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Reguleringsendring Nysundhalsen - seilsportsenter, 
brygge/kaianlegg, småbåthavn, grøntområde m.m - 2. 
gangsbehandling 
   
 
Sammendrag: 
En har mottatt forslag til reguleringsendring for Nysundhalsen som omfatter seilsportsenter, 
småbåthavn med tilhørende funksjoner. En vurderer at dette vil være et positivt tilskudd til 
seilsport og vil bidra til å øke antall småbåtplasser i kommunen.  Rådmannen vurderer at 
dette vil bedre tilgangen til sjø for kommunens innbyggere og ikke minst gi et tilbud til barn 
og unge i trygge omgivelser. Rådmannen vurderer at fordelene er betydelig større enn bev. 
ulemper.  Planen er i tråd med kommuneplanen. Rådmannen vil etter en samlet vurdering av 
merknader og lignende anbefale at reguleringsplanen blir vedtatt i tråd med fremlegg til 
vedtak. 
 
 
Saksgang: 
MU innstiller til kommunestyret. 
 
  
 
Rådmannens forslag til vedtak 23.09.2011: 
MU innstiller til kommunestyret: 
Forslag til reguleringsendring Nysundhalsen - Seilsportsenter, småbåthavn med tilhørende 
anlegg grøntområde med kart og bestemmelser datert 27.01.2011 blir vedtatt med følgende 
endring i: 
Kart 

1. Adkomstvei til området er merket som privat veg i plankart og bestemmelser. 
2. Planområdet justeres slik at tørrfallsområder tas ut av planen. 
3. Bølgebryter tas ut. 

Bestemmelsene 
4. Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel. 
5. Dersom båter skal ligge på sjøen i hele året, må det iverksettes tiltak mot isgang og 

lignende. Avbøtende tiltak skal dokumenteres og fremgå av detaljplan. 
6. Det skal avsettes 2 parkeringsplasser for funksjonshemmede i tilknytning til 

småbåthavnen. 
7. Det skal etableres heisanordning på kaien i tilknytning til småbåthavnen for at bla 

rullestolbrukere skal ha adkomst til båt. 
8. Tillatelse etter forurensningsloven og havne- og farvannsloven må innhentes før 

utfylling av masser i sjøen kan gjennomføres. 
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9. Kommunen kan kreve utbyggingsavtale. 
10. All aktivitet og arbeid under brua og nær landkaret skal forelegges Statens Vegvesen 

ved bruseksjonen. 
11. Friluftsområde i sjø er åpen for allmenn ferdsel herunder kjøring til eiendommene. 
12. §13-2 tas ut. 
13. §17 endres i tråd med uttale fra Statens Vegvesen. 
14. Ny § 11.2 som sikrer allmenn ferdsel i område for friluftsområde sjø. 

 
 
 
 
20.09.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo: 
 ”Endring i rådmannens innstilling, punkt 9: 
  Kommunen kan skal kreve utbyggingsavtale.” 
 
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo: 
 ”Tillegg i rådmannens innstilling, bestemmelsene: 
  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
  § 7 Adkomstvei 

7.1 Det skal etableres adkomstveg som vist i planen. Vegbredde er 
regulert til 5,0 meter. Den private vegen skal være åpen for allmenn 
ferdsel til friluftsområdet, og skal være uten fysiske hindringer.” 

 
ROALD EIE (FRP) foreslo: 
 ”Endring i rådmannens innstilling, punkt 4: 

Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av nedgravd kabel.” 
 
  
 
”Tillegg i rådmannens innstilling, bestemmelsene: 
  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
  § 8 Vaskeplass 
   8.2 Ved etablering av vaskeplass for båter må det etableres 

 oppsamlingsplass for forurenset spylevann. Det må søkes  
om utslippstillatelse.” 

   
Votering: 
Berentsens forslag til endring i punkt 9 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens 

innstilling punkt 9. 
Robertsons forslag til tillegg i bestemmelsene § 7, punkt 7.1 enstemmig vedtatt mot 0 

stemmer for rådmannen innstilling i bestemmelsene § 7, punkt 7.1. 
Eies forslag til endring i punkt 4 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling 

punkt 4. 
Eies forslag til tillegg i bestemmelsene § 8, punkt 8.2 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for 

rådmannen innstilling i bestemmelsene § 8, punkt 8.2. 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-152/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring Nysundhalsen - Seilsportsenter, småbåthavn med 
tilhørende anlegg grøntområde med kart og bestemmelser datert 27.01.2011 blir 
vedtatt med følgende endring i: 
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Kart 
1. Adkomstvei til området er merket som privat veg i plankart og bestemmelser. 
2. Planområdet justeres slik at tørrfallsområder tas ut av planen. 
3. Bølgebryter tas ut. 

Bestemmelsene 
4. Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av nedgravd kabel. 
5. Dersom båter skal ligge på sjøen i hele året, må det iverksettes tiltak mot 

isgang og lignende. Avbøtende tiltak skal dokumenteres og fremgå av 
detaljplan. 

6. Det skal avsettes 2 parkeringsplasser for funksjonshemmede i tilknytning til 
småbåthavnen. 

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

8. Tillatelse etter forurensningsloven og havne- og farvannsloven må innhentes 
før utfylling av masser i sjøen kan gjennomføres. 

9. Kommunen skal kreve utbyggingsavtale. 
10. All aktivitet og arbeid under brua og nær landkaret skal forelegges Statens 

Vegvesen ved bruseksjonen. 
11. Friluftsområde i sjø er åpen for allmenn ferdsel herunder kjøring til 

eiendommene. 
12. § 13-2 tas ut. 
13. § 18 endres i tråd med uttale fra Statens Vegvesen. 
14. Ny § 11.2 som sikrer allmenn ferdsel i område for friluftsområde sjø. 
15. Tillegg til § 7.1: Den private vegen skal være åpen for allmenn ferdsel til 

friluftsområdet, og skal være uten fysiske hindringer. 
16. Tillegg til § 8.2: Det må søkes om utslippstillatelse. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Nytt dokument i saken: Havnestyrets vedtak av 22.09.11 – Høring og offentlig ettersyn- 
reguleringsendring Nysundhalsen-Seilsport, brygge/kaianlegg, småbåthavn, grøntområdet. 
 
 

---0--- 
Votering: 
Miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-054/11 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring Nysundhalsen - Seilsportsenter, småbåthavn med 
tilhørende anlegg grøntområde med kart og bestemmelser datert 27.01.2011 blir vedtatt 
med følgende endring i: 
Kart 

1. Adkomstvei til området er merket som privat veg i plankart og bestemmelser. 
2. Planområdet justeres slik at tørrfallsområder tas ut av planen. 
3. Bølgebryter tas ut. 

Bestemmelsene 
4. Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av nedgravd kabel. 
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5. Dersom båter skal ligge på sjøen i hele året, må det iverksettes tiltak mot isgang 
og lignende. Avbøtende tiltak skal dokumenteres og fremgå av detaljplan. 

6. Det skal avsettes 2 parkeringsplasser for funksjonshemmede i tilknytning til 
småbåthavnen. 

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

8. Tillatelse etter forurensningsloven og havne- og farvannsloven må innhentes før 
utfylling av masser i sjøen kan gjennomføres. 

9. Kommunen skal kreve utbyggingsavtale. 
10. All aktivitet og arbeid under brua og nær landkaret skal forelegges Statens 

Vegvesen ved bruseksjonen. 
11. Friluftsområde i sjø er åpen for allmenn ferdsel herunder kjøring til 

eiendommene. 
12. § 13-2 tas ut. 
13. § 18 endres i tråd med uttale fra Statens Vegvesen. 
14. Ny § 11.2 som sikrer allmenn ferdsel i område for friluftsområde sjø. 
15. Tillegg til § 7.1: Den private vegen skal være åpen for allmenn ferdsel til 

friluftsområdet, og skal være uten fysiske hindringer. 
16. Tillegg til § 8.2: Det må søkes om utslippstillatelse. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reguleringsendring Nysundhalsen - seilsportsenter, brygge/kaianlegg, 
småbåthavn, grøntområde, 2-gangsbehandling 
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1. Innledning og bakgrunn 
Forslag til reguleringsplan for Seilsportsenter og småbåthavn med tilhørende anlegg ligger 
innforbi rektangelet: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET 
 
Kommuneplan 
I kommunedelplanens arealdel for Egersund by, vedtatt 17.09.07 og 09.06.08, er det avsatt 

et område på Kattavika, nordøst for Asperøy til 
sjøsportformål - forbeholdt seiling, samt areal i 
Asperøysundet for småbåthavn.  
 
I kommuneplan for kultur-, idrettsanlegg og fysisk 
aktivitet er det medtatt at det skal etableres 
seilsportssenter på Nysundhalsen. Tiltaket er 
kategorisert som ordinært nyanlegg og inngår i 
handlingsplan for 2010-2013.  
 
Reguleringsplan 
Gjeldende reguleringsplan for Småbåthavn 
Nysundhalsen, stadfestet 23.03.82, regulerer store 

deler av planområdet til småbåthavn, parkeringsplass, adkomstvei og område båndlagt for 
kulturminner.  Det er også to andre reguleringsplaner som berøres og arealet som omfattes 
er sjøområder som er regulert til friluftsområde og lignende. 
 

3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 
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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  Ingen merknad O 
2.  Statens vegvesen   Merknad J 
3.  Kystverket  Merknad D 
4.  Miljøavdelingen   Merknad  J 
5.  BR-representanten  Ingen merknad O 
6.  Felles brukerutvalg  Merknad E 
7.  Eigersund havnevesen  Merknad D 

Private merkander 
8.  Thor-Ole Fardal  Merknad J 

 
INNSENDTE MERKNADER 
 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 
1. Fylkesmannen  Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 

orientering. 
2. Statens vegvesen   Deler av arealet vil være 

aktuelt for plassering av 
landkar i forbindelse med 
bygging av ny bru. All 
aktivitet og arbeid under 
brua og nær landkaret må 
skje i samråd med vår 
Bruseksjon v/ M. 
Langeteig. 

 Rekkefølgebestemmelsen
e §17 må omformuleres 
slik at opparbeidelse av 
vegkryss skal være utført 
og godkjent av Statens 
Vegvesen før 
byggetillatelse blir gitt, ikke 
brukstillatelse. 

J
 
 
 
 
 
 
 
 
J

Følgende bestemmelse blir lagt 
inn som ivaretar dette; ” All 
aktivitet og arbeid under brua og 
nær landkaret skal forelegges 
Statens Vegvesen ved 
bruseksjonen.” 
 
 
 
Brukstillatelse blir endret til 
igangsettingstillatelse i §18. 

3. Kystverket  1/3 prinsippet bør legges 
til grunn for deling av 
sundet. 

 
’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reguleringsplanforslaget er i 
henhold til gjeldende 
kommuneplan, både arealdel og 
plan for kultur-, idrettsanlegg og 
fysisk aktivitet. Denne har prioritert 
bruken av området, herunder 
arealbruk, og denne legges derfor 
til grunn. Det er ikke regulert inn 
farled i området, men det er vist 
friluftsområde i sjø og der dette er 
tillatt med ferdsel jfr. fremlegg til 
vedtak. Friluftsformål er det 
sentrale og en viser også til at 
dette området i all hovedsak 
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 All fortøyning må innrettes 
slik at de ikke blir til hinder 
for ferdselen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Merknad til luftspenn 
 
 
 
 
 
 

 Området for seilsport bør 
gis en fleksibel bruk. 

 
 

 §14.2 om ”grønt signallys” 
må endres eller fjernes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E
 
 
 
 
 
 
O
 
 
 
J
 
 

benyttes av fritidsbåter. En har 
forelagt dette for tiltakshaver som 
opplyser følgende; ” Det er ikke 
funnet dokumentasjon på at 
Asperøysundet er sterkt trafikkert 
om sommeren. Seilingsleden på 
nordsiden av Asperøy er en rett 
led uten hindringer, slik at det 
antas at denne led brukes av de 
fleste båter som skal til 
Tengsvågen.  
I reguleringsplanforslaget er det 
innregulert friluftsområde sjø med 
en bredde på minimum 15 meter, 
for å sikre adkomst både for 
allmennheten og brukere av 
området. En tredeling av sundet 
synes derfor ikke å være 
nødvendig i denne sammenheng.” 
Bølgebryter er tatt ut av plankartet 
og bestemmelsene. Når det 
gjelder alle fortøyninger i området, 
vil disse være oppankret ved hjelp 
av betongankre og ”daumenn”. 
Dette medfører at alle 
tau/kjettinger står tilnærmet 
vertikalt i sjøen ned til ”daumann”, 
og så horisontalt bort til 
betonglodd. Denne form for 
oppankring vil ikke være til hinder, 
verken for brukere av 
flytebryggene eller for allmenn 
ferdsel i sundet. 
Det er inngått avtale med Dalane 
Energi om strømforsyning til 
området, herunder fjerning av 
luftspenn. Tiltakshaver påtar seg 
ansvaret for sjøkabler, både de 
som er merket og de som ikke er 
avmerket på sjøkart.  
Området avsatt til seilsport vil 
være åpent for allmenn ferdsel, 
utenom de dager det foregår 
aktivitet der.  
§ 13.2 i bestemmelsen om ”grønt 
signallys” er fjernet. 
 

4. Miljøavdelingen   Det bør framgå i 
plankart/bestemmelser at 
vei ned til seilsport senter, 
samt tilhørende 
parkeringsplass, er privat 
og ikke offentlig. For øvrig 
ingen merknader. 

J Dette er innarbeidet i fremlegg til 
vedtak. 

5. BR-representanten  Ingen merknader. O Rådmannen tar uttalen til 
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orientering. 
6. Felles brukerutvalg  Ber om at universell 

utforming blir ivaretatt i 
planen 

E Rådmannen viser til at PBL 
sammen med TEK gir 
bestemmelser som angår 
universell utforming. Det er i 
bestemmelsene til planen gitt 
føringer for at all opparbeidelse i 
området skal utføres etter prinsipp 
om universell utforming.  
Adkomsten fra hovedveg er bratt, 
men det er god adkomst med bil. 
Det skal avsettes 2 
parkeringsplasser for 
funksjonshemmede i tilknytning til 
småbåthavnen. 
Det skal etableres heisanordning 
på kaien i tilknytning til 
småbåthavnen for at bla 
rullestolbrukere skal ha adkomst til 
båt. 

7. Eigersund 
Havnevesen 

 Sundet mellom Asprøy og 
fastlandet er i hele 
sommerhalvåret sterkt 
trafikkert av mindre båter. 
Gjennomføre prinsippet 
med tre deling av sund, 
1/3 av farvannet til 
eiendom på Asprøy, 1/3 
av farvannet til allmenn 
ferdsel og 1/3 av farvannet 
til bryggeanlegg for 
småbåt/seilbåt-havn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Det er ikke vist 
ankringsområde og dette 
blir flittig brukt i 

N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
 
 

Rådmannen viser til at en her 
forholder seg til kommuneplanen 
og de avgrensingene som er vist i 
denne. Denne har prioritert bruken 
av området, herunder arealbruk, 
og denne legges derfor til grunn. 
Det er ikke regulert inn farled i 
området, men det er vist 
friluftsområde i sjø og der dette er 
tillatt med ferdsel jfr. fremlegg til 
vedtak. Friluftsformål er det 
sentrale og en viser også til at 
dette området i all hovedsak 
benyttes av fritidsbåter. En har 
forelagt dette for tiltakshaver som 
opplyser følgende; ” Det er ikke 
funnet dokumentasjon på at 
Asperøysundet er sterkt trafikkert 
om sommeren. Seilingsleden på 
nordsiden av Asperøy er en rett 
led uten hindringer, slik at det 
antas at denne led brukes av de 
fleste båter som skal til 
Tengsvågen.  
I reguleringsplanforslaget er det 
innregulert friluftsområde sjø med 
en bredde på minimum 15 meter, 
for å sikre adkomst både for 
allmennheten og brukere av 
området. En tredeling av sundet 
synes derfor ikke å være 
nødvendig i denne sammenheng.” 
Rådmannen har forelagt dette for 
tiltakshaver som uttaler følgende:  
”Det er ikke kjent at 
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sommerhalvåret av 
fritidsbåter som søker ly 
for været. Anbefaler sterkt 
at område seilsport tas ut 
av planen. 

 
 
 
 

 Tørfallsområder er heller 
ikke markert. Plankart 
viser ikke ferdselsområdet 
i farvannet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Planen synes ikke å ta 
hensyn til tilflottsretten til 
tilgrensende eiendommer. 

 
 
 
 

 Bølgebryter bør tas ut av 
planen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
J
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J
 
 
 
 
 
 
J

Asperøysundet er mye brukt som 
ankringssted. ” 
Området blir ikke avsperret og det 
er kunn ved seilinger at det er 
begrensninger. Utifra at en 
vurderer at det er svært begrenset 
bruk som ankringsområde 
vurderer rådmannen at en ikke tar 
området ut av planen. 
Planens begrensning er endret slik 
at definerte tørrfallsområder ikke 
inngår i planområdet. Vi vil 
presisere at en reguleringsplan er 
et plankart og ikke et sjøkart, og 
det er derfor ikke naturlig å tegne 
inn tørrfallsområder på plankartet. 
Område avsatt til seilsport blir ikke 
et avsperret område, og er dermed 
åpen for allmenn ferdsel. Det er 
ved trening/regatta at området er 
forbeholdt seilbåter.  
I planforslaget er det regulert inn 
friluftsområde i sjø, for å sikre 
tilflottsretten til brygger og naboer 
til planområdet.  Dette skulle 
således være ivaretatt på en 
tilfredsstillende måte i plankart og 
bestemmelser. 
Bølgebryter er tatt ut av plankartet 
og bestemmelsene.  

Private uttaler 
8. Thor-Ole Fardal  Merknader knyttet til 

fremkommeligheten i 
Asperøysundet se uttale 
for detaljer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Endring i tilflåttsretten til 
eiendom 47/798 og der en 
ber om at østre 
fortøyningspir trekkes mot 

O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D
 
 
 

Rådmannen har lagt dette frem for 
tiltakshaver som uttaler seg 
følgende; ”Det er i 
kommuneplanen avsatt et område 
til småbåthavn (SH) i 
Asperøysundet frem til båthusene i 
Kattavika. Avsatt areal dekker 
mindre enn halvparten av 
Asperøysundet. Fra flytebryggene 
og til Asperøy er det ca 50 meter. I 
Nysund, under Eigerøy bro, i 
sundet mellom Lindøy og Varberg 
er bredden lik eller smalere. Se for 
øvrig kommentarer til Egersund 
Havnevesen og Kystverket.” Utifra 
en samlet vurdering vurderer en at 
det fremlagte planforslaget ivaretar 
disse hensynene på en 
tilfredstillende måte. 
Rådmannen har lagt dette frem for 
tiltakshaver som uttaler seg 
følgende; ”I reguleringsplan-
forslaget er det er avsatt område til 
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vest pga. lengre 
seilingsdistanse og 
farvann som ligger åpent 
for vind og strøm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kommentarer knyttet til 
anleggets størrelse 
herunder 
støyproblematikk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O

friluftsområde sjø som sikrer 
allmenn ferdsel i sundet samt 
tilflottsretten til flytebryggene og 
eiendommen 47/798 og 47/799. 
Ny bestemmelse legges til § 11.2 
som sikrer allmenn ferdsel i 
områder avsatt til friluftsområde 
sjø.  
Seilingslengden fra eiendom 
47/799 og 47/798 til 47/7 vil øke 
fra ca 140 meter til ca 200 meter.” 
En vurderer at dette er 
tilfredsstillende løst i planen. 
Rådmannen har lagt dette frem for 
tiltakshaver som uttaler seg 
følgende;”Reguleringsplanen er en 
reduksjon i antall båtplasser i 
forhold til gjeldende plan. Vist 
forslag er ca 80 båtplasser, mot ca 
90 båtplasser i gjeldende plan.  
Småbåtanleggets plassering i 
Asperøysundet er på grunn av at 
sundet er godt skjermet for 
nordlige vinder, samt at det er 
brakkvann. Støy fra rigg/mast på 
seilbåtene, anses å ikke være til 
sjenanse for fritidsboligen på 
Asperøy.” 
En vurderer at dette er 
tilfredsstillende løst i planen. 

 
Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen blir vedtatt med følgende endringer i: 
Kart 

1. Adkomstvei til området er merket som privat veg i plankart og bestemmelser. 
2. Planområdet justeres slik at tørrfallsområder tas ut av planen. 
3. Bølgebryter tas ut. 

Bestemmelsene 
4. Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel. 
5. Dersom båter skal ligge på sjøen i hele året, må det iverksettes tiltak mot isgang og 

lignende. Avbøtende tiltak skal dokumenteres og fremgå av detaljplan. 
6. Det skal avsettes 2 parkeringsplasser for funksjonshemmede i tilknytning til 

småbåthavnen. 
7. Det skal etableres heisanordning på kaien i tilknytning til småbåthavnen for at bla 

rullestolbrukere skal ha adkomst til båt. 
8. Tillatelse etter forurensningsloven og havne- og farvannsloven må innhentes før 

utfylling av masser i sjøen kan gjennomføres. 
9. Kommunen kan kreve utbyggingsavtale. 
10. All aktivitet og arbeid under brua og nær landkaret skal forelegges Statens Vegvesen 

ved bruseksjonen. 
11. Friluftsområde i sjø er åpen for allmenn ferdsel herunder kjøring til eiendommene. 
12. §13-2 tas ut. 
13. §17 endres i tråd med uttale fra Statens Vegvesen. 
14. Ny § 11.2 som sikrer allmenn ferdsel i område for friluftsområde sjø. 
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4. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN 
Planområdet ligger på Nysundhalsen under Eigerøy bro. Landområdet som omfattes av 
planen består stort sett av friluftsområde.  

 
Midtre del av landområde er under 
opparbeidelse i henhold til gjeldende 
planer i området. Både sør og øst for 
planområdet er det etablerte 
båtplasser. Nysundhalsen er 
hovedferdselsåren til Tengsvågen, noe 
som gir mye båttrafikk i området på 
sommeren.  
 
Planen begrenser seg til å omfatte et 
område på ca. 114 daa, både land og 
sjøareal. Plankartet viser eksakt hvor 
planområdet befinner seg.  
 
4.1 Brygge/kaianlegg/andre 
bygninger 
Innenfor området og angitte 
byggegrense kan det oppføres et 
fellesbygg som inneholder ulike 
servicefunksjoner i tilknytning 
seilsportssenteret, så som 
garderobeanlegg, verksted, lager og 
møterom. Bygningen kan ha en BYA 
på 350 kvm.  
 
I området kan det også oppføres andre 
mindre tekniske bygg, med maks BYA 
20 kvm pr. bygg. Disse byggene kan 
inneholde hovedstrømstavle, 
vannfordelingsanlegg, pumpehus, 
miljøstasjon mv. Utforming av byggene 
skal være i samsvar med fellesbygget. 
Byggene skal oppføres innenfor på 
planen angitte byggegrenser. 
 
Det er under brua vist et mindre 
brygge/kaianlegg og en er usikker på 
om denne lar seg realisere på en 
fornuftig måte av hensyn til Eigerøy bru 
og sikkerhetshensyn. En vil foreta en 

ny vurdering etter høring, men vil signalisere at denne vurderes tatt ut. Dette også av hensyn 
til ny kommuneplan som viser dette som et fremtidig utfyllingsområde for industri og havn. 
 
I tillegg kan det oppføres installasjoner som vaskeplass for båtene, miljøstasjon og 
tømmestasjon for septikk i området. Ved etablering av vaskeplass for båtene, skal dette 
være en fast installasjon som har eget lukket anlegg for å fange opp forurenset vann. 
Kildesortering av avfall sikres i egen miljøstasjon. Tømmestasjon for septikk kobles direkte til 
offentlige kloakkledninger.  
 
Det skal opparbeides ramper ned til bryggefronten som vist på plankartet. Utsettingsramper 
for jollene i sjøen kan etableres i bryggefronten.  
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Det er stilt klare krav i forbindelse med hva rammesøknad skal redegjøre for herunder: 
1. Bygningens plassering på tomten 
2. Situasjonsplan i mål 1:200 som viser bygninger, murer, utvendige trapper, skjæring, 

fylling, materialbruk, biloppstilling, sykkeloppstilling, beplantning, avfall 
3. Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, eksisterende og nytt 

terreng 
4. Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente miljøulemper skal 

redegjøres for 
5. Fasader, snitt og planer i mål 1:100 
6. Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA) 
 
4.2 Område for seilsport 
Innenfor området seilsport er det tillatt å drive aktiviteter forbeholdt seilbåter. Motorisert 
vannsport er ikke tillatt i dette området. Det kan legges ut bøyer for å markere regattabaner.  
 
4.3 Småbåtanlegg 
I område for småbåtanlegg kan det legges ut flytebrygger og det er angitt til sammen 79 
båtplasser. Plasseringen av bryggene i planen er ikke juridisk bindende.  
 
Flytebryggene utformes slik at vanngjennomstrømningen i sjøen opprettholdes. Anlegget er i 
hovedsak tenkt brukt av seilbåter som bruker seilsportssenteret.  
 
For å hindre at store bølger ødelegger flytebryggene, kan det legges ut bølgebryter for 
småbåtanlegget som vist i plankartet.  
 
Alle flytebryggene i småbåtanlegget og bølgebryteren skal være utstyrt med grønt signallys 
på enden, i tråd med retningslinjer for farvannsmerking.  
 
 
4.4 Friluftsområde i sjø 
Friluftsområde i sjø i Asperøysundet ivaretar allmenn ferdsel gjennom planområdet, samt 
tilkomst til bryggeanlegget til Seilsportssenteret jfr. kart og bestemmelser. 
 
Farvannet sørvest for bryggene er Biled 2110 Nysund, og har vesentlig mer båttrafikk enn i 
Asperøysundet. I farledene er det ikke tillatt å etablere faste fortøyninger.  
 
4.5 Trafo 
Innenfor området er det tillatt å plassere en trafokiosk for høyspenningsanlegg. Trafoen har 
en byggeforbudssone på 5 meter fra yttervegg.  
 
5. TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
5.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
Adkomst til brygge/kaianlegget er via vei A, som er en videreføring av adkomstveien til 
eiendom 47/468. Vei A er planlagt opparbeidet med en vegbredde på 5 meter. Skjæringer og 
fyllinger som berører friområde i forbindelse med anleggelse av vegen, skal tilbakeføres til 
friområde når vegen er ferdig opparbeidet.  
 
Utformingen av krysset mellom adkomstvei, Gamle Eigerøy vei og gang- og sykkelvei skal 
opparbeides etter planer godkjent av Statens vegvesen. Kryssløsningen vist i planen er i 
henhold til vegvesenets normaler. Krysset er dimensjonert for lastebil og krav til frisikt for de 
ulike vegene inkl gang- og sykkelveien fra Eigerøy bro er ivaretatt i plankartet.   
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Det skal avsettes min. 1 parkeringsplass pr. båtplass i småbåtanlegget til sammen 83 p-
plasser. Parkeringsplassen kan også brukes til vinterlagring av båter. Parkering for 
funksjonshemmede er innarbeidet i bestemmelsene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opparbeidelse av vegkryss skal være utført og godkjent av Statens vegvesen før det gis 
brukstillatelse av bryggeanlegg eller servicebygg og dette er sikret i bestemmelsene. 
 
Det er skilt mellom om vegen skal være privat eller offentlig. 
 
5.2 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Ulykke i av-/påkjørsler   X 1 1 Grønn  

Ulykke med gående/syklende   x 1 1 Grønn  

Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  

Byggelinje mot veg  x 1 1 Grønn  

 
En har i planforslaget fulgt opp Statens Vegvesens krav i forhold til utforming av avkjørsler, 
lagt inn gang og sykkelveg m.m.  Statens Vegvesen er sikret kontroll med avkjørsel fra 
fylkesvegen gjennom følgende bestemmelse som ivaretar dette: ”Det gis ikke 
igangsettingstillatelse for bryggeanlegg eller servicebygg før vegkryss er opparbeidet og 
godkjent av Statens vegvesen.” 
 
Planområdet ligger under Eigerøy bro, Fv. 502. Det er ingen bygninger eller andre 
installasjoner som ligger slik til at de vil bli rammet hvis hendelser på veg. 
 
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  

 
Det er lagt inn rekkefølgetiltak knyttet til at området skal knyttets til offentlig vann og avløp. 
 
5.5 Fremføring av strøm m.m. 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 
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 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 og bestemmelsen . 
 
5.6 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Avfallsbehandling  X 1 1 Grønn  

 
Er ikke redegjort for, men legger til grunn at dette skjer i tråd bestemmelsene til DIM.  
 
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 1 1 Grønn  

Plan- og bygningsloven 2008 gir bestemmelser som angår universell utforming. Det er i 
bestemmelsene til planen gitt føringer for at all opparbeidelse i området skal utføres etter 
prinsipp om universell utforming.  
 
Adkomsten fra hovedveg er bratt, men det er god adkomst med bil. Det skal avsettes 2 
parkeringsplasser for funksjonshemmede i tilknytning til småbåthavnen. 
Det skal etableres heisanordning på kaien i tilknytning til småbåthavnen for at bla 
rullestolbrukere skal ha adkomst til båt. 
 
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
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  

 
Hovedformålet med planen er å etablere et fast tilholdssted for barn og ungdom som ønsker 
å holde på med seiling, kano, kajakk og lignende. 
 
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
8. SIKKERHET OG BEREDSKAP 
 
8.1 Flom herunder stormflo 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag 

x  3 3 Rød  
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Bygninger i området skal plasseres på min. ferdig gulv kote 2.10. Rådmannen vurderer at 
dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
8.2 Støy, støv og lukt 

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. 

Egersund seilforening ønsker å etablere et seilsportsanlegg hvor det kan drives med 
vannsport som seiling, kano, kajakk og lignende for ungdom. Siden området er forbeholdt 
seilbåter, anses støyproblematikken å være lav. Aktiviteten på lang kan muligens generere 
noe støy, men ikke utover det en må påregne fra en småbåthavn. Det er ikke fremkommet 
noe som skulle tilsi at dette skulle være noe problem jfr. planbeskrivelsen. 
 
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  

 
Det er ikke vist i skrednett og en er heller ikke kjent med slike forhold fra området. 
 
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  

Det er lagt opp til å etablere en bølgebryter mot farleden, men der en sikrer 
vanngjennomstrømning.  
 
Dersom båter skal ligge på sjøen i hele året, må det iverksettes tiltak mot isgang og lignende. 
Avbøtende tiltak skal dokumenteres og fremgå av detaljplan.  
 
Tiltak i sjø skal godkjennes av havnemyndighetene i henhold til havne- og farvannslovens 
bestemmelser jfr. §4. 
 
Rådmannen vurderer at dette derfor er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
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 
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Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Høyspent/magnetfelt  x 1 1 Grønn  

Byggeforbudsbelte med bredde som vist på plankartet. Innenfor området er det ikke tillatt å 
oppføre bygg og anlegg, eller legge virksomheter som er i strid med Forskrifter for elektriske 
forsyningsanlegg. 
 
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
8.7 Brann og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

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

 X 1 1 Grønn  

 
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   

Havn, kaianlegg  x 1 1   

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

Forsyning kraft, vann  X 1 1   

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom  X 1 1   

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
8.9 Grunnforhold 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Grunnforhold  X 1 1 Grønn  

 
Det er lagt inn krav om at bunnforholdene skal undersøkes. Rådmannen vurderer at dette er 
tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
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  
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Forurensning i sjø  X 1 1 Grønn Se 8.9 

Forurenset grunn   X 1 1 Grønn  

Høyspentlinje/EMS/Stråling  X 1 1 Grønn  

 
Ved etablering av spyleplass for båt på land, skal det monteres eget lukket anlegg for å 
fange opp forurenset vann.  
 
Det er lagt inn rekkefølgetiltak knyttet til at området skal knyttets til offentlig vann og avløp. 
Ved etablering av tømmestasjon for septikk, vil dette bli koblet til offentlige kloakkledninger.  
 
Det skal etableres egen miljøstasjon i området, slik at avfallet kan kildesorteres.  
 
Alle brygger i Asperøysundet skal være flytebrygger, slik at vanngjennomstrømningen i 
Asperøysundet ikke hindres. Krav til overnevnte forhold er sikret i bestemmelsene i følge 
tiltakshaver. 
 
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 1 1 Grønn  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder 

 X 1 1 Grønn  

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
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 Eikeskog. 

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart 

 X 1 1 Grønn  

 
Har ikke fremkommet opplysninger som skulle tilsi spesielle vurderinger så langt i 
planprosessen. 
 
10.2 Viltområde 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Viltområde  X 2 1 Grønn  

 
Har ikke fremkommet opplysninger som skulle tilsi spesielle vurderinger så langt i 
planprosessen. 
 
10.3 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 
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 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK  x 1 1 Grønn  

Eksisterende kulturminne er vist i planen som båndlegging etter lov om kulturminner. 
 
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. Reguleringsplanen 
vil bedre muligheten for å drive båtsport og gjøre tilgangen til sjø bedre for kommunens 
innbyggere. 
 
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  

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
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 1 1 Grønn  

Planen vil så langt en vurderer det kunne få en utforming som vil ivareta hensyn til 
sammenheng mellom form og funksjon. En vurderer at området vil fremstå med god kvalitet 
når det er ferdig utbygd. 
 
10.7 Terreng 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Terreng  X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser. 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
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 Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser. 
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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 Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser. 

 
Ikke kjent med spesielle forhold se pkt. 9. 
 
11. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE 

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  

 
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.  
 
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”. 
 
Det er i tråd med kommuneplanen lagt inn mulighet for utbyggingsavtale ved at følgende blir 
lagt inn; ”Kommunen kan kreve utbyggingsavtale.” 
 
12. KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 
Ingen kjente. 
 
13. ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Ingen kjente. 
 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

  
Sum    
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 
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Sum    
 
14. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
Reguleringsplanen bygger på vedtatt kommunedelplan og gjeldende reguleringsplan for 
området. Ny reguleringsplan er en utbedring av gjeldende planer, og skisserer en helhetlig 
løsning for et seilsportssanlegg på Nysundhalsen. 
 
Rådmannen vurderer at dette vil bli et svært positivt tilbud og vil bidra til bl.a. å ivareta barn 
og unge gjennom å tilrettelegge for ny sjørettet aktivitet i området.  
 
Etablering av dette anlegget vil medføre mer trafikk og aktivitet i tilknytning til området jfr. 
uttalelse fra nabo. Samtidig er dette området innforbi kommunedelplan for Egersund by og 
en må påregne endringer og økt aktivitet i området. Tiltaket er i tråd med foreslått arealbruk i 
kommunedelplanen for Egersund by. Gjeldende reguleringsplan viser en allerede godkjent 
småbåthavn og denne i seg selv ville medføre økt trafikk og aktivitet.  
 
En har i dette tilfellet valgt å prioritere aktiviteten til seilsportsenteret, da en vurderer at 
fordelene langt vil overstige ev. bakdeler. Dette er et tilbud som vil være positivt for de aller 
fleste og gi et forbedret tilbud til innbyggerne i Eigersund kommune. Det vil slik rådmannen 
vurderer det bedre tilgangen til sjøen og bidra positivt til at bl.a. barn og unge får en positiv 
opplevelse av sjø- og båtliv herunder også sikkerhet. Anlegget er sentralt plassert i forhold til 
de viktigste områdene for friluftsliv til sjø.  
 
Gjennom denne planen er det presentert en plan som viser en helhetlig utnyttelse av 
området og der ulike aktiviteter blir sett i sammenheng. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at forslag til reguleringsplan blir vedtatt i tråd med innstillingen. 
En viser til at tiltakshaver har gjort justeringer i kart og bestemmelser for å forsøke å komme i 
møte uttaler som er kommet i forbindelse med høring, noe en vurderer som positivt. 
 
En har hatt godt samarbeid med tiltakshaver og planen fremstår som entydig og klar og der 
de viktigste problemstillingene har fått sin avklaring gjennom planprosessen.  
 

~ o ~ 
 
  
 
 
Alternative løsninger: 
 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
182045 Uttalelse fra miljøavdelinen - reguleringsendring Nysundhalsen - Seilsportsenter 
183435 Høringsuttale BR-representanten - reguleringsendring Nysundhalsen 

184530 Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring Nysundhalsen - 
Seilsportsenter, brygge/kaianlegg, småbåthavn, grøntområde, 

185351 Uttalelse - reguleringsendring Nysundhalsen, brygger/kaianlegg, småbåthavn 
185352 Situasjonskart 
185460 Merknader til planforslag vedrørende reguleringsendring Nysundhalsen 
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Seilsportsenter 
185461 110725OversiktAsperoysundetFinal.pdf 

185610 Uttalelse til reguleringsplan for brygge, kai, småbåthavn og seilsportsenter på 47/63 
Nysundhalsen i Asperøysundet 

186645 Uttalelse til reguleringsendring Seilsportsenter - Nysundhalsen 
187594 Uttalelse til forslag til reguleringsendring - Seilsportsenter 
190096 Bestemmelser datert 06.09.11 
190081 2212 regplan _rev060911 A1.pdf 
190080 Forslag til reguleringsplan for seilsportssenter på Nysundhalsen 
190078 Reguleringsplan for Seilsportsenter Nysundhalsen - planbeskrivelse 
 
 
 
 
 
 
 

 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 I 23.08.2010 Kristiansen- og Selmer-
Olsen as 

Etablering av seilsportsenter, Nysundhalsen - 
melding om at detaljplan regulering påbegynnes 

2 I 20.09.2010 Statens vegvesen Melding om oppstart av detaljplan regulering - 
Seilsportsenter - Nysundhalsen 

4 I 24.09.2010 Thor-Ole Fardal Merknader - melding om at detaljplan regulering 
påbegynnes, seilsportsenter Nysundhalsen 

5 I 01.10.2010 Kystverket Vest Uttalelse til melding om arbeid med 
reguleringsplan for Seilportsenter, Nysundhalsen 

3 I 01.10.2010 Fylkesmannen i 
Rogaland 

Utalelse til planvarsel for 
småbåthavn/seilsportsenter på 47/63  m.m. 
Nysundhalsen 

6 I 27.01.2011 Kristiansen & Selmer - 
Olsen AS 

Forslag til reguleringsplan for seilsportssenter på 
Nysundshalsen, Eigersund kommune 

8 I 16.02.2011 Kristiansen & Selmer - 
Olsen AS 

Bestemmelser - justert -  Seilsportsenter, 
Nysundhalsen 

9 U 04.04.2011 

Åse Grete Vårlid;  
Øyvind Lindø;  
Thor Ole Fardal;  
Statens Vegvesen 
Region Vest;  
Johnny Jakobsen;  
Jernbaneverket;  
Jan Anders Bolstad;  
Henry Skogen;  
Hege Jacobsen;  
Gunnar Jacobsen;  
Frederik Münster-Mohn; 
ETMAN 
DISTRIBUSJON AS;  
Eigersund kommune;  
Egersund Seilforening;  
Ebba Helena Jacobsen; 
Astrid Helene Himle;  
Astrid Bjørg Eie;  
Arnhild Elvira Håland 

Varsel/informasjon om befaring 

10 I 11.04.2011 Thor Fardal Vedr. varsel/informasjon om befaring 
reguleringsendring Nysundhalsen 

12 U 27.05.2011 33 mottakere... 
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
Nysundhalsen - Seilsportsenter, 
brygge/kaianlegg, småbåthavn, grøntområde, 
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13 X 29.06.2011 Dag Kjetil Tonheim Uttalelse fra miljøavdelinen - reguleringsendring 
Nysundhalsen - Seilsportsenter 

14 I 08.07.2011 Barnas representant i 
plansaker 

Høringsuttale BR-representanten - 
reguleringsendring Nysundhalsen 

16 I 22.07.2011 Eigersund havnevesen 
KF 

Uttalelse - reguleringsendring Nysundhalsen, 
brygger/kaianlegg, småbåthavn 

17 I 29.07.2011 Thor-Ole Fardal Merknader til planforslag vedrørende 
reguleringsendring Nysundhalsen Seilsportsenter

18 I 01.08.2011 Fylkesmannen i 
Rogaland 

Uttalelse til reguleringsplan for brygge, kai, 
småbåthavn og seilsportsenter på 47/63 
Nysundhalsen i Asperøysundet 

19 I 03.08.2011 Egersund Seilforening Kommentarer vedr. merknader/uttalelelser til ny 
reguleringsplan for Nysundhalsen seilsportsenter

20 I 09.08.2011 Statens vegvesen Uttalelse til reguleringsendring Seilsportsenter - 
Nysundhalsen 

21 I 09.08.2011 Kystverket Uttalelse til forslag til reguleringsendring - 
Seilsportsenter 

22 I 23.08.2011 Egersund Seilforening Kommentar til uttalelser fra Kystverket vedr. 
reguleringsplan for Nysundhalsen seilsportsenter

25 I 06.09.2011 Kristiansen & Selmer-
Olsen AS 

Forslag til reguleringsplan for seilsportssenter på 
Nysundhalsen 

24 I 06.09.2011 Kristiansen & Selmer-
Olsen AS Sivilarkitekter 

Reguleringsplan for Seilsportsenter 
Nysundhalsen - planbeskrivelse 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parter i saken: 
                 
 Arnhild Elvira Håland Gamle Eigerøyveien 

90 
4370 EGERSUND  

 Astrid Bjørg Eie Eideveien 19 4370 EGERSUND  
 Astrid Helene Himle Sponavikdalen 15 5411 STORD  
 Ebba Helena Jacobsen Bønesstranden 61 5155 BØNES  
 Egersund Seilforening Postboks 287 4379 EGERSUND  
 Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND  
 ETMAN 

DISTRIBUSJON AS 
Gamle Eigerøyvei 87 4370 EGERSUND  

 Frederik Münster-Mohn Orreleiken 16 1388 BORGEN  
 Gunnar Jacobsen Strandgata 55 4250 KOPERVIK  
 Hege Jacobsen Bønesstranden 61 5155 BØNES  
 Henry Skogen Eigesveien 404 4375 HELLVIK  
 Jan Anders Bolstad Ludvig Feylingsgate 17 4370 EGERSUND  
 Jernbaneverket Postboks 4350 2308 HAMAR  
 Johnny Jakobsen Østremnesvegen 14 4250 KOPERVIK  
 Statens Vegvesen 

Region Vest 
Askedalen 4 6863 LEIKANGER  

 Thor-Ole Fardal 44 Buckingham Court    
 Øyvind Lindø Lyngveien 11 4370 EGERSUND  
 Åse Grete Vårlid Kvivollveien 13 4027 STAVANGER  
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