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Reguleringsplan Slettebø, ny transformator gnr. 45 bnr. 2 - 
Dalane energi - 2. gangsbehandling  
   
 
Sammendrag: 
I forbindelse med sikring av trafo på Slettebø, har forslag til reguleringsplan vært til offentlig 
ettersyn. Dette er et arbeid som er høyt prioritert av hensyn til samfunnsikkerhet og å sikre 
strømforsyningen. Eksisterende trafostasjon ligger nedenfor avkjørselen til Bakkebø på 
Slettebø. I perioder med høy vannføring i Hellelandsvassdraget, er første etasje i 
trafostasjonen meget flomutsatt. Ny trafostasjon erstatter nedre del av eksisterende. 
Lokaliseringen av ny transformatorstasjon er i et område vurdert som ikke flomutsatt i 
henhold til flomsonekartet til NVE og vil bidra til sikker strømforsyning. Rådmannen anbefaler 
at planen blir vedtatt i tråd med fremlegg til vedtak. 
 
 
Saksgang: 
MU innstiller til kommunestyret. 
 
Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2011: 
MU innstiller til kommunestyret: 
Forslag til reguleringsendring for Slettebø, ny transformator gnr. 45 bnr. 2 med kart og 
bestemmelser revidert 10.06.11 blir vedtatt med følgende presiseringer i bestemmelsene: 

1. Ny §11: Tekniske planer som berører kryss med Rv. 42 skal være godkjent av 
Statens Vegvesen før utbygging av planområdet kan skje. 

2. Ny §13: Kulturminne skal gjerdes inne under anleggsperioden. 
3. Trafostasjonen skal forsynes med jordkabler. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
 
 
 
20.09.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 
 ”Rådmannens innstilling til Planbestemmelsene, § 4 Energianlegg, punkt 4.6 i utgår. 
  Rådmannens innstilling til Planbestemmelsene, § 9 Høyspent/magnetfelt, punkt 9.2   

 utgår.”  
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Votering: 
Gyas forslag til at punkt 4.6 og 9.2. utgår falt med 10 stemmer mot 1 stemme for (SP). 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-154/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring for Slettebø, ny transformator gnr. 45 bnr. 2 med kart og 
bestemmelser revidert 10.06.11 blir vedtatt med følgende presiseringer i 
bestemmelsene: 

1. Ny § 11: Tekniske planer som berører kryss med Rv. 42 skal være godkjent 
av Statens Vegvesen før utbygging av planområdet kan skje. 

2. Ny § 13: Kulturminne skal gjerdes inne under anleggsperioden. 
3. Trafostasjonen skal forsynes med jordkabler. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-055/11 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for Slettebø, ny transformator gnr. 45 bnr. 2 med kart og 
bestemmelser revidert 10.06.11 blir vedtatt med følgende presiseringer i 
bestemmelsene: 

1. Ny § 11: Tekniske planer som berører kryss med Rv. 42 skal være godkjent av 
Statens Vegvesen før utbygging av planområdet kan skje. 

2. Ny § 13: Kulturminne skal gjerdes inne under anleggsperioden. 
3. Trafostasjonen skal forsynes med jordkabler. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 
 
Vedtaket er enstemmig. 
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Reguleringsplan Slettebø, ny transformator gnr. 45 bnr. 2 - Dalane energi – 2. 
gangsbehandling 
 
Forslag til reguleringsplan for ny trafo på Slettebø gnr 45 bnr 2, har vært til offentlig ettersyn, 
og det aktuelle området ligger innforbi det markerte området: 
 

 
GJELDENDE PLANER for området 
 
Kommuneplan for Eigersund kommune 

 
Området er i gjeldende kommuneplan vist som LNF-L 
område dvs. kjerneområde for landbruk. 
 
Denne kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret i 2007 
og er i tråd med gjeldende reguleringsplan for området. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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Offentlige merknader 
1.  Fylkesmannen i Rogaland  Ingen merknad O 
2.  Rogaland fylkeskommune, kultur  Ingen merknad O 
3.  Statens vegvesen   Merknad  J 
4.  Jernbaneverket  Ingen merknad O 
5.  BR-representanten  Ingen merknad  O 
6.  Felles brukerutvalg  Ingen merknad  O 

 
INNSENDTE MERKNADER 
 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 
1. Fylkesmannen i 

Rogaland 
 Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 

orientering. 
2. Rogaland 

fylkeskommune, 
kultur 

 Ingen merknad, men ber 
om at en legger inn krav 
om at kulturminne skal 
gjerdes inne under 
anleggsperioden 

O Rådmannen viser til at dette er 
ivaretatt i bestemmelsene. 

3. Statens vegvesen   Ber om at rekkefølgekrav i 
§11 endres. 

J Ny §11: Tekniske planer som 
beører kryss med Rv. 42 skal 
være godkjent av Statens 
Vegvesen før utbygging av 
planområdet kan skje. 
 

4. Jernbaneverket  Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

5. BR-representanten  Forutsetter at 
magnetfeltstråling og 
støy ikke fører til noen 
ulempe for barnog unge i 
området. Likeledes at de 
trafikkmessige forhold 
ivaretas. Har ingen 
merknader utover dette. 

  

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

6. Felles brukerutvalg  Ingen merknad og støtter 
MU sin innstilling. 

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

 
Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen blir vedtatt som fremlagt med presiseringer i 
bestemmelsene knyttet til: 

1. Tekniske planer som berører kryss med Rv. 42 skal være godkjent av Statens 
Vegvesen før utbygging av planområdet kan skje. 

2. Kulturminne skal gjerdes inne under anleggsperioden. 
3. Trafostasjonen skal forsynes med jordkabler. 

 
 
4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET 
Planområdet består i hovedsak av inngjerdet beitemark. Nord i området er en kolle som 
avgrenses av Rv. 42 i øst og jernbanen i vest. Adkomst til byggeområdet er via 
Svanevassveien.  
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Eigersund kommune er eneste grunneier i planområdet, og det er i tråd med føringene fra 
Miljøutvalget. 
 
5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN 

Planen begrenser seg til å omfatte et 
område på ca. 11,6 daa. Plankartet 
definerer eksakt hvor planområdet 
befinner seg.  
 
Transformatorstasjon 
Ny trafostasjon er plassert innenfor 
angitte byggegrenser og lengst mulig 
mot nord i byggeområdet, slik at 
avstanden til nærmeste bolighus blir 
størst mulig.  
 
Kollen blir liggende som en buffer mot 
Rv. 42, noe som reduserer 
trafostasjonens synlighet fra veien. Maks 
mønehøyde for bebyggelse i området er 
kote +29. Den eksakte plasseringen vil 
måtte bestemmes når konsesjon 
foreligger. Planen er i utgangspunktet å 
flytte eksisterende trafo i 1. etasje i 
eksisterende trafostasjon til ny stasjon. 
Dette vil endelig avgjøres i forbindelse 
med konsesjonssøknaden. 
 
Trafostasjonen skal forsynes med 
jordkabler. Ledningsnettet inn og ut av 
trafoområdet er ikke fastsatt ennå, da 
disse må konsesjonssøkes. Søknaden 
avhenger av endelig plassering av 
trafostasjonen. Konsesjonssøknad 
utarbeides derfor etter godkjent 
reguleringsplan. Det planlegges å legge 
kabler ned til eksisterende trafostasjon 
og til Øgreifoss kraftverk.  
 
Landbruksformål 
Nytt trafoområde på gnr./bnr. 45/2 
berører noe overflatedyrket jord og 1,5 
dekar med innmarksbeite. Berørt 
område nyttes som beite for storfe sau 
fra april til oktober og er således en 
viktig del av driftsgrunnlaget.  
 
Berørt område ligger i et LNF-L område 
på kommuneplanens arealdel, dvs. et 
kjerneområde for jordbruk. Berørt 
område er ikke et stort 

sammenhengende beiteområde. Saken er forelagt landbrukssjefen som uttaler; ”En har stor 
forståelse av at nåværende trafostasjon må flyttes av beredskapsmessige hensyn. Slik sett 
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må en akseptere at noe jord må gå tapt, med mindre det er mulighet for å finne et nytt 
område på uproduktivt areal.” 
 
 
6. TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
Eksisterende avkjørsel er utvidet og dimensjonert slik at lastebiler kan kjøre til og fra 
trafoområdet. Krav til frisikt for avkjørselen er ivaretatt i plan og bestemmelser. Byggegrense 
til Rv. 42 er 30 meter fra vegens senterlinje.   
 
Bestemmelsene stiller krav til at opparbeidelse av krysset skal godkjennes av Statens 
vegvesen før området kan utbygges. ÅDT på den kommunale vegen inn til området vurderes 
som lav. 
 
Byggegrense til jernbanen er 30 meter fra jernbanens senterlinje. Det er i bestemmelsene 
satt krav til oppsetting av 1,80 meter høyt flettverksgjerde mot jernbanen.  

 
Dette er så langt en vurderer det gjort på en slik måte at kravene fra Statens Vegvesen er 
innarbeidet i planforslaget. 
 
6.2 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 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 Gul  

Eksisterende avkjørsel er utvidet og dimensjonert slik at lastebiler kan kjøre til og fra 
trafoområdet. Krav til frisikt for avkjørselen er ivaretatt i plan og bestemmelser. Byggegrense 
til Rv. 42 er 30 meter fra vegens senterlinje. 
Statens Vegvesen er sikret kontroll med avkjørsel fra fylkesvegen gjennom egen 
bestemmelse jfr. §11. 
 
6.3 Vann og avløp 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vann  X 1 1 Grønn  
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Avløp  x 1 1 Grønn  

 
6.4 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  

Trafostasjonen skal forsynes med jordkabler. Ledningsnettet inn og ut av trafoområdet er 
ikke fastsatt ennå, da disse må konsesjonssøkes. Søknaden avhenger av endelig plassering 
av trafostasjonen. Konsesjonssøknad utarbeides derfor etter godkjent reguleringsplan. Det 
planlegges å legge kabler ned til eksisterende trafostasjon og til Øgreifoss kraftverk. 
 
6.5 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.  
 
7. 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  

Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at bygg som inneholder arbeidsplasser skal ha 
universell utforming. 
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget jfr. TEK. 
 
8. 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  Ikke aktuelt. 

Område for idrett/lek  X 1 1 Grønn  

BR-representanten forutsetter at magnetfeltstråling og støy ikke fører til noen ulempe for 
barn og unge i området og at de trafikkmessige forhold ivaretas. Har ikke merknader til 
planforslaget utover dette. Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i 
planforslaget. 
 
9. SIKKERHET OG BEREDSKAP 
 
9.1 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 Ivaretatt i 
planforslaget. 
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Hellandsvassdraget går øst for planområdet, og tilgrensede arealer til elva kan være 
flomutsatt i perioder hvor elva har stor vannføring. NVE har utarbeidet et flomsonekart som 
viser hvor høyt vannet vil stige ved en 200 og 500 års flom, og hvilke konsekvenser dette vil 
ha for området. Flomutsatt område ved 200 års flom vises i plankartet med hensynssone 
Flomfare. Flomutsattområde i planen begrenser seg til å omfatte krysset Svanevassveien - 
Rv. 42.  I henhold til flomsonekart utarbeidet av NVE, er flomsikkerhøyde i planområdet 
vurdert til å være kote +18,40. Planlagt trafostasjon vil ligge rundt kote +21. Ivaretatt i egen 
bestemmelse. 
 
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget jfr. TEK. 
 
9.2 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. 

Tiltakshaver har vurdert forhold knyttet til støy og denne viser til at styrken på utstrålt støy er 
avhengig av størrelse og belastning på transformatoren. Det er utført støymålinger ved 
eksisterende trafostasjon på Slettebø. Støyen ble målt i ulike avstander fra yttervegg på 
trafostasjonen. Resultatene under viser kun høyeste målte verdier: 

Avstand Målt verdi 
4 meter 35,5 dBA 
13 meter 31,5 dBA 
25 meter 22,3 dBA 

 
Det er ikke egne forskrifter eller retningslinjer for transformatorstøy. For planlagte 
transformatorstasjon benyttes anbefalte grenseverdier for industristøy i T-1442, kap. 8.8. 
Anbefalte støygrense er her satt til Lden 50 dB. For å tilfredsstille denne grensen, må 
støynivået være under 43 dB. Høyeste målte verdi ved eksisterende trafostasjon var 35,5 
dBA målt 4 meter fra yttervegg, noe som er godt innenfor forskriftens støygrenser.  
 
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget jfr. TEK. 
 
9.3 Ras 

 

Hendelse/Situasjon 

Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Masseras/-skred x  2 3 Gul  

Snø-/isras  X 1 1 Grønn  

Flomras  X 1 1 Grønn  

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.4 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  
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Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.5 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. 
 
9.6 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  

Når det gjelder magnetfelt har Dalane Energi utført måling av dette fra eksisterende 
trafostasjon, da det er denne som er planlagt flyttet. Målingene ble utført inntil yttervegg og i 
en avstand på 4 meter fra veggen. Høyeste målte verdi inntil veggen var 1,099 µT og 
høyeste målte verdi 4 meter fra veggen var 0,520 µT. Statens strålevern har en ”vær varsom 
grense” på 0,4 µT.  Tiltakshaver har fått utført målinger som vi iser at magnetfeltet målt på 
sørsiden av eksisterende stasjon i en avstand av 12 meter være nede i 0.168 mikroTesla. 
Dette målt med en last på 23 MW som er litt høyere enn midlere last over året.  Vær varsom 
grensen er 0,4 mikroTesla beregnet ut fra midlere last over året i permanente oppholdsrom. 
Som målingene viser er vi 12 meter i fra stasjonen godt under denne grensen. Ny stasjon vil 
bygges og orienteres på samme måte. Ut fra en faglig vurdering dokumenter dette at 
magnetfelt fra en ny trafostasjon ikke vil være et problem her.  
 
Ny trafostasjon er flyttet lengst mulig vekk fra nærmeste bolighus. Avstanden mellom trafoen 
og bolighuset er minst 72 meter.  
 
Med bakgrunn i målinger og erfaringstall fra eksisterende trafostasjoner, vil magnetfelt fra ny 
transformatorstasjon ikke være noe problem ifølge tiltakshaver. Skulle dette vise seg ikke å 
stemme forplikter Dalane energi seg til å foreta avbøtende tiltak (skjerming), jf 
reguleringsbestemmelsenes § 9. 
 
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget jfr. TEK. 
 
9.7 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  jfr ROS utarbeidet av tiltakshaver. 
 
9.8 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  



 

 10

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  

Jernbane x  1 2 Grønn Ivaretatt i 
planen. 

 
For å hindre at jernbanen og trafostasjonen påvirker hverandres anlegg og installasjoner, 
forutsettes det fra tiltakshaver at anleggene er skjermet i henhold til forskriftene. I tillegg må 
det i planleggingsfasen opprettes dialog mellom Jernbaneverket og Dalane energi på 
aktuelle tema for å finne en løsning som blir akseptert jfr planbeskrivelsen og bestemmelser 
§11.   
 
10. 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. 
 
11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER 
 
11.1 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  

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.2 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  

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
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11.2 Viltområde 
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Viltområde  X 2 1 Grønn  

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.3 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK  x 1 1 Grønn  

Det er registrert kulturminner i området og dette er ivaretatt i kart og bestemmelser. 
 
11.4 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  

Det er ikke registrert friluftsinteresser i området som omfattes av reguleringsendringen. 
 
11.5 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. 
 
11.6 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  

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
11.7 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. 

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

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
11.9 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. 
 
11.10 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. 
 
12. 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. En har foreslått vanlige 
fritidsboliger istedenfor reiseliv i den nedre delen uten at dette er kommentert spesielt fra  
tiltahaver. Dette er i tråd med ønsket fra de som allerede har fritidsboliger i området. 
 
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”. 
 
En vurderer det ikke som nødvendig å ha egen utbyggingsavtale for dette tiltaket, da det er 
avgrenset og i liten grad berører kommunen. 
 
Oppsummering og konklusjon 
Rådmannen viser til at det å finne en ny og hensiktsmessig plassering for trafoen har vært en 
prioritert og viktig oppgave sett i lys av de siste års hendelser. Utifra 
samfunnssikkerhetshensyn har dette vært viktig for å sikre en stabil og sikker 
strømforsyning. Samtidig har tiltakshaver avklart forhold knyttet til magnetfelt og støy samt 
vurderinger knyttet til flom. 
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Rådmannen vurderer at planen er entydig og klart fremstilt og anbefaler derfor at den blir 
vedtatt i tråd med fremlegg til vedtak. 
 
Konsekvenser for kommunen 
Dette er et svært viktig tiltak ut ifra et samfunnsikkerhetsperspektiv, jfr at en finner en snarlig 
løsning på lokalisering av ny trafo.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 
 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

  
Sum    
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

  
Sum    
 

~ o ~ 
Alternative løsninger: 
MU innstiller til kommunestyret: 
Forslag til reguleringsendring for Slettebø, ny transformator gnr. 45 bnr. 2 med kart og 
bestemmelser revidert 10.06.11 blir vedtatt med følgende endringer: 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
188287 Uttale til forslag til reguleringsplan for ny transformer på Slettebø 
186350 Uttalelse til reguleringsplan Slettebø, ny transformator gnr. 45 bnr. 2 - Dalane energi 
186349 RAPPORT SLETTEBØ GNR. 45, BNR. 2.PDF 
185746 Uttalelse til reguleringsplan for ny transformator på 45/2 Slettebø - ingen merknader 

184588 Høringsuttalelse fra felles brukerutvalget vedr. reguleringsplan Slettebø, ny 
transformator gnr. 45 bnr. 2 - Dalane energi 

183837 Uttalelse vedr. reguleringsplan Slettebø, ny transformator gnr. 45 bnr. 2 - Dalane 
energi 

183430 Høringsuttalelse BR-representanten reguleringsplan Slettebø gnr. 45 bnr. 2 
181351 2247 reguleringsplan_rev100611.pdf 
181350 2247 Planbeskrivelse_rev100611.docx 
181349 2247 bestemmelser_rev100611.docx 
 
 
 
 

 
 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 
2 I 18.10.2010 Dalane Energi IKS Slettebø transformatorstasjon gnr. 45 bnr. 2 
1 I 18.10.2010 Dalane Energi IKS Reguleringsplan - bygging av ny 
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transformatorstasjon gnr. 45 bnr. 2 

3 X 19.10.2010 Dag Kjetil Tonheim Vurdering fra landbrukssjefen vedr 
reguleringsplan ny transformator gnr. 45 bnr. 2 

4 I 19.10.2010 Miljøutvalget 
Miljøutvalgets vedtak M-137/10: anbefales 
oppstart av reguleringsarbeid for etablering av 
trafo på gnr. 45 bnr. 2 m.fl. 

5 U 25.10.2010 

Dalane Energi;  
reinert.vassbo@dalane-
energi.no,;  
haavard.tamberstuen@
dalane-energi.no, 

Forespørsel i MU - Slettebø transformatorstasjon 
gnr. 45 bnr. 2 

6 I 01.12.2010 Kristiansen & Selmer - 
Olsen 

Melding om at reguleringsplanarbeid påbegynnes 
i Eigersund kommune 

7 I 10.12.2010 Statens vegvesen Uttalelse - reguleringsplan Slettebø - trafostasjon 
- Dalane energi 

8 I 17.12.2010 Norges vassdrags - og 
energidirektorat 

Uttalelse til melding om påbegynt  
reguleringsplan Slettebø - trafostasjon - Dalane 
energi 

9 I 10.02.2011 Kristiansen & Selmer - 
Olsen 

Forslag til detaljreguleringsplan for 
Transformatorstasjon Slettebø, gnr. 45 bnr. 2 

12 I 25.02.2011 Ragnhild K. 
Tamburstuen Revidert plankart 25022011 Slettebø 

11 I 28.02.2011 Ragnhild K. 
Tamburstuen 

Justerte dokumenter - Reguleringsplan Slettebø, 
ny transformator 

13 U 08.03.2011 

Statens Vegvesen 
Region Vest;  
Slettebø skolekrets;  
Sigmund Slettebø;  
Rune Vidar Fjelde;  
Oswald H. Slettebø;  
Kristen Holand;  
Jernbaneverket;  
Jan Sigurd Dversnes;  
Eigersund kommune;  
Bente Fjelde 

Varsel/informasjon om befaring 

14 I 17.03.2011 Miljøutvalget Reguleringsplan Slettebø, ny transformator gnr. 
45 bnr. 2 - kart avgrenset planområde 

15 I 12.04.2011 Rogaland 
fylkeskommune 

Uttalelse til reguleringsplan for Slettebø, 
trafostasjon  - kopi av brev til Kristiansen & 
Selmer-Olsen 

16 I 24.06.2011 Kristiansen & Selmer-
Olsen 

Detaljreguleringsplan for transformatorstasjon 
Slettebø - offentlig ettersyn 

17 U 27.06.2011 

Statens Vegvesen 
Region Vest;  
Slettebø skolekrets;  
Sigmund Slettebø;  
Rune Vidar Fjelde;  
Oswald H. Slettebø;  
Kristen Holand;  
Jernbaneverket;  
Jan Sigurd Dversnes;  
Eigersund kommune;  
Bente Fjelde;  
BR-representanten 
Åshild Stornes Slettebø; 

Høring og offentlig ettersyn - Forslag til 
reguleringsplan Slettebø, ny transformator gnr. 
45 bnr. 2 - Dalane energi 
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Felles Brukerutvalg;  
Kommuneoverlege 
Bjarne Rosenblad;  
Brannvesenet;  
Miljøavdelingen;  
Norges vassdrags- og 
energidirektorat;  
Mattilsynet;  
Rogaland 
fylkeskommune;  
Fylkesmannen i 
Rogaland 

19 I 05.07.2011 Statens Vegvesen 
Region Vest 

Uttalelse vedr. reguleringsplan Slettebø, ny 
transformator gnr. 45 bnr. 2 - Dalane energi 

18 I 08.07.2011 Barnas representant i 
plansaker 

Høringsuttalelse BR-representanten 
reguleringsplan Slettebø gnr. 45 bnr. 2 

21 I 02.08.2011 Fylkesmannen i 
Rogaland 

Uttalelse til reguleringsplan for ny transformator 
på 45/2 Slettebø - ingen merknader 

22 I 09.08.2011 Rogaland 
fylkeskommune 

Uttalelse til reguleringsplan Slettebø, ny 
transformator gnr. 45 bnr. 2 - Dalane energi 

24 I 19.08.2011 Jernbaneverket Uttale til forslag til reguleringsplan for ny 
transformer på Slettebø 

 
 
 
 
 

 
 
Parter i saken: 
                 
 Bente Fjelde Svanevassveien 4 4370 EGERSUND  
 Eigersund kommune     
 Jan Sigurd Dversnes Svanevassveien 2 4370 EGERSUND  
 Jernbaneverket Postboks 4350 2308 HAMAR  
 Kristen Holand Svanevassveien 6 4370 EGERSUND  
 Oswald H. Slettebø     
 Rune Vidar Fjelde Svanevassveien 4 4370 EGERSUND  
 Sigmund Slettebø Krossmoveien 264 4370 EGERSUND  
 Slettebø skolekrets Krossmoveien 330 4370 EGERSUND  
 Statens Vegvesen 

Region Vest 
Askedalen 4 6863 LEIKANGER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


