepsfrie områder  X 1 1 Grønn  

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart 

 X 1 1 Grønn  

 
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
10.2 Viltområde 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Viltområde  X 1 1 Grønn  

Inngår i et viltområde – ikke spesifisert. Området er utbygd, vurderes som liten konflikt. 
 
10.3 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x  2 3 Gul  

Det er vist kulturminneområde i planen med egen bestemmelse som ivaretar denne. 
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
10.4 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

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

 x 1 1 Grønn  

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
10.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk 

 X 1 1 Grønn  

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
10.6 Landskapsvern og estetikk 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landskapsvern/estetikk  X 1 1 Grønn  

Vakre landskap x  2 2 Grønn  
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Området ligger i Vakre landskap og er omtalt som en del av et landskapsområde som 
betegnes med meget høy landskapsverdi av fylkesinteresse. Det er viktig at nye bygninger 
lokaliseres til eksisterende bebyggelse og tilpasses landskap og bygningsmiljø, slik at en 
ikke bryter med helheten. Særlig høydedragene og strandsonen er sårbar. 
 
Dette er ivaretatt i bestemmelsene i forhold til byggeskikk herunder tilpassing til eksisterende 
bygningsmiljø, form og materialbehandling. 
 
En vurderer at dette vil ivareta hensynet til landskap og estetikk på en tilfredsstillende måte. 
 
10.7 Terreng 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Terreng  X 1 1 Grønn  

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
10.8 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vegetasjon og markslag  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.9 Lokalklima 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Lokalklima  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.10 Miljøkonsekvenser 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Miljøkonsekvenser  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE/KOMMUNE 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn 

 X 1 1 Grønn  

 
11.1 Vesentlig virkning for miljø og samfunn/konsekvensutredning/utbyggingsavtale 
Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder i 
hovedsak innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder.  
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Rådmannen vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
heller ikke at ev. avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 
11.2 Utbyggingsavtale 
Det er i tråd med kommuneplanen lagt inn mulighet for utbyggingsavtale ved at følgende blir 
lagt inn; ”Kommunen kan kreve utbyggingsavtale.” 
 
11.3 Konsekvenser for kommunen 
Ingen kjente.  
 
12. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
Rådmannen viser til at dette er et planområde som delvis allerede er utbygd når det gjelder 
boliger, og der en i området for fritidsbolig ikke åpner opp for ytterligere utbygging utover det 
som allerede er gitt byggetillatelse til.  
 
En vurderer at planen har en entydig og klar utforming. Primært hadde det vært ønskelig at 
veger skal være offentlige, men i dette tilfellet har området allerede en adkomst som betjener 
den utbyggingen som har skjedd siden siden 1978. Planlagt adomstveg har ikke blitt etablert 
og en vurderer ikke at resterende utbyggingspotensial vil kunne forsvare en slik utbygging av 
samleveg. Denne løsningen som nå er skissert er også akseptert av veg og utemiljøsjefen.  
 
En viser samtidig at eksisterende avkjørsel med en liten heving av kjørebanen inn mot Fv. 
65, vil stigningsforholdene i dette krysset tilfredsstille vegvesenets krav til stigningsforhold i 
slike kryss. Jf. Håndbok 017 fra Statens vegvesen, punkt C.3.1.1. Samtidig er denne 
samordnet med reguleringsplan for gang og sykkelveg fra Leidland til Skadbergstronda og 
dette vil bidra til å gi en sikker skoleveg via Leidlandshagen for barn som bor på nordsiden 
av Fv 64 på Leidland. 
 
En har ikke åpnet opp for ytterligere bebyggelse, da det er varslet innsigelse fra 
Fylkesmannen jfr. at kommunestyret har vedtatt at en ikke skal bebygge området ytterligere 
etter tidligere innsigelse i området. Dette var et vilkår som kommunen aksepterte for å få 
området vist i kommuneplanen. 
 
En har hatt en god dialog med regulant i løpet av planprosessen, der justeringer er 
innarbeidet.  
 
Rådmannen vil etter en samlet vurdering anbefale at planen vedtas i tråd med vedtaket og 
viser til at det ikke er fremkommet vesentlig merknader til planen i forbindelse med høring og 
offentlig ettersyn.  
 
 
13. ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
Ingen kjente. 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

  
Sum    
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

  
Sum    
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~ o ~ 

Alternative løsninger: 
Forslag til reguleringsendring for gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland med kart rev. 30.03.2011 og 
bestemmelser rev. 17082011 blir vedtatt med følgende endringer: 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12 
 
 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
185641 Uttalelse til reguleringsplan for boliger, hytter og småbåthavn på 7/65 Leidland 
185167 Ad. reguleringsendring på Leidland for boliger, vei og småbåthavn 

184798 Merkader til reguleringsendring gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland - boliger, vei og 
småbåthavn 

184799 Kart 

184582 Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring gnr. 7 bnr. 65 m.fl. 
Leidland - boliger, vei og småbåthavn 

184343 Reg.plan Leidland, Eigersund gnr. 7 bnr. 65 m.fl. 
184342 Oversendelsesbrev - Reg.plan Leidland, Eigersund 

183840 Uttalelse til.reguleringsplan for Leidland gnr. 7 bnr. 65 m.fl. - boliger, fritidsboliger, 
fiskebruk, vei og småbåthavn 

183461 Kommentar til reguleringsendring gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland - boliger, vei og 
småbåthavn 

183462 Kartutsnitt 
183434 Høringsuttale BR-representanten gnr. 7 bnr. 65 m.fl. 
167075 Oversendelse av justert reguleringsplan Leidland gnr. 7 bnr. 65 m.fl 
167076 Leidland 300311 - justert 
167077 Bestemmelser Leidland rev 300311.doc 
185807 Vedr. høring og offentlig ettersyn reguleringsplan for gnr.7 bnr.65 m fl Leidland 
186810 Uttale til forslag til regulering gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland 
152340 ROS - analyse 
152339 Planbeskrivelse 
187108 Bestemmelser rev 17082011 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 I 10.03.2010 Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1 

Varsel om oppstart av reguleringsendring gnr. 7 
bnr. 65 m.fl. Leidland - boliger, vei og 
småbåthavn 

2 I 15.03.2010 Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1 

Varsel om oppstart av reguleringsendring gnr. 7 
bnr. 65 m.fl. Leidland - utvidet planområde 

3 I 16.03.2010 Statens vegvesen 
Uttalelse - varsel om oppstart av 
reguleringsendring gnr. 7 bnr. 65 m.fl. på 
Leidland 

4 U 26.03.2010 Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1 

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
varsel om oppstart av reguleringsendring gnr. 7 
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bnr. 65 m.fl. Leidland - utvidet planområde 

5 I 14.05.2010 Kystverket Uttalelse - varsel om oppstart av 
reguleringsendring gnr. 7 bnr. 65 m.fl. - Leidland 

6 I 29.12.2010 Brannvern - og 
beredskapsrådgiver 1 

Forslag til reguleringsendring gnr.7 bnr. 65, m.fl. - 
Leidland 

8 U 31.01.2011 Brannvern - og 
beredskapsrådgiver 1 

Reguleringsendring gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland - 
boliger, vei og småbåthavn 

7 X 03.02.2011  Naboliste - Leidland 

9 I 23.02.2011 Brannvern - og 
beredskapsrådgiver 1 

Reguleringendring Leidland gnr. 7 bnr. 65 m.fl. - 
endringer 

11 X 25.02.2011 Dag Kjetil Tonheim Regulering Leidland gnr. 7 bnr. 65 m.fl. - endring 
fra offentlig til privat vei 

12 I 01.03.2011 Brannvern - og 
beredskapsrådgiver 1 

Forslag til justert reguleringsplan og justerte 
bestemmelser -  Leidland gnr. 7 bnr. 65 m.fl. 

13 U 08.03.2011 63 mottakere... Varsel/informasjon om befaring 

14 I 17.03.2011 Georg A. Leidland m.fl. 
Reguleringsendring gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland - 
boliger, vei og småbåthavn - ingen protester til 
utbygging 

15 I 30.03.2011 Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1 

Oversendelse av justert reguleringsplan Leidland 
gnr. 7 bnr. 65 m.fl 

17 U 27.05.2011 

Fiskeridirektoratet;  
Kystverket;  
Roger Tengsareid;  
BR-representanten 
Åshild Slettebø;  
Eigersund kommune 
ved Miljøavdelingen;  
Felles Brukerutvalg i 
Eigersund kommune;  
Rogaland 
fylkeskommune-kultur;  
Dalane Energi;  
Eigersund havnevesen;  
Bjarne Rosenblad;  
Roger Tengsareid;  
Helge Waage;  
Rogaland 
fylkeskommune;  
Fylkesmannen i 
Rogaland;  
Statens vegvesen 

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland - boliger, vei og 
småbåthavn 

16 U 27.05.2011 60 mottakere... 
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland - boliger, vei og 
småbåthavn 

19 I 28.06.2011 Petter Egil Seglem Kommentar til reguleringsendring gnr. 7 bnr. 65 
m.fl. Leidland - boliger, vei og småbåthavn 

20 I 01.07.2011 Statens Vegvesen 
Region Vest 

Uttalelse til.reguleringsplan for Leidland gnr. 7 
bnr. 65 m.fl. - boliger, fritidsboliger, fiskebruk, vei 
og småbåthavn 

18 I 08.07.2011 Barnas representant i 
plansaker 

Høringsuttale BR-representanten gnr. 7 bnr. 65 
m.fl. 

21 I 15.07.2011 Fiskarlaget Vest Reg.plan Leidland, Eigersund gnr. 7 bnr. 65 m.fl. 

23 I 18.07.2011 Aksel Nodland Merkader til reguleringsendring gnr. 7 bnr. 65 
m.fl. Leidland - boliger, vei og småbåthavn 

24 I 25.07.2011 Frank Leidland Ad. reguleringsendring på Leidland for boliger, 
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vei og småbåthavn 

27 I 01.08.2011 Fiskeridirektoratet Vedr. høring og offentlig ettersyn reguleringsplan 
for gnr.7 bnr.65 m fl Leidland 

25 I 02.08.2011 Fylkesmannen i 
Rogaland 

Uttalelse til reguleringsplan for boliger, hytter og 
småbåthavn på 7/65 Leidland 

28 I 08.08.2011 Kystverket Vest Uttale til forslag til regulering gnr. 7 bnr. 65 m.fl. 
Leidland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parter i saken: 
                 
 Aksel Nodland Steinoddveien 10 4370 EGERSUND  
 Alf Inge Bjørløw Raudestadveien 4 4370 EGERSUND  
 Alf Tore Leidland Ytstebrødveien 97 4370 EGERSUND  
 Andreas A. Leidland Ytstebrødveien 75 4370 EGERSUND  
 Anne Marie Aarø Steinoddveien 12 4370 EGERSUND  
 Atle Bent Olsen Leidlandsvien 20 4370 EGERSUND  
 Bjarne Jørgen 

Thomassen 
Steinoddveien 14 4370 EGERSUND  

 Bjørn Gunnar 
Hammersmark 

Ytstebrødveien 71 4370 EGERSUND  

 Egersund Elverk     
 Eigersund kommune  4370 EGERSUND  
 Ellen Anett Bowitz Basthaugveien 9 4370 EGERSUND  
 Frank Leidland Klipperveien 41 4370 EGERSUND  
 Frode Myklebust Raudestadveien 3 4370 EGERSUND  
 Georg Lode Kråkefjellveien 9 4370 EGERSUND  
 Gerd Elin Øglend 

Leidland 
Leidlandsveien 27 4370 EGERSUND  

 Gunnar Sedberg Steinoddveien 7 4370 EGERSUND  
 Hanne Cecilie 

Pettersen 
Raudestadveien 3 4370 EGERSUND  

 Harald Hebnes Nonsfjellveien 1 4370 EGERSUND  
 Harald Magne Leidland Ytstebrødveien 81 4370 EGERSUND  
 Helge Kåda Høiland Raudestadveien 2 4370 EGERSUND  
 Ingunn Haugen Selevegen 361 4354 VOLL  
 Ingvald Georg Leidland Ytstebrødveien 73 4370 EGERSUND  
 Ivar Atle Fjordheim Birkelands gate 20 C 4012 STAVANGER  
 Jan Adolf Skåra Leidlandsveien 19 4370 EGERSUND  
 Jan Leander Dybing Prestegårdsveien 3 4370 EGERSUND  
 Jan Leidland Krossvikveien 4 B 4370 EGERSUND  
 John Harald Jensen Eigersundsveien 9 4370 EGERSUND  
 John Martin Haugen Postboks 128 4339 ÅLGÅRD  
 Jone Dybing Ytstebrødveien 77 4370 EGERSUND  
 Kari Dorthea Fotland Raudestadveien 5 4370 EGERSUND  
 Kari Eikenes Raudestadveien 8 4370 EGERSUND  
 Karina Leidland Høgevollsveien 7 4370 EGERSUND  
 Karl Ludvig Leidland Ytstebrødveien 69 4370 EGERSUND  
 Kristi Hebnes Nonsfjellveien 1 4370 EGERSUND  
 Ludvig Leidland Basthaugveien 22 4370 EGERSUND  
 Mandius Leidland     
 Margrethe Bjelkarøy Leidlandsveien 23 4370 EGERSUND  
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 Merete Gjerstad 
Svendsen 

Ytstebrødveien 83 4370 EGERSUND  

 Mona Hetland Kutterveien 3 4370 EGERSUND  
 Odd Arild Ellingsen Ytstebrødveien 79 4370 EGERSUND  
 Otto Leidland Leidlandsveien 27 4370 EGERSUND  
 Per Oluf Israelsson Raudestadveien 6 4370 EGERSUND  
 Petter Egil Seglem Basthaugveien 10 4370 EGERSUND  
 Ragnemarie Persen Steinoddveien 14 4370 EGERSUND  
 Ragnette Leidland Klipperveien 35 A 4370 EGERSUND  
 Reidun Alice Leidland Svanavågen 2 4370 EGERSUND  
 Ronny Helge Myklebust Leidlandsveien 22 4370 EGERSUND  
 Ruth Helene Soma Leidlandsveien 24 4370 EGERSUND  
 Sigrid Leidland Ytstebrødveien 97 4370 EGERSUND  
 Siv Tone Hetland Ytstebrødveien 77 4370 EGERSUND  
 Statens Vegvesen 

Region Vest 
Askedalen 4 6863 LEIKANGER  

 Svein Arild Leidland Barkveien 14 C 4370 EGERSUND  
 Svein Eikenes Raudestadveien 8 4370 EGERSUND  
 Sveinung Myklebust Basthaugveien 11 4370 EGERSUND  
 Sverre Leidland     
 Thor Arild 

Hammersmark 
Ytstebrødveien 71 4370 EGERSUND  

 Tove Løyning 
Torgersen 

Ytstebrødveien 330 4370 EGERSUND  

 Trond Sigbjørn 
Tønnesen 

Svanavågen 2 4370 EGERSUND  

 Åse Skåra Leidlandsveien 19 4370 EGERSUND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


