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EIGERSUND KOMMUNE
Planteknisk utvalg

MØTEINNKALLING

Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 12.06.2012 Tidspunkt: 12:00

BEFARING/ORIENTERINGER:
 kl 08.50 Avreise fra rådhuset.
kl 09.00 Sak 102/12 Dispensasjon - Naust gnr. 7 bnr. 505 - Bjørn Aadnesen, Leidland

kl 09.20 Sak 100/12
Dispensasjon - Fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133 - Seksarvågen - Evelyn og 
Viggo Mattsson

kl 09.50 Sak 94/12
Reguleringsendring Havsø gnr. 46 bnr. 194 - ny bolig i Hafsøyveien 
51 - 1.gangsbehandling

kl 10.05 Sak 95/12
Reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 - 1. 
gangsbehandling

kl 10.35 Sak 101/12
Klagebehandling - Rammetillatelse for riving av eksisterende 
fritidsbolig og oppføring av bolig, og avslag på riving av eksisterende 
båtnaust og oppføring av nytt naust - Gnr. 13 bnr. 549, Lyngtangen

kl 10.50 Sak 96/12
Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien, 1. 
gangsbehandling

kl 11.30
Orientering om Eigersund kommunes hoveddrikkevannskilde v/vann-
og avløpssjef Annbjørg Elve Skofteland

kl 12.00 Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje.

Befaringstidspunkt er å regne som ca. tidspunkt, det må regnes minimum +/-  15 min. hver vei. 

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L

088/12

Avgjøres av kommunestyret:

Reguleringsendring industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G -
Krabbevik - 2. gangsbehandling

089/12
Reguleringsplan for rassikring av FV 42 ved Gyavatnet - 2. 
gangsbehandling

090/12
Reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, Skadbergstronda 
- 2. gangsbehandling

091/12
Reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

092/12
Utbyggingsavtale for del av gnr. 13 bnr. 27 - Terlandsstykket med 
veiforbindelse Storevollsveien/Rundevollsveien
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093/12

Avgjøres av utvalget:

Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 15.05.2012

094/12
Reguleringsendring Havsø gnr. 46 bnr. 194 - ny bolig i Hafsøyveien 51 -
1.gangsbehandling

095/12 Reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 - 1. gangsbehandling

096/12
Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien, 1. 
gangsbehandling

097/12
Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 - Sannarnes -
1. gangsbehandling

098/12
Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 - Prestegårdsveien 1 til 3 boenheter 
- 1. gangbehandling

099/12
Reguleringsendring Eide - Maurholen - Hellvik, Turvei langs den gamle 
Jærbanetraseen. 1. gangs behandling.

100/12
Dispensasjon - Fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133 - Seksarvågen - Evelyn og 
Viggo Mattsson

101/12
Klagebehandling - Rammetillatelse for riving av eksisterende fritidsbolig 
og oppføring av bolig, og avslag på riving av eksisterende båtnaust og 
oppføring av nytt naust - Gnr. 13 bnr. 549, Lyngtangen

102/12 Dispensasjon - Naust gnr. 7 bnr. 505 - Bjørn Aadnesen, Leidland

103/12
Søknad om dispensasjon fra kommuneplan for riving av eksisterende 
bolig/uthus samt oppføring av ny bolig m/garasje gnr. 4 bnr. 48

104/12
Bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød 
og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

105/12 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 12.06.2012

106/12 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 12.06.2012

Egersund, 30. mai 2012

Bjørn Reidar Berentsen
Utvalgsleder

Randi S. Haugstad
Utvalgsekretær
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Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 
eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 
møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger 
av saken(e).

- Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 24/489 98 284 til Randi Haugstad

- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

- Øyvind Misje (V) for Brit L. Kvassheim (V)

- Anders Ege (AP) for Bjørn Reidar Berentsen (AP) i sak 97/12

Kommunestyremøte 18. juni Frist for endring: Fredag 25.mai

Parti Sted Dag Dato Tid kl.
AP Arbeidernes Hus.    Torsdag 7. juni 19:30
FRP Formannskapssalen, rådhuset Mandag 4.juni 18:00
H Formannskapssal, rådhuset Tirsdag 5.juni 18:00
KRF Formannskapssal, rådhuset Mandag 11. juni 19:00
SP Kontor/grupperom, rådhuset (4.etg.) Onsdag 6 juni 19:30
SV Formannskapssalen, rådhuset Torsdag 7.juni 18:00
V Kulturkontoret, Strandgaten Torsdag 7. juni 20:00

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. 
Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av 
lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge 
en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten 
varsel.

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje.



Saker fra planteknisk utvalg som 
skal videre til kommunestyrets møte 
18.06.2012 
 
Saksnr. 
Planteknisk 
utvalg 

Saksnr. 
Kommune-
styret 

Sak 

088/12  Reguleringsendring industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G 
- Krabbevik - 2. gangsbehandling 

089/12  Reguleringsplan for rassikring av FV 42 ved Gyavatnet - 2. 
gangsbehandling 

090/12  Reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, 
Skadbergstronda - 2. gangsbehandling 

091/12  Reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. - 
Seksarvågen/Seksarvik 

092/12  Utbyggingsavtale for del av gnr. 13 bnr. 27 - Terlandsstykket med 
veiforbindelse Storevollsveien/Rundevollsveien 

 
Vær oppmerksom på at den/de vedlagte saken) skal videre til kommunestyret og de sendes ikke ut til 
kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer dersom de også får saksdokumenter til utvalget, mao de får kun 
det enkelte sett en gang. 
 
Kommunestyret saksdokumenter vil nå bestå av flere ”bunker” som alle sendes ut samtidig. 

- Innkalling og saker som går direkte til kommunestyret, som godkjenning av protokoll, referatsaker, 
vedtak i f etter § 13 samt interpellasjoner. 

- Saker der formannskapet innstiller til kommunestyret. 
- Saker der planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret. 
- Saker der havnestyret innstiller til kommunestyret. 
- Saker der kontrollutvalget innstiller til kommunestyret. 
- Saker der felles brukerutvalg gir uttale til kommunestyret. 
- Ettersendte vedtak fra hovedutvalgene. 

 
 



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 25.05.2012
Arkiv: :PL-19910007, 
FA-L12, GBR-8/36
Arkivsaksnr.:
12/467
Journalpostløpenr.:
12/14160

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
51 46 83 21
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
088/12 Planteknisk utvalg 12.06.2012

Kommunestyret 18.06.2012

Reguleringsendring industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 -
område G - Krabbevik - 2. gangsbehandling
  

Sammendrag:
Aker Solutions i Egersund har på generell basis behov for å utvide det totale verftsarealet for 
å ivareta sine forretningsmessige forpliktelser og muligheter. De har allerede i dag et 
plassproblem. Arealet i Krabbevika er spesielt viktig, da det vil fungere som et viktig 
sammenstillings- og testområde for Åsgard subsea gasskompresjonsprosjektet som i ett 
globalt perspektiv flytter teknologiske grenser. Denne sammenstillingen og testingen må 
utføres i umiddelbar nærhet av P3-hallen, subsea testhall  samt at utstyr som er plassert i 
P3-hallen må kobles opp mot konstruksjonene på uteområdet. Rådmannen viser til at det er 
fremmet innsigelse til deler av planen, og en legger opp til at det blir gjennomført 
drøftingsmøte før behandlingen i PTU og dette kan medføre at rådmannen vil endre sitt 
fremlegg til vedtak basert på dette.

Saksgang:
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret som fatter vedtak i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 25.05.2012:
Forslag til reguleringsplan for industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G - Krabbevik
med kart og bestemmelser datert 12.03.2012 vedtas som fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

Eventuell tidligere politisk behandling:
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
055/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012
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Reguleringsendring industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G - Krabbevik - 2. 
gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
Reguleringsplan for snuplass på gnr. 8 bnr. 36 - område G - Krabbevik ligger innenfor 
firkanten på kartet.

I forbindelse med plankontorets gjennomgang av planen har en gått gjennom kjente tema og 
foretatt ROS/KU vurdering knyttet til disse. Denne gjennomgangen er basert på ulike 
temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om 
oppstart m.m. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i 
hendelser som kan påvirke planområdet og omgivelsene, og hendelser som direkte kan 
påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen).  Vurdering av 
sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 
Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (år) 
Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca. hvert tiende år) 
Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert 100. 
år 

Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor. 
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Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig eller gjør konfliktnivået for høyt til at det kan legges 
inn i kommuneplanen. 
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte ev. ytterligere utredninger er 
påkrevd.
Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres ev. konfliktnivået vurderes som 
akseptabelt eller det ikke er konflikt i særlig grad.

En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn 
rekkefølgekrav eller at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for 
konfliktfylt og det blir ikke lagt inn i kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet 
vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser 
konsekvensene ev. at det ikke legges inn. 

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Planområdet er i kommuneplanen vist som "industriformål" og "bruk og vern av sjø og 
vassdrag".

2.2 Gjeldende reguleringsplan
Gjeldende plan (stadfestet i 1991) omfatter hele Aker Solutions (tidligere Kværners) område 
på Sundstø, Vibberodden. Reguleringsendringen er i gjeldende plan vist som "vann" og 
"industri, spesielle bestemmelser". De spesielle bestemmelsene gjelder hensynet til 
fornminner, og at Arkeologisk museum i Stavanger skal gi tillatelse før tiltak.

3. VARSEL OM REGULERING

Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende og Stavanger Aftenblad. 

V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D

Offentlige merknader

1. Fylkesmannen i Rogaland  Merknad E
2. Statens Vegvesen  Merknad E
3. Miljøavdelingen  Ingen merknad O
4. Fiskeridirektoratet  Ingen merknad O

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Fylkesmannen i 
Rogaland

 Fylkesmannen fremmer 
innsigelse til at 
inngrepsfri strandsone er 
lagt ut til industri. Det må 

O Rådmannen viser til at innsigelsen 
bygger på at fylkesmannen 
aksepterte en løsning som var lik 
fremlagte fotomontasje og der 



4

legges inn et belte i 
reguleringsplanen som 
sikrer strandsoneverdiene, 
og som er vesentlig 
bredere enn vist 
hensynssone på 
plankartet. Strandsonen 
må gis et eget formål; 
fortrinnsvis som 
”grønnstruktur” eller 
”friluftsområde”.

 Krabbevika kan etter vår 
vurdering fylles ut, men 
det må skje på en måte 
som sikrer gjenværende 
strandsone, og som tar 
nødvendige 
landskapsmessige 
hensyn.

E

reguleringsplanen slik de vurderer 
det ikke er i samsvar med det som 
de aksepterte på møtet. En har tatt 
dette opp med Aker og de vil se på 
om dette stemmer. De vil 
akseptere en justering av bredden 
på grøntbeltet samt at fargen 
endres. De vil se på dette før en 
går i drøftingsmøte. En vurderer 
det derfor slik at det ligger godt til 
for å finne en løsning som er 
omforent før behandling i PTU.  En 
tar derfor uttalen til orientering 
frem til en har gjennomført 
drøftingsmøte.
Rådmannen tar dette til 
etterretning.

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

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

4. Fiskeridirektoratet   Utvalget har ingen 
merknader til saken.

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt som fremlagt, men at en ber om et 
drøftingsmøte før saken blir behandlet i PTU for å finne en løsning som er omforent. Med 
bakgrunn i dette vil en legge frem drøftingsresultatet for PTU. 

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Industriområdet for Aker Solutions ligger sørøst på Søre Eigerøya ved enden av 
Hovlandsveien. Planområdet omfatter som nevnt Krabbevika og felt G, samt nok areal av felt 
E til å kunne fylle opp til kote +4,15. Atkomst til planområdet er via industriområdet.

Planområdet består av Krabbevika med odde øst for vika, også kalt felt G. Betegnelsen "felt 
G" stammer fra bl.a. "Rapport fra kulturhistorisk registrering - gnr. 8 bnr. 36", datert 16.-
17.08.2011. Planområdet er ca.14,9 daa. I dag består området av Krabbevika, samt 
knauser/svaberg med noe naturlig, stedlig vegetasjon (bl.a. små furu og bjørk, einer, lyng og 
gress). Krabbevika er for smal, og sidearealene for bratte til at det ansees å være interessant 
å komme til med båt, området er således i liten grad forbundet med friluftsinteresser. 

Planområdet ligger innenfor ISPS-sone og det er derfor adgang forbudt for allmennheten. 
Hele landarealet rundt er regulert til industriområde, mens sjøen er
regulert til "vann" i gjeldende plan. Det er ca. 330 m til nærmeste bolig, og 230 til nærmeste 
hytte. Det finnes også en hytte innerst i  Grønevik, men den er regulert til industri.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
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Endringen av planen innenfor viste avgrensing består i å regulere Krabbevika til industri (i 
gjeldende plan er den vist som "vann") for å kunne fylle ut vika. Vika vil bli fylt ut med masser 
fra felt G, øst for vika. Den delen av planområdet som er vist som "industri med spesielle 
bestemmelser" foreslås regulert til industri. De spesielle bestemmelsene i gjeldende plan 

gjelder hensynet til fornminner, og at Arkeologisk museum i Stavanger skal gi tillatelse før 
tiltak. Dette arbeidet er planlagt startet opp i april 2012, og de spesielle bestemmelsene vil 
således utgå for denne delen av industriområdet.

Utfylling av Krabbevika og planering av felt G vil legges på ca. kote + 4,15, der
fyllingen har en helling på 1: 1,5. Utfyllingen er tenkt utført på en slik måte at strandsonen 

bevares på best 
mulig måte. I 
planforslaget er 
dette sikret ved å 
vise en bestem-
melsesgrense på 
plankartet (BS-1), 
med bestemmelse 
om at avslutningen 
av utfyllingen 
utformes på en 
naturlig måte. Dvs. 
at man skal 
bestrebe seg på at 
fyllingen i 
Krabbevika får en 
"naturlig" avslutning 
mot sør, for 
eksempel i form av 

"plastring" med store steiner. Det er foreslått en buffer langs sjøkanten i sør i område G, hvor 
dagens terreng og vegetasjon vil beholdes. I plankart og bestemmelser er dette foreslått 
sikret med hensynssone "særlig hensyn til landskap".
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5.1 Eksisterende bebyggelse i planen
Det er ingen bebyggelse i planområdet.

5.2 Ny bebyggelse i planen
Ny aktivitet er tilknytet aktiviteten til Aker og en endrer ikke bestemmelsene i forhold til 
rammer for bebyggelse som videreføres som i gjeldende reguleringsplan.

6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
En benytter eksisterende adkomst og parkeringsplass som ligger utenfor planområdet.

6.3 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

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

Ikke kjent med spesielle forhold.

6.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Dette er ivaretatt i området jfr. offentlig vann og avløp.

6.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

6.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

7. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

8. BARN OG UNGE

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

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

Ikke kjent med spesielle forhold.

9. SIKKERHET OG BEREDSKAP
Tiltakshaver oppsummerer ROS analysen slik; ”Det kan konkluderes med at prosjektet i seg 
selv ikke vil medføre farer som ikke kan aksepteres. Med andre ord kan vi ikke se noen 
grunn til at det er spesielle farer eller risikomomenter her sammenliknet med de fleste andre 
industriprosjekter av denne størrelse. Sikkerheten er i størst mulig grad ivaretatt av rutiner for 
bedriften.”

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

Tiltakshaver har vurdert dette og viser til at forventet havstigning i år 2050 være 27 cm 
høyere enn i 2000 (usikkerhet: 19 - 41 cm). 100-års stormflo i 2050 er vurdert til 133 cm 
(usikkerhet: 125 - 147) og i 2100 192 cm  (usikkerhet 172 - 227). Planområdet planlegges
planert på ca. kt. +4,15, og stormflo vurderes å være uproblematisk, også med tanke 
oversvømmelser i bygning jfr. tiltakshaver.

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.

Ikke kjent med spesielle forhold. 

9.3 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.

9.4 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
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tilstede? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold jfr. ROS.

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

Ikke kjent med spesielle forhold. Lavspent gjennom området. Dalane Energi ber om at tas 
kontakt med dem før oppstart av anleggsarbeidet i nærheten av linja. De vil da sammen med 
entreprenør gå gjennom tiltak og foranstaltninger i forhold til linja.

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.

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

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.

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
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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 I konflikt 
med?

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

Det ligger i 100-m beltet, men er allerede frigitt til industriformål. Endringen medfører 
etablering av belte i form av hensynssone landskap mellom industriområdet og sjø. 
Krabbevika foreslås fylt i. 

11.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

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.

11.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

I den sørligste delen av planområdet er registrert "Art-viltområde".

11.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

Det har fra tidligere registreringer blitt gjort funn av to steinalderboplasser innenfor felt G. I
forbindelse med Aker Solutions planer om å planere området og fylle ut i Krabbevika har
Rogaland fylkeskommune gjort nye registreringer i august 2011. Ved denne registreringen er
det funnet tre automatisk fredede kulturminner i form av steinalderlokaliteter innenfor felt G.
Lokalitetene er vurdert å være fra mellom ca. 5 500 og 2 600 f.Kr. For utfyllende informasjon
vises til "Rapport fra kulturhistorisk registrering, gnr. 8 bnr. 36, Eigersund kommune" datert
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16.-17.08.2011. Fylkeskommunen har i brev datert 26.08.2011 bedt Riksantikvaren om å 
fatte vedtak om omfang og igangsettelse av de nødvendige frigivningsbetingende 
arkeologiske utgravningene. Fylkeskommunen planlegger utgravinger fra april 2012.

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

11.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

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 dette området.

11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

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.

11.6 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Utfyllingen er tenkt utført på en slik måte at strandsonen bevares på best mulig måte. I 
planforslaget er dette sikret ved å vise en bestemmelsesgrense på plankartet (BS-1), med 
bestemmelse om at avslutningen av utfyllingen utformes på en naturlig måte. Dvs. at man 
skal bestrebe seg på at fyllingen i Krabbevika får en "naturlig" avslutning mot sør, for 
eksempel i form av "plastring" med store steiner.

11.7 Terreng og terrengtilpassning

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn

Ivaretatt i planforslaget jfr. 11.6.
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11.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser.

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

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 I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 2 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser.

I den sørligste delen av planområdet er registrert miljømessig sårbarhet/
marin oljevernberedskap. Samfunnssikkerhet er for øvrig videre vurdert i ROS-analysen.

En kan ikke se at den foreslåtte reguleringsplanen vil ha noen miljøkonsekvenser ut over de 
som allerede er omtalt ovenfor.

11.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Konsekvenser for naboer X 1 1 Grønn

Tilpassning til eksisterende 
omgivelser

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.12 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN 

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak
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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”.

13. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn

Viser til saksutredningen ovenfor og en vurderer ikke at planen vil komme i konflikt med 
kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette.

14. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner. 

Planområdet foreslås planert ut, og få fast dekke og vil således være universell utformet med 
hensyn til bevegelseshemmede. Områdets karakter/bruksområde tilsier at det ikke er behov 
for øvrig tilrettelegging for å oppnå universell utforming. Det foreslås en buffer mellom sjø og 
industriområdet som ivaretar strandsonepreget mot sjøen.

Planendringen medfører ingen nye behov for infrastruktur eller tiltak/service utenfor 
planområdet. 

Da omkringliggende område er utbygd industriområdet og planområdet ikke er et brukt 
friområde i sjø, og heller ikke brukendes siden vika er smal, med bratte berg som omkranser 
den og landområdet er ISPS-område (forbudt for ferdsel) ansees konsekvensene ved denne 
planendringen for å være minimale.

Mht. sikkerhet konkluderes det i ROS-analysen med at prosjektet i seg selv ikke vil medføre 
farer som ikke kan aksepteres. Sikkerheten er i størst mulig grad ivaretatt av rutiner for 
bedriften.

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt som fremlagt.

15. 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

~ o ~

Alternative løsninger:
Forslag til reguleringsplan for industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G - Krabbevik
med kart og bestemmelser datert 12.03.2012 vedtas med følgende endringer:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

229216
Uttalelse - reguleringsendring industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G -
Krabbevik

229526 Høring - reguleringsendring industriområdet Aker - område G - Krabbevik

230276
Uttalelse - Høring og offentlig ettersyn område G-Krabbevik - reguleringsplan for 
Sundstø- Viberodden gnr. 8 bnr. 36

221059 2012_03_12 - Bestemmelser rev 1- tillegg til gjeldende.pdf
219896 2012_03_02 - Plankart.pdf
231518 Uttale  - reguleringsendring Aker - Kabbevika

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 16.02.2012
Aker Solutions; 
Multiconsult AS

Referat  - oppstartsmøte 15.02.12 -
reguleringsendring  - område G - Krabbevik

3 I 17.02.2012 Multiconsult AS
Melding om igangsetting av reguleringsarbeid -
endring av deler av Reguleringsplan for Sundstø 
-

2 I 29.02.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsendring industriområde 
Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G - Sundstø -
Viberodden - Krabbevik

6 I 02.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Reguleringsendring industriområde Aker  gnr. 8 
bnr. 36 - område G - Krabbevik

8 I 02.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til varsel om reguleringsendring for 
utfylling i Krabbevika gnr. 8 bnr. 36, Sundstø 
Viberodden, Eigerøy

4 X 09.03.2012 Multiconsult AS
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring industriområde Aker  gnr. 8 
bnr. 36 - område G - Krabbevik

10 I 09.03.2012
Fiskeridirektoratet 
region Sør

Uttalelse vedr. varsel om reguleringsplan gnr. 8 
bnr. 36 - Sundstø - Vibberodden

5 I 12.03.2012 Multiconsult AS
Forslag til reguleringsendring industriområde 
Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G - Krabbevik

9 I 12.03.2012 Fiskarlaget Vest
Uttalelse til reguleringsplan for Sundstø-
Vibbeodden gnr. 8 bnr. 36

11 I 18.03.2012 Multiconsult AS
Reguleringsendring industriområde Aker  gnr. 8 
bnr. 36 - område G - Krabbevik - revidert 
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planbeskrivelse og bestemmelser

12 U 30.03.2012

ØGLEND ANBJØRN; 
TØNNESEN KJELL 
REIDAR; 
SÆSTAD ALF OVE; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
REFSLAND RUNE; 
REFSLAND HARALD; 
PEDERSEN TOR 
HENNING; 
HOVLAND TELLEF; 
HOVLAND SALVE 
KLAUSEN; 
HOVLAND INGA 
DORTEA; 
HOVLAND GEORG; 
EIGERSUND 
KOMMUNE

Varsel/informasjon om befaring

13 U 24.04.2012

ØGLEND ANBJØRN; 
TØNNESEN KJELL 
REIDAR; 
SÆSTAD ALF OVE; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
REFSLAND RUNE; 
REFSLAND HARALD; 
PEDERSEN TOR 
HENNING; 
HOVLAND TELLEF; 
HOVLAND SALVE 
KLAUSEN; 
HOVLAND INGA 
DORTEA; 
HOVLAND GEORG; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
Eigersund havnevesen; 
Fiskeridirektoratet 
region sør; 
Kystverket; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fiskarlaget Vest; 
Dalane Energi; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen

Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsendring 
industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G -
Krabbevik

15 I 04.05.2012 Statens vegvesen
Uttalelse - reguleringsendring industriområde 
Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G - Krabbevik



15

16 X 10.05.2012 Dag Kjetil Tonheim
Høring - reguleringsendring industriområdet Aker 
- område G - Krabbevik

17 I 12.05.2012
Fiskeridirektoratet 
region sør

Uttalelse - Høring og offentlig ettersyn område G-
Krabbevik - reguleringsplan for Sundstø-
Viberodden gnr. 8 bnr. 36

18 I 24.05.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttale  - reguleringsendring Aker - Kabbevika

Parter i saken:
            
N EIGERSUND 

KOMMUNE
Postboks 580 4379 EGERSUND

N HOVLAND GEORG STEINBAKKEN 28 4370 EGERSUND
N HOVLAND INGA 

DORTEA
C/O ARNA IRENE 
REFSLAND,AUGLENDSV. 
35

4370 EGERSUND

N HOVLAND SALVE 
KLAUSEN

N HOVLAND TELLEF STEINBAKKEN 56 4370 EGERSUND
N PEDERSEN TOR 

HENNING
SOKNDALSVEIEN 26 4370 EGERSUND

N REFSLAND HARALD AUGLENDSVEIEN 33 4370 EGERSUND
N REFSLAND RUNE AUGLENDSVEIEN 35 4370 EGERSUND
N STATENS 

VEGVESEN REGION 
VEST

Askedalen 4 6863 LEIKANGER

N SÆSTAD ALF OVE LØYNINGSVEIEN 70 4370 EGERSUND
N TØNNESEN KJELL 

REIDAR
BOKS 241 4379 EGERSUND

N ØGLEND ANBJØRN AUGLENDSVEIEN 79 4370 EGERSUND





________________________________________________________________ 

Fra:  Per Steinar Berentsen 
Sendt: 10.05.2012 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: 
Emne: Høring - reg.endring industriområdet Aker - område G - Krabbevik 
________________________________________________________________ 

 Det vises til utsendte høringsdokumenter datert 24.04.12.

Miljøavdelingen har ikke noe å bemerke til foreslåtte planendring på gnr. 8 bnr. 36 - område G, Krabbevik.

Mvh. Per S. Berentsen

Konst. Kommunalsjef tekn.tjenester







Tillegg til reguleringsbestemmelser i tilknytning til "Reguleringsplan for Sundstø - Vibberodden 

(Kværner Egersund)" - Eigersund kommune, som følge av reguleringsendringen datert 12.3.2012: 

 

§ 5  

Areal med hensynssone 

H550_1:  

Innenfor grensen angitt på planen er det ikke tillatt med terrengbearbeiding eller oppføring av 

bygg/anlegg. Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad beholdes. 

 

§ 6  

Areal med bestemmelsesgrense 

BS-1: 

Avslutningen av utfyllingen skal gis en naturlig utforming, eksempelvis plastring med store steiner. 

 

§ 7 

Arealer som er omfattet av gjeldende bestemmelser 

f_Industri: 

Bestemmelsene i § 3 gjelder. 

 

§ 8  

Rekkefølgebestemmelse 

Tiltak/inngrep innenfor felt G er ikke tillatt før utgraving av automatisk fredede kulturminner er 

utført. 

 

 

 

 





Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 56 88 11
E: postmottak@fmro.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Deres ref.:   12/12834 / 12/467
PL/-19910007 FA-L12, GBR-8/36 Vår dato: 18.05.2012

Vår ref.: 2012/1980
Arkivnr.:  421.4

Eigersund kommune
Postboks 580
4379  Egersund

Innsigelse til reguleringsplan for Sundstø Vibberodden felt G på 8/36, 
Krabbevika

Vi viser til kommunens oversendelse i saken og til fellesmøte mellom Aker Solutions AS, Eigersund 
kommune og Fylkesmannen fra 09.02.2012.

På møtet 09.02.2012 stilte Fylkesmannen seg positiv til en utfylling i Krabbevika for å få til en utvidelse av 
næringsområdet. Vi stilte vilkår om at gjeldende reguleringsplan må revideres med sikte på å få til 
landskapsmessig akseptable løsninger og gode avgrensinger mellom næringsområdet og strandsonen. Natur-
og kulturverdier må sikres i samlet og oppdatert detaljplan. På møtet stilte både bedriften og kommunen seg 
positiv til å sikre gjenværende kvaliteter i strandsonen, og anerkjente behovet for å revidere dagens 
reguleringsplan for å sikre det framtidige arealbehovet til bedriften.

Delplanen som kommunen har lagt på høring legger hele strandsonen ut til industri. Delplanen følger dermed 
ikke opp de omforente konklusjonene fra møtet 09.02.2012. Fylkesmannen fremmer innsigelse til at 
inngrepsfri strandsone er lagt ut til industri. Det må legges inn et belte i reguleringsplanen som sikrer 
strandsoneverdiene, og som er vesentlig bredere enn vist hensynssone på plankartet. Strandsonen må gis et 
eget formål; fortrinnsvis som ”grønnstruktur” eller ”friluftsområde”.

Krabbevika kan etter vår vurdering fylles ut, men det må skje på en måte som sikrer gjenværende strandsone, 
og som tar nødvendige landskapsmessige hensyn.

Med hilsen

Harald Thune May Britt Jensen
ass. fylkesmann fylkesmiljøvernsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent av Fylkesmannen i Rogaland og krever derfor ikke signatur.

Saksbehandler: Morten Sageidet
Saksbehandler telefon: 51 56 89 11
E-post: morten.sageidet@fmro.no

Kopi til:
Rogaland fylkeskommune Sentrum Postboks 130 4001 Stavanger



Eigersund kommune — Saksframlegg politisk sak
Dato: 21 .05.2012 Avdeling: Sentraladministrasjonen
Arkiv :PL-, FA-L12, Enhet: Plankontoret
GBR-118/2 Saksbehandler: Dag Kjetil Tonheim
Arkivsaksnr.: Stilling: Plansjef
10/916 Telefon: 51468321
.Journalpostl øpenr.: E-post: dag kjetil .tonheimeigersund kommunene
12/14964

Saks nummer
089112

Motedato
12.06.20 12
18.06.20 12

Reguleringsplan for rassikring av FV 42 ved Gyavatnet - 2.
gangsbehandling

Sammendrag:
Forslag til reguleringsplan for rassikring og utbedring av Fv. 42 langs Gyavatnet har vært til
offentlig ettersyn. I forbindelse med dette har Rogaland fylkeskommune overlatt planarbeidet
til Statens Vegvesen som har sluttført det. Planen er justert efter høring, men en vurderer
ikke at endringene er av en slik karakter at den må ut til nytt offentlig eftersyn. Endringen er
forelagt NVE og deres merknader er innarbeidet. Den aktuelle vegstrekningen er jevnlig
utsatt for steinsprang og ras, og en sikring av strekningen har i lang tid vært et ønske både
lokalt og fra fylkeskommunens side. Rogaland fylkeskommune har prioritert prosjektet for
utbygging og satt av midler til dette i 201 3-2014 som fylkeskommunens høyest prioriterte
rassikringsprosjekt. Reguleringsplanen omfatter en 3,4 km lang vegstrekning langs
Gyavatnet, og innbefatter tverrprofilutvidelse, utretting av horisontal- og vertikalprofil, samt
vegsikring i forhold til ras og utforkjoring. Pà vegstrekningen er det bl.a planlagt en 1000 m
lang ny tunnel.

Saksgang:
PTU innstiller til kommunestyret, som fafter vedtak i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 21 .05.201 2:
PTU innstfller til kommunestyret:
Forslag til reguleringsplan for rassikring og utbedring av Fv. 42 langs Gyavatnet med
tilhørende plankart Ri — R4 i målestokk 1:1000, reguleringsbestemmelser datert 10.05.2012,
oversiktstegning SOl, plan- og proflltegningerCol —C05, normalproflltegning FOl blir vedtatt
med følgende endring i:
Kart

I. Rensynssone — rasfare må vises.
Bestemmelsene:

2. “Hestedrikker innforbi planområdet skal søkes bevart der det er mulig og de som
eventuelt ikke kan tas vare på stedet, eller bevares på annen måte må
registreres/kartfestet og dokumentert for eftertiden.”

3. “Før tiltak kan iverkseftes skal behov for biotopforbedrende tiltak på fyllingsområdene,
kantsonen, mot vannet vurderes og tiltak skisseres. Dette skal sendes NVE for
uttale.”

4. “Tiltak i vassdrag må avklares i forhold til Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag før tiltak
kan iverksettes. Dette skal sendes Rogaland fylkeskommune for uttale.”

5. “Før tiltak kan iverksettes skal utfylling i nærheten av dammen i utløpet av Gyavatnet
vurderes i forhold til om det vill ha betydning for flomforløpet? overløpet på dammen,

Utvalg!komite
Planteknisk utvalq

I Kommunestyret



med tilhørende konsekvenser for vannstanden i Gyavatnet og ev. avbøtende tiltak
skisseres. Dette skal sendes NVE for uttale”

6. “Innforbi faresone-ras er det forbud mot ny bebyggelse, jf Pbl § 12-6. Alle saker i
“faresone ras” skal forelegges NVE og Fylkesmannen for uttale. Det kreves
fagkyndige uttaler.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

Eventuell tidligere politisk behandling:

2



Reguleringsplan for rassikring av FV 42 ved Gyavatnet - lang tunnel - 2.
gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
Forslag til reguleringsplan for rassikring og utbedring av Fv. 42 langs Gyavatnet er en
omfattende reguleringsplan og det aktuelle området ligger innenfor firkanten på kartet.

Grunnen til at en utarbeider en reguleringsplan for dette området er at rassikring av Fv. 42
ved Gyavatnet er et høyt prioritert rassikringstiltak i Rogaland fylke. I Rassikringsplan for riks
og fylkesveger i Region vest, datert 18.09.2006, er prosjektet prioritert som nummer 34 i hele
regionen og som nr. 3 i Rogaland fylke.

Rogaland fylkeskommune har prioritert prosjektet for utbygging og satt av midler til dette i
2013-2014.

Det går årlig ca. 10 ras og steinsprang på vegstrekningen, noe som fører til at vegen blir
stengt ca. 5 ganger i året. Normalt er dette mindre ras som gir små skader på materiell, miljø,
liv og helse. I enkelte spesielle og ugunstige tilfeller kan et slikt ras likevel få katastrofale
følger, med store skader både materielt og på liv og helse. Ved å sikre vegstrekningen mot
ras, vil en oppnå en tryggere transport langs vegen.

Revidert ingeniørgeologisk rapport ettersendes.

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

2. I kommuneplan/kommunedelplan
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Vegutbedringstiltaket er i gjeldene kommuneplan for Eigersund kommune angift som LNF
område. Normalt skal et tiltak først avklares på kommuneplannivå før det tas opp til
regulering. Dersom tiltaket ikke er i tråd med kommuneplanen og ligger i LNF-området skal
tiltaket som hovedregel konsekvensutredes i forhold til dets virkninger på samfunn og miljø.
Dersom kommunen vurderer tiltaket å være av en slik karakter at det vil ha ubetydelige
negative virkninger, skal det faftes vedtak om dette før planutkastet sendes ut på høring.
Rådmannen har gått gjennom planmateriellet samt uttaler i forbindelse med varsel om
oppstart, og vil efter en samlet vurdering legge til grunn at planen ikke har vesentlig negativ
virkning jfr. §12-9 i PBL., da den i hovedsak omfatter tunnel og bidrar til å redusere fare og
ulempe.

Av andre planer som har virkning på planutkastet er Statens vegvesens Rassikringsplan for
riks- og fylkesvegar i Region vest”, datert 18.09.2006. I denne planen er rassikring av Fv. 42 i
Gyadalen ført opp som et høyt prioritert rassikringsprosjekt. Prosjektet ligger på 3. plass av
aktuelle sikringsprosjekt i Rogaland fylke.

3. HØRING OG OFFENTLIG E1TERSYN
Planen er sendt til offentlig eftersyn til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter
og kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens hjemmeside.

V nr Fra Innhold/tema 3/N/O/D

Offentlige merknader

1. Rogaland fylkeskommune, kultur i Merknad 0
2: Felles brukerutvalg ci Merknad 0
3. NVE ci Merknad

:Saksbehandlen vurdering

Felles brukerutvalg
forutsetter at universell
utforming ivaretas i tråd
med gjeldende
bestemmelser.

• Ut fra de undersøkelser og
vurderinger som foreligger
vurderer NVE at tiltaket
ikke vil medføre
nevneverdige skader eller
ulemper for allmenne
interesser. Vi anbefaler at
det innarbeides
regulehngsbestemmelse!for uttale.”

INNSENDTE MERKNADER
Fra Innhold/tema

Offentlige uttaler

1. Rogaland • For å sikre at
fylkeskommune, hestedrikkene blir
kultur registrertlkartfestet og

dokumentert for ettertiden,
bør det formuleres en
reguleringsbestemmelse
som ivaretar dette.

2. i Felles brukerutvalg

J Følgende bestemmelse blir
innarbeidet: “Hestedrikker innforbi
planområ det skal søkes bevart der
det er mulig og hestedrikker som
eventuelt ikke kan tas vare på på
stedet, eller bevares på annen
måte må registreres/kartfestet og
dokumentert for ettertiden.”

0 Rådmannen viser til gjennomgang
av tiltakshaver.

J Rådmannen tar dette til
etterretning og foreslår følgende
bestemmelse;
“Før tiltak kan iverksettes skal
behov for biotopforbedrende tiltak
på fyllingsområdene, kantsonen,
mot vannet vurderes og tiltak
skisseres. Dette skal sendes NVE

3. NVE
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som ivaretar behov for
biotopforbedrende tiltak pâ
fyllingsområdene,
kantsonen, mot vannet.
Tiltak i vassdrag må også
avklares i forhold til
Forskrift om fysiske tiltak i
vassdrag. På ikke
anadrom strekning er det
fylkeskommunen som
forvalter denne.
Det fremgår ikke av
planbeskrivelsen om
utfylling i nærheten av
dammen i utløpet av
Gyavatnet vil ha noen
betydning for flomforløpetl
overløpet på dammen,
med tilhørende
konsekvenser for
vannstanden i Gyavatnet.
Vi forutsetter at dette er?
blir vurdert og at det ikke
har noen konsekvenser i
forhold til vannstanden.
Skulle det medføre
endringer må dette
behandles for seg og
avbøtende tiltak beskrives.
De kart som er oversendt
er ikke i samsvar med krav
i Pbl.. Fareområder skal
alltid vises med
hensynssoner i plankartet,
med tilhørende
bestemmelser som seiler
forbud eller gir
restriksjoner mot ny
bebyggelse, jf Pbl § 12-6
og Miljøverdepartementets
reguleringspianveileder.
Skredfaren er et opplagt
tema for hensynssone.
Om deler av veianlegget
erutsatt forfiom,
Skredfare er et opplagt
tema for hensynssoner.
Om området er utsatt for
flom, for eksempel fra
sidebekker vil dette også
medføre hensynssone
med tilhørende
bestemmelser.
Ut fra planbeskrivelsen er

J Ny bestemmelse; “Tiltak i
vassdrag må avklares i forhold til
Forskrift om fysiske tiltak i
vassdrag før tiltak kan iverksettes.
Dette skal sendes Rogaland
fylkeskommune for uttale.”

Ny bestemmelse: “Før tiltak kan
iverksettes skal utfylling i
nærheten av dammen i utløpet av
Gyavatnet vurderes i forhold til om
det vill ha betydning for
flomforløpet? overløpet på
dammen, med tilhørende
konsekvenser for vannstanden i
Gyavatnet og ev. avbøtende tiltak
skisseres. Dette skal sendes NVE
for uttale.”

Faresone-ras skal vises i
plankartet. Tilhørende
bestemmelse legges inn;
faresone-ras er det forbud
bebyggelse, jf Pbl § 12-6.
saker i “faresone ras” skal
forelegges NVE og Fylkesmannen
for uttale. Det kreves fagkyndige
uttaler.

J

“Innforbi
mot ny
Alle

E Rådmannen legger til grunn at
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vi usikre på hvilket
sikkerhetsnivå som er lagt
til grunn for prosjektet. Det
er verken vist til TEK 10,
Teknisk forskrift til Pla- og
bygningsloven eller
Statens Vegvesens egne
håndbøker, 016, 018.

• Vi forutsetter at de krav
som gjelder er ivaretatt, og
formelle forhold vedr
hensynssoner blir ivaretatt
før saken tas opp til
behandling 2. gang.

Statens vegvesen og Rogaland
fylkeskommune er i tråd med TEK
10, Teknisk forskrift til Pla- og
bygningsloven eller Statens
Vegvesens egne håndbøker, 016,
018. Viser her til uttale fra SW
som uttaler følgende:
“Sikkerhetsfaktor ved beregning av
totalstabilitet forventes å bli sau i
konsekvensklasse CC2 eller CC3,
gamma m 1,4 eller 1,5. Avhenger
av grunnforhold og
konsekvensklasse. Gjelder begge
områder.”
Rådmannen viser til at kart og
bestemmelser er endret i tråd med
det som er uttalt fra NVE.

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

1. Hensynssone — rasfare må vises.
Bestemmelsene:

2. “Hestedrikker innforbi planområdet skal søkes bevart der det er mulig og de som
eventuelt ikke kan tas vare pâ stedet, eller bevares på annen måte må
registreres/kartfestet og dokumentert for eftertiden.”

3. “Før tiltak kan iverksettes skal behov for biotopforbedrende tiltak på
fyllingsområdene, kantsonen, mot vannet vurderes og tiltak skisseres. Dette skal
sendes NVE for uttale.”

4. “Tiltak i vassdrag må avklares i forhold til Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag før
tiltak kan iverksettes. Dette skal sendes Rogaland fylkeskommune for uttale.”

5. “Før tiltak kan iverksettes skal utfylling i nærheten av dammen i utløpet av
Gyavatnet vurderes i forhold til om det vill ha betydning for flomforløpet/ overløpet
på dammen, med tilhørende konsekvenser for vannstanden i Gyavatnet og ev.
avbøtende tiltak skisseres. Dette skal sendes NVE for uttale.”

6. “Innforbi faresone-ras er det forbud mot ny bebyggelse, jf Pbl § 12-6. Alle saker
“faresone ras” skal forelegges NVE og Fylkesmannen for uttale. Det kreves
fagkyndige uttaler.”

4. PRESENTASJON AV PLANOMRADET
Planområdet består av bratt, sideskrånende terreng og ligger nederst langsmed strandsonen
til Gyavatnet. Området består delvis av ur og delvis fjell med varierende løsmasse og
vegetasjon. Eksisterende veg ligger delvis i tjellskjæring og delvis på fylling. Mot vannet er
vegen sikret med vegrekkverk, delvis i stål og delvis betong.

Fv42 er hovedvegforbindelse mellom Tonstad og Egersund/Stavanger, og en del av den
tidligere indre riksvegen Egersund, Evje, Arendal.

Vegen benyttes til lokaltraflkk for beboerne på gårdene Gyadalen, både i Eigersund og Sirdal
kommune. Det går daglig skotebuss på vegstrekningen mellom Tonstad og
Helleland/Egersund.

J
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I tillegg til ovennevnte benyttes vegen som adkomst til hytte- og friluftsaktivitetsområder i
Eikelandsdalen, Mydland, Bjørnestad og øvre Sirdal. Særlig når andre veger er stengt pga.
dårlig vær og ras.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

5.1 Reguleringsplanen
Planen benevnes “Reguleringsplan for Rassikring av Fv. 42 ved Gyavatnet”, og er vist på
plankart R1 — R4 i målestokk 1:1000, reguleringsbestemmelser datert 10.05.2012,
oversiktstegning BOl, plan- og profiltegninger COl — C05, normalprofiltegning FOl 1. Vegen
er regulert i 2 vertikalnivå. Vertikalnivå 1, under grunnen — tunnel, og vertikalnivå 2, på
grunnen/vannoverfiaten. Planområdet er vist med plangrense.

Planområdet er regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, med underformål
offentlig kjøreveg, privat kjøreveg og annen veggrunn. I tillegg er det regulert hensynsone for
frisikt.

5.2 Veg og tunnel
Trasevalg for veg/tunnel er i hovedsak utført efter anbefalt plassering fra geolog.
Reguleringsplanen omfatter en 3,4 km lang vegstrekning langs Gyavatnet, og innbefatter
tverrprofilutvidelse, utretting av horisonta[- og vertikalprotll, samt vegsikring i forhold til ras og
utforkjøring.

Traflkkmengden pà veien i åpningsåret og 20 år ftem i tid tilsier en standardklasse S2,
vegbredden 8,5 m, på veg i dagen og tunnelklasse B, tunnelprofil T9,5 for tunnel.
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Dimensjonerende hastighet er satt til 80
kmft. Dette gir minste tillatt
horisontalradius på 250 m, min
vertikalkurve høybrekk 2800 m og min
vertikalkurve lavbrekk 1900 m.
Maks stigning er 8 %. Dimensjonerende
kjøretøy er VT.

Planen har to vertikalnivå. Tunnel har
vertikalnivå 1 — “Under grunnen, med
egen plangrense Resten av planen har
vertikalnivå 2—” på
grunnen/vannoverfiate”, med egen
plangrense — her to plangrenser.

Det er valgt en løsning med lang tunnel
på 1000 m og denne vil være dobbeLt
så lang som den som tidligere er
skissert i tidligere planforslag.

5.3 Masser og deponiområderl
Riggområde
Prosjektet genererer et betydelig
overskudd av fjellmasser, ca. 150.000
m3.
Midlertidig massedeponi er plassert ca.
500 m sørvest for anleggsområdet. Det
utarbeides egen reguleringsplan for
midlertidig massedeponi.

Mulig riggområde er vist på plankartet.

5.4 Utfylling i vann
Planlagt utbedring på veg vil medføre
en fylling på om lag 320 meter.

Tiltakshaver skriver følgende om
utfylling i vann:
“Fyllingen vil starte i vestre enden av
vannet. Selve linja vil gå delvis over det
som i dag er landareal og delvis der det
idag er vann. Utfylt areal over vann vil
være drøye 20 meter på det breiesta

Fordi vannet er relativt dypt, vil
fyllingsfoten flere steder strekke seg
rundt 40 meter ut i vannet. Totalt vil
rundt 11.000 m2 av bunnen bli berørt.
Gya vannet er idag oppdemt. Fyllingen
blir også liggende forholdvis nær utløpet
og demningen helt vest i Gyavatnet.
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Normalvannstanden i Gyavannet 166 moh, men kan variere noe, Det foreligger lite
opplysninger natufforhold, hydmlogi vanndypde mm. i eksisterende databaser. Dalane Kraft
AS har nylig sendt inn søknad om konsesjon for à utnytte en større del av det
energipotensialet som finnes i øvre del av Hellelandsvassdraget. I forbindelse med denne
søknaden har konsulentfirmaet Ambio i 2010 utarbeidet rapporter om blant annet
konsekvenser for fisk og vannkjemi. Opplysningene nedenfor er hentet fra denne rapporten.

Hellelandsvassdraget var tidligere lakseførende opp til Gya. 1 dag er den opprinnelige
laksestammen regnet som utdødd på grunn av forsuring (kategori 1, tapt bestand i henhold
til DNs lakseregister). Sjøaurebestanden i vassdraget har i følge DN5 lakseregister redusert
ungfiskproduksjon pga. av vassdragsregulehng (kategori 4a). Elva er i praksis stengt for
oppvandring av laks og sjøaure ved øgreifoss, som ligger drøyt 5 km fra elvas utløp i sjøen.
Oppvandringsmulighetene er redusert som følge av inngrep. Gya vannet har like vel stor
bestand av ørret. Muligens finnes det også ål i vannet.

Det er ikke gjort egne undersøkelser av bunnforholdene i det planlagt utfylt området, men det
har ikke vært aktivitet i området tidligere som gir grunn til å tro at grunnen er forurenset.
Ifølge vannressursloven §11 skal det i vassdrag med årssikker vann føring opprettholdes en
begrenset vegetasjonssone som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr ADT
er oppgitt à være 750. Trafikkmengden er derfor forholdsvis lav. En av likevel regne med noe
avrenning fra vei, i form av salt og ulike tungmetaller. En vegetasjonssone vil kunne fange
opp noe avrenning.

Eksisterende kantsone består stort sett av fylling i forbindelse med etablering av veL
Kantsonen er generelt smal, og enkelte steder alt for smal til å kunne oppfylle krav i
vannressursloven. Ved etablering av ny kantsone må det være en viss minstebredde på
denne. Det må derfor gjøres en grundig avveiing av utforming av kantsona, bredde,
vegetasjonsdekke og helling.”

5.5 Oversikt over endringer i forhold til høringsutkastet

Det er fra tiltakshaver satt opp en liste over endringer som er utført etter at planen var til offentlig ettersyn og
en vurderer at dette er justeringer som er av en slik karakter at den ikke behøver å legges ut til offentlig
ettersyn, men kan behandles som fremlagt.

Planbesknvelse
Endri.ng nr.. Endriflg ï:H çg : :Lr Begrunnetse; :

1 4.5 Naturmiljø og landskap Mangelfull beskrivelse av disse tema.

Disse er nå supplert

2 4.6 Masser og deponiområder Mangelfull beskrivelse av dette tema.

Supplert
3 4.7 Riggområde Mangler. Tatt med nå både i beskrivelse

og plankart
4 4.8 Konsekvenser i anleggsperioden Manglende beskrivelse. Tatt med nå
5 4.9 Sikring av strømtilførsel til tunnel Manglende beskrivelse. Tatt med nå
6 4.10 Risikofyft arbeid i hht. Manglende beskrivelse. Tatt med nå

byggherreforskriften

Plankart , , ‘ .:

Endring nr. En&lng I Bnnmnelse

g



i Justering av vestre tunnelpåhugg Justert linjeføring ut fra seismiske
undersøkelser samt for å unngå
naturinngrep i foss ved profil 890.
Reservert arealfor teknisk bygg samt
parkering for servicebil.

2 Justering av østre tunnelpåhugg Justert linjeføring ut fra seismiske
undersøkelser samt for å unngå
vesentlige naturinngrep i ur. Reservert
areal for teknisk bygg.

3 Riggområde Manglet. Tatt med nå.
4 Midlertidig anleggsbelte Manglet. Tatt med nå
5 Øst for eksisterende tunnel Justert linjeføring for å redusere

naturinngrep som skjæring i fjellside.
Også tatt med annet vegarealfor
alternativ med fylling ut i vannet her.

6 Avkjørsel mellom tunnel stenges Stenges av sikkerhetshensyn
Bestemmelser . -

. -. .

-

Endring nr. Endring . Begrunnelse
i Bestemmelser om fylling i vann og Krav om at dette skal skje i samsvar

vassdrag med forurensningsforskriftens kap. 22

2 Bestemmelser om universell utforming Bestemmelser i forhold til
tilgjengelighet for sikkerhetsutrustning i
tunnel. Ved. evt. beplantning skal det ikke
benyttes arter som er kjent for å gi
allergiske reaksjoner. Kun stedbundne
arter kan tillates.

3 Rekkefølgebestemmelser i forholdtil Anleggsarbeid kan ikke tillates igangsatt
deponi før det foreliggergodkjent deponi som

rommer alt av overskuddsmasserfra
anlegget

lngeniørgeologlskra$påit -

-. .

----

Endringnr. Endrink - - Begrunnelse
i Seismiske undersøkelser Seismiske undersøkelser gjennomført.

Rapport oppdatert mht. tunnelpåhugg.

2 Revidert veg-geometri Rapport og vedlegg justert som følge av
justert veg-geometri

Annet
Endring nr. Endring Begrùnnelse

i C-tegninger Endret som følge av endret veg
geometri

2 Beredskapsplan for tunnel Krav om beredskapsplan med
risikoanalyse på reguleringsplannivå.
Beredskapsplanenjustert og oppdatert
etter mØte med Eigersund brannvesen.
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6. TEMATISK KONSEKVENSVURDERING OG RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger
knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Dette vil
bedre synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen
er basert på ulike temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i
forbindelse med varsel om oppstart m.m.

Vurderinger av grad av sannsynlighet og mulige konsekvenser er angitt i tallverdier:
• Grønn: Risiko er lav og akseptabel uten ytterligere tiltak utifra kjente kilder (åpenbare

tiltak bør vurderes)

Gul: Risiko er moderat og akseptabel, men det bør vurderes nye risikoreduserende
tiltak i forbindelse med detaljplanlegging

• Rød: Risiko er høy, det må iverksettes risikoreduserende tiltak ev. konflikten er sà
høy at det ikke kan legges inn.

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som
kan påvirke planområdet og omgivelsene, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Vurdering av
sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:

Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt itabell nedenfor.

Sænsr91et

4 Svært saissynlig

3. Ssmspibg

Z Lite sannsynlig

1. Usannsynhg

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig eller gjør konfliktnivået for høyt til at det kan legges
inn i kommuneplanen.
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte ev. ytterligere utredninger er
påkrevd.
Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres ev. konfliktnivået vurderes som
akseptabelt eller det ikke er konflikt i særlig grad.

En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn
rekkefølgekrav eller at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for
konfliktfylt og det blir ikke lagt inn i kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet
vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser
konsekvensene ev. at det ikke legges inn.

Svært sannsynlig (4)— kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede
Sannsynlig (3)— kan skje av og til; periodisk hendelse (mellom en gang pr år og en gang
hvert 10 år)
Mindre sannsynlig (2)— kan skje (ikke usannsynlig; ca. en gang hvert 10 og 50 år)
Lite sannsynlig (1)— det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer mindre enn en gang hvert
50. år

Kotckvens: t Ube(ydwig i Wne alvofilg 3. Alvorlig 4 Svært ahwlig
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7. TEKNISK INFRASTRUKTUR

7.1 Tratikksikkerhet

Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ras,
ivaretatt i
plan og
bestemmels
er og
“Ingeniør
geologisk
rapport.

Hendelse/Situasjon Fare Grov vurdering av:
tilstede?

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i avipåkjørsler E i i
Ulykke med gående/syklende — X 2 3
Andre ulykkespunkter X 3 4

Byggelinje mot veg Ï i i

Da hensikten med utbedringstiltaket er å sikre vegstrekningen mot ras, vil tiltaket få stor
konsekvens for trafikksikkerheten for de vegfarende. Dette gjelder generelt for alle
trafikantgrupper, men en vil spesielt trekke fram barn og unge som har skoleskyss langs
vegen.

Tiltaket innebærer at vegstrekningen får ny og forskriftsmessig sikring mot utforkjøring i form
av nytt vegrekkverk. Dette, samt en generell bedret standard på vegen, vil også medføre
betydelig økt trafikksikkerhet på strekningen.

7.2 Vann_og_avløp

Hendelse/Situasjon Fare Grov vurderin
tilstede?

Ja Nei Sannsynlighet?

Vann

Avløp

Ikke kjent med spesielle forhold.

7.3 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Fare Grov vurdering av: Riso/aIvorlighet Kommentar/Titt
tiLstede? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m X i I

Ikke kjent med spesielle forhold.

7.4 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Fare Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Konirnentar/Tilt
tilstede? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x ‘i i

Ikke kjent med spesielle forhold.

8. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Fare Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
tilstede? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Kan hensyn til tilgjengehg/ X I
universell utforming ivaretas

Ikke kjent med spesielle forhold.

9. BARN OG UNGE

Hendelse/Situasjon Fare Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
lilstede? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Tilfredsstiller det krav til barn X i

og unge — lek m.m
Onråde for idrettllek X i I

Siden dette er et tiltak som kommer alle trafikantgrupper til gode, finner tiltakshaver det
unaturlig å vurdere konsekvensene for barn og unge, samt funksjonshemmede spesielt. Det
er ikke gang og sykkelveg på strekningen, uten at en har merknader til dette. Konsekvens i
forhold til sikrere skoleskyss er nevnt ovenfor. Ellers kjente ingen.

10. SIKKERHET OG BEREDSKAP

10.1 Flom_og_erosjon
Hendelse/Siluasjon Fare Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

tilstede? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy
2 Gul

vannstand/bølgeslag
Erosjon i kryssende bekkeløp i forbindelse med utvidelse av vegprofil. Tiltakshaver opplyser
at dette vil bli løst ved steinsetting/plastring av innløpsarrangement til forlengede stikkrenner
vil løse dette jfr. ROS. Dette vurderes således å være ivaretaft i plan og beskrivelse med
tilhørende dokumenter. Det er også lagt inn egen bestemmelse knyttet til fagkyndig vurdering
i forhold til vannstand/tiom jfr. utfylling i Gyavatnet.

10.2 Støy
HendelselSituasjon Fare Cmv vurdering av: Risiko/alvorlighet Koinmentar[IiIt

tilstede? ak

Ja Nei Sannsynbghet? Konsekvens

Støvogstøy

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.3 Ras og valg av løsninger

Fare Grov vurdering av: Risiko/aivoilighet Komrnentarrrilt
. tilstede? ak

HendelselSituasjon

Ja

Snø-/isras

Flomras

Nei Sannsynlighet?

x 3

X 3

Konsekvens

4

4

Den ingeniørgeologiske rapporten skisserer følgende tiltak sikringstiltak basert på en
fagkyndig gjennomgang:

I

Masseras/-skred x 3 4

Ifølge data fra
på strekningen

Ivaretatt i
plan og

_____________ __________

bestemmels
er

www.skrednett.no er det registieif 5 ras (steinsprang/fjellskred elierisdfall)
siden 2002. Det er også registrert ett dødsfall på strekningen pga. ras.

13



• Profil 0-1050: Boltesikring og sikring med steinsprangnettlisnett i deler av utsprengt
skjæring.

• Profil 1050-2050: Ny tunnel samt sikring av bergveggen over påhugg vest og
minimum 10 m lang betongportal ved begge påhuggene.

• Profil 2050—2200: Boltesikring og sikring med steinsprangnett og isnett i utsprengte
skjæringer. Alternative sikringstiltak mot fiellsiden nord for partiet på utsiden av
påhugg øst er etablering av rassvoll, rassikringsgjerde eller forelngelse av
betongsportalen i påhugget. Ved passering av den mektige ura mellom profil 2150 og
profil 2200 etableres enten en rasvoll eller et rasoverbygg/betongportal.

• Profil 2850-3220: Sikring av utsprengte skjæringer med bolter og
steinsprangnettlisnett på deler av strekningen. Sikring i naturlige fjellskråninger over
utsprengte skjæringer efter nærmere inspeksjon. Rassikringsgjerde vurderes.

Det er gjennomført befaring og gjennomgang av området av fagkyndig som rapporten
baserer seg på. Skjæringer som oppstår som følge av vegutbedringen samt areal ovenfor
forutsettes sikret jfr. «Ingeniørgeologisk rapport»

Vegstrekningen fra ca. pr. 1050— pr. 2050 er rasutsatt. Prognosen for at det skal skje et
steinsprang på den aktuelle strekningen vurderes av tiltakshaver til “ofte”, da det registreres

____________________________________

ca. 10 tilfeller pr. år. Konsekvensen av et
eventuelt steinsprang vurderes tilsvarende til å
kunne bli “kritisk” for liv og helse, “ubetydelig’
for miljøet og “en viss fare” for materielle
verdier.

På denne bakgrunn vurderes hendelsen å
kunne får svært alvorlige følger, og
planutkastet legger opp til at det bygges lang
tunnel på strekningen samt andre sikringstiltak
må gjennomføres.
Rådmannen vurderer at dette til sammen vil
bedre tryggheten vesentlig på strekningen jfr

og sikring i bergvegg/fangvoll mm.

Det er lagt inn at faresone-ras sakl vises i plankart med tilhørende bestemmelse jfr. fremlegg
til vedtak.

10.4 Vær og vind

Ikke kjent med spesielle forhold.

-—

-

cs-
It .:-.rn;-- -

.0’

. .y

etablering av tunnel

3.

Hendels&Situasjon Fare Grov vurdering av: Risikolalvorlighet Kommentar/Tilt
tilstede? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Vindutsatte områder

Nedbørutsatte områder Jrønn
x 1 i t—

Ikke kjent med spesielle forhold. Se ellers under ras som kan være forårsaket av stor
nedbørsmengde, vind og lignende. Det er ikke oppgitt spesielle lokale værfenomen.

10.5 Radon
Hendelse/Situasjon Fare Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

tilstede? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass Grønn Ikke kjent.
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Grønn

Grønn

Grønn

10.6 Høyspent og magnetfelt

HendelsefSituasjon Fare Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tjit
tilstede? ak

J2 Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspentfmagnetfelt

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare Grov vurtiering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiit
tilstede? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Risikofylt industri mm
(kjemikalie/eksplosiv,
olje/gass,_radioaktiv)
Ikke kjent med spesielle forhold.

10.8 Strategiske områder
i-lendeise/Siluasjon Fare Grov vunlering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

stede? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt — r Grønn
Havn, kaianlegg x i I Grønn
Sykehus/ hjem kirke —

Grønn/Brann/politi/SF
Forsyntng kraft vann x i i Grønn
Forsvarsområde/ Tilfluktsrom

X i i Grønn
Ikke klent med spesielle forhold.

11. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon Fare Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/litt
bede? ak

Ja Nei Sannsynhghet? Konsekvens

Industri

Bolig J :Grønn •

Landbruk — —.;7 i i
Grønn

Akutt forurensning x i
Forurensri[ng i sjø

Forurenset grunn

HøyspenthnjelEMSlStråling

Grønn

Ikke gjort kjent med spesielle forhold.
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12. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

Hendelse/Situasjon Fare E5rov vurdering av: Risiko!alvorlighet Kommentar/Tilt
stede? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

100— meters beltet fra sjøI5O-
m beltet fra sjø og vassdrag

Vassdragsområder inkl.
X 2 3drikkevannskilder/restriksjons

områder
Tiltaket medfører utfylling på to steder.

12.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon Fare Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tift
stede’

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbarfloralinngrepsfrie
— 1 i 1V Grønn

. omrader — —

Sårbarfauna/fisk/leveområde

Landskapsarkitekt og naturviter i Statens vegvesen gjennomførte befaring langs ved aktuelle
vegstrekningen. Det er ikke registrert arter som er regnet som trua eller sårbare i Norsk
Rødliste innenfor planområdet. Det er heller ikke utvalgte naturtyper eller prioriterte arter i
planområdet (jfr. NML § 23 og 52).

Det er i tilgjengelig kunnskapsgrunnlag ikke registrert viktige naturtyper i planområdet, jfr.
naturtypekartleggingen i kommunen. Tre bekker renner gjennom området. I perioder med
stor vannføring, forgreiner bekkene seg i flere løp. Planlagt rassikringstiltak vil også medføre
to forholdvis store fyllinger i Gyavannet.

Efter vannressursloven skal kantsonen/utfyllingsområdet vurderes med hensyn til biologi og
naturmangfold ved utfylling i vann. Viser her til YM-plan som vil håndtere dette. Tiltak i
vassdrag må også avklares i forhold til Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. På ikke anadrom
strekning er det fylkeskommunen som forvalter denne. Dette er innarbeidet i bestemmelsene
jfr. fremlegg til vedtak.

12.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon Fare Grov vurdenng av: Risiko/alvorlighet Komrrtentar/Titt
tiIstee? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde
X 2 1 Grønn

Ikke gjort kjent med spesielle forhold.

12.3 Kulturminner!kulturmiljø

Hendelse/Situasjon Fare Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
tilstede? ak

Ja Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-niljø! SEFRAIK

Det er ingen kjente, automatisk fredede kulturminner på strekningen, og kulturseksjonen hos
fylkeskommunen har vurdert området til ikke å ha potensial for slike kulturminner under

12.1 Sjø og vasssdraq

x i i
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bakken. Ifig. regionantikvaren finnes det på vegstrekningen 3— 4 hestedrikker som ønskes
bevart. Disse er ikke registrert på plankartet, men registreres i videre planprosess i følge
tiltakshaver som er Rogaland fylkeskommune. Det er innarbeidet som bestemmelse i
fremlegg til vedtak.

12.4 Friluftsliv

HendelselSituasjon Fare Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar[Tilt
tilstede? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Friluftsliv og rekreasjon *

(friluftsomrader LNF-F/N X 1 i Grønn

friomrader m m)
Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området.

12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon Fare Grov vurdering av: Risikolalvoriighet Kommentar/Tilt
tilstede? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbrukikjerneområde for
. X I 1 Grønnjordbruk/skogbruk
Ikke gjort kjent med spesielle forhold.

12.6 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon Fare Grov vi.irdering av: Risiko/alvorlighet Kon,mentarftilt
tilstede? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvem/estetikk
2 3 Landskaps

Vakre landskap
— 3 3 forbindelse

med
utlasting av
ur pr. 1050
- 1500

Vegstrekningen ligger i sterkt sideskrått terreng. På deler av strekningen fra ligger vegen
langs bratt ur med skråningsvinkel ca. 30 grader. På denne strekningen mà vegutvidelsen
legges på innsiden, hvilket innebærer at hele ura må Ijernes pga. stabilitetshensyn. Ura er
høy, og tjerning av denne vil nok medføre et stygt sår i landskapet spesielt de første årene,
men vil gro til/mørknes etter hvert. Det er vanskelig å unngå dette jfr. planforslaget.

Det som er utfordrende er at hele planområdet ligger i Vakre landskap” med høy
Iandskapsverdi av fylkesinteresse. Dalsiden og det åpne dalrommet er sârbare for tekniske
inngrep. Dette må veies opp mot at dette er nødvendige tiltak for å kunne sikre liv og helse
for de som bruker veien. Rådmannen vurderer at en vil måtte akseptere naturinngrep for å få
dette til.

I tillegg vil det langsmed vegstrekningen bli fjellskjæringer med varierende høyde avhengig
av topografien. Også disse skjæringene vil bli tydelige landskapsmessige sår i lang tid
fremover, men er en nødvendighet dersom vogen skal utbedres og sikres. Disse vil også
mørknes over tid jfr. annet bart fjell i området.

Håndbok 151 om styring av utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt setter krav om
byggherren skal utarbeide en plan for Ytre miljø (YM-plan) før det utarbeides
konkurransegrunnlag for byggfasen. Arbeidet med YM — planen omfatter vurderinger og
prosjektets miljøpåvirkninger med hensyn på ytre miljø, fastsetting av miljømål for prosjektet,
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samt etablering av opplegg for kontroll av prosjektets miljømessige kvalitet. Det er lagt inn
bestemmelse i forhold til kantsone.

Det er i arbeidet med reguleringsplan for ny veistrekning langs Gyavannet vurdert ulike
løsninger. I foreslått reguleringsplan med plankart og reguleringsbestemmelser er miljø- og
landskapshensyn forsøkt ivaretatt. Flere løsninger må likevel utformes mer detaljert i
byggefasen og tas inn i konkurransegrunnlaget for prosjektet. Se 4.5.3 i planbeskrivelsen.

12.7 Terreng

HendelselSituasjon Fare Grov vurdering av: Risikofalvorlighet Kommentar/Tilt
riktede? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng
X 2 3 Gul

Landskaps

forbindelse
med
utlasting av
ur pr. 1050
- 1500

Se punktet ovenfor. Avbøtende tiltak vil bli innarbeidet i YM-plan.

12.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon Fare Grov vurdering av: Risiko!alvoriighet KornmentarfTilt
tilstede? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag j 7 i i Grønn -,
Se punktet ovenfor. Avbøtende tiltak vil bli innarbeidet i YM-plan.

12.9 Lokalkllma

HendelselSituasjon Fare Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Titt
stede? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalkllma

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon Fare Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet KornrnentarfTilt
tilstede? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser

Se punktet ovenfor. Avbøtende tiltak vil bli innarbeidet i YM-plan.

13. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG
SAMFUNN I UTBYGGINGSAVTALE

Hendelse/Situasjon Fare Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet KommentarfTilt
tilstede? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for x i GrønnmIljø_og_samfunn
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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 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 at de
vesentlige forholdende er tilfredsstillende ivaretatt i sakens papirer. Avbøtende tiltak vil bli
innarbeidet i YM-plan.

En vurderer at utbyggingsavtale i dette tilfellet ikke er aktuelt.

14. NATURMANGFOLD
Hendelse/Situasjei, Fare Grov vurdering av; Risikofalvoriighet Kommentar/Tih

tilstede? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold

Viser til saksutredningen ovenfor og en vurderer ikke at planen vil komme i konflikt med
kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre
vurderinger som skulle tilsi dette.

Håndbok 151 om styring av utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt seiler krav om
byggherren skal utarbeide en plan for Ytre miljø (YM-plan) før det utarbeides
konkurransegrunnlag for byggfasen og en vurderer at dette vil ivareta dette hensynet.

15. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen viser til at en har hatt et godt samarbeid med Statens vegvesen og Rogaland
fylkeskommunen i forbindelse med dette planarbeidet. Rådmannen vurderer det som svært
positivt at en nå legger opp til en løsning med lang tunnel på 1000 meter samt at en skal
sikre hele strekningen med ulike tiltak som vil bli avgjort i forbindelse med detaljprosjektering.

Dette prosjektet vil bidra til en betydelig bedring av trafikksikkerheten på strekningen og en
vurderer dette som svært viktig og er selve grunnlaget for å utarbeide reguleringsplanen.

Dette er et planarbeid som har vært høyt prioritert å få raskest mulig frem. Det er svært
gledelig og positivt at Rogaland fylkeskommune nå har prioritert prosjektet for utbygging og
satt av midler til dette i 2013-2014.

Dette vurderes som et svært viktig prosjekt i forhold til trafikksikkerheten langs Fv 42, der
denne strekningen ved Gyavatnet er rasutsatt.

En kan ikke se at planen vil ha vesentlig negativ virkning jfr. §12-9 i PSL. Rådmannen
vurderer at selv om planen medfører utfylling, ville fordelene i tilknytning til økt
trafikksikkerhet langt oppveie ev. ulemper. En viser her til avbøtende tiltak som vil bli skissert
i YM-plan.

Dette er et viktig prosjekt både for kommunen og regionen og som vil bedre
traflkksikkerheten betydelig både for fastboende, alle som er avhengig av å bruke
strekningen hver dag og for reisene til og fra Sirdal.

Rådmannen anbefaler at planen blir vedtatt i tråd med fremlegg til vedtak.
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16. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.

Sum

.Journalposter i arkivsaken — ikke vedlagte dokumenter

Tittel

Varsel om oppstart av planarbeid -

reguleringsplan for rassikring av FV 42 ved
Gyavatnet
Høringsuttalelse fra felles brukeruvalg vedr.

Oriftsmessige forhold lnneværénde åIH1:NeSteår »3:

Investeringsmessige forhöld Inneværende år • Neste år Års

Sum

—0

Alternative løsninger:
PTU innstiller til kommunestyret:
Forslag til reguleringsplan for rassikring og utbedring av Fv. 42 langs Gyavatnet med
tilhørende plankart R1 — R4 i målestokk 1:1000, reguleringsbestemmelser datert 10.05.2012,
oversiktstegning BOl, plan- og profiltegninger 001 — 005, normalproflltegning FOl blir vedtatt
med følgende endring i:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §1 2.12

—0’-

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
230829 Fv42 Gyadalen_Planbeskrivelse.pdf
230830 Liste over justeringer.pdf
218918 Uttalse vedr. reguleringsplan for rassikring av FV 42 ved Gyavatnet

218980 Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan for rassikring av FV 42
ved Gyavatnet

230859 Fv 42 Rassikring Gyadalen - uttalelse
230831 Nivål_R1_A3.pdf- reg. plan
230832 Nivål_R2_A3.pdf- reg. plan
230833 Nivå2_R3_A3.pdf- reg. bestemmeler
230834 Nivå2_R4_A3.pdf- reg. bestemmeler
230835 B01_A3.pdf- reg.plan
230836 C01_A3.pcff- reg.plan
230837 C02_A3.pdf- reg.plan
230838 C03_A3.pdf- reg.plan
230839 Reguleringsplan
230840 Reguleringsplan
230841 F01_A3.pdf- kart
230842 Fv 42 Gyadalen_Beredskapsplan tunnel.pdf
231180 Geoteknisk kategori og konsekvensklasse, fylling i Gyavatnet
231181 Fv42 Rassikring Gyadalen - kommentar til uttale NyE

Nr Dok.dato AvsenderlMottaker

1 I 23.04.2010 AnkoNovaAS

2 U 10.05.2010 AnkoNovaAS
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oppstart av planarbeid - reguleringsplan for
rassikring av FV 42 ved Gyavatnet

3 U 10.05.2010 AnkoNova. MIRF
Reguleringsplan for rassikring av FV 42 ved
Gyavatnet

4 I 11.05.2010 Statens vegvesen Uttalelse-varsel om oppstartav reguleringsplan
for rassikring av FV 42 ved Gyavatnet

5 I 21.05.2010 Norges vassdrags- og Uttalelse - varsel om oppstart av reguleringsplan
energidirektorat for rassikring av FV 42 ved Gyavatnet

6 I 14.07.2010 AnkoNova AS
Forslag til reguleringsplan for rassikring av Fv42
ved Gyavatnet

8 I 14.07.2010 AnkoNova AS
Reguleringsplan for rassikring av Fv42 ved
Gyavatnet - forslag til reguleringsplan

9 I 06.08.2010 AnkoNova AS Ingeniørgeologisk rapport fra Multiconsult datert
08.06.10 - reguleringsplan for rassikring av EV 42

10 I 28.08.2010 AnkoNova AS Forslag til reguleringsplan for rassikring av Fv42
ved Gyavatnet

11 I 31.08.2010 AnkoNova AS v/Svein Planbeskrivelse - reguleringsplan for rassikring
Assersen og utbedring av Fv42 ved Gyavatnet
STATENS VEGVESEN
REGION VEST;
SLETTEBØ INGEMAR;

12 U 06.09.2010 KLUNGLANDASLE
LARS;

Varsel/informasjon om befaring

GYA TOR OLAV;
GYA HÅKON HINNA;
DALANE ENERGI IKS

13 U 19.10.2010 AnkoNova AS Oppfelging av vedtak i MU - Reguleringsplan for
rassikring av FV 42 ved Gyavatnet

14 I 08.11.2010 AnkoNova AS Reguleringsplan for rassikring av FV 42 i
Gyadalen

15 I 18.11.2010 Miljøutvalget Reguleringsplan for rassikring av FV 42 ved
Gyavatnet - saken fremmes på nytt

17 I 18.01.2011 AnkoNova AS
Plankart - reguleringsplan for rassikring av Fv42 i
Gyadalen

AnkoNova AS;
STATENS VEGVESEN

18 U 18.03.2011 REGION VEST;
Reguleringsplan for rassikring av EV 42 ved

Rogaland
Gyavatnet - melding om vedtalk som må følges

fylkeskommune - OPP

samferdsel
AnkoNova AS;

19 U 12.07.2011 Rogaland Reguleringsplan for rassikring av FV 42 ved
fylkeskommune - Gyavatnet - fremdrift
samferdsel

20 I 14.09.2011 Rogaland Uttalelse - reguleringsplan - rassikring av FV42
fylkeskommune ved Gyavatnet

21 I 23.10.2011 AnkoNova AS
Reguleringsplan for rassikring av FV 42 ved
Gyavatnet - lang tunnel

STATENS VEGVESEN
REGION VEST;

23 U 14.11.2011 SLETTEBØ INGEMAR;
KLUNGLAND ASLE Varsel/informasjon om befaring

LARS;
GYA TOR OLAV;
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GYA HAKON HINNA;
DALANE ENERGI IKS
STATENS VEGVESEN
REGION VEST;
SLETTEBØ INGEMAR;
KLUNGLAND ASLE Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for24 U 17.01.2012
LARS; rassikring av FV 42 ved Gyavatnet
GYA TOR OLAV;
GYA HAKON HINNA;
DALANE ENERGI 11<5
Norges vassdrags- og
energidirektorat;
Bjarne Rosenblad;
Mattilsynet;
Roger Tengsareid;
Helge Waage;
Barnas representant i
plansaker;
Felles brukerutvalg;
Sirdal kommune;
Rogaland
fylkeskommune;

25 U 17.01.2012 Rogaland Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for
rassikring av FV 42 ved Gyavatnetfylkeskommune;

Dalane friluftsråd;
Dalane Energi;
Rogaland
fylkeskommune;
Fylkesmannen i
Rogaland;
Statens vegvesen;
Landbrukskontoret;
Eigersund politistasjon;
Brannvesenet i Sør
Rogaland IKS

26 I 06.03.2012 Rogaland lJttalse vedr. reguleringsplan for rassikring av FV
fylkeskommune 42 ved Gyavatnet

30 I 20.05.2012 Statens vegvesen Beredskapsplan tunnel Fv 42 Gyadalen

29 I 20.05.2012 AnkoNova AS Reguleringsplan for rassikring av FV 42 ved
Gyavatnet - justert planforslag
Reviderte dokumenter og tegninger for

32 I 21.05.2012 AnkoNova AS reguleringsplan for rassikring av FV 42 ved
Gyavatnet

31 I 21.05.2012 Norges vassdrags- og Fv 42 Rassikring Gyadalen - uttalelseenergidirektorat
Geoteknisk kategori og konsekvensklasse, fylling33 I 22.05.2012 Statens vegvesen
i Gyavatnet
Fv42 Rassikring Gyadalen - kommentar til uttale34 I 22.05.2012 Statens vegvesen NVE

Parter i saken:
I
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FORORD

AnkoNova AS er av Rogaland fylkeskommune engasjert til å utarbeide reguleringsplan for
rassikring og utbedring av Fv. 42 langs Gyavatnet. Den aktuelle vegstrekningen blir i årenes
løp jevnlig utsatt for steinsprang og ras, og en sikring av strekningen har i lang tid vært et
ønske både lokalt og fra fylkeskommunens side. Prosjektet ligger på 3. plass på fylkets
prioriteringsliste over rasutsatte vegstrekninger, og i klasse høy prioritet.

Reguleringsplanen omfatter en 3,4 km lang vegstrekning langs Gyavatnet, og innbefatter
tverrprofilutvidelse, utretting av horisontal- og vertikalprofil, samt vegsikring i forhold til ras og
utforkjøring. På vegstrekningen er det planlagt en 1000 m lang ny tunnel.

I denne planbeskrivelse vil en behandle eksisterende forhold innen planområdet, beskrive
selve planen, samt vurdere ulike konsekvenser planen kan få for omgivelser, samfunn og
miljø.

Oppstart planarbeid er varslet iht. plan- og bygningslovens bestemmelser, og innkomne
uttalelser til oppstartvarsel vil danne grunnlag for plan med bestemmelser og beskrivelse.

Stavanger, 10. mai 2012
AnkoNova AS

Utarbeidet av Godkjent av

Svein Assersen John Fredvik
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1. INNLEDNING
Rassikring av Fv. 42 ved Gyavatnet er som ovenfor nevnt et høyt prioritert rassikringstiltak i
Rogaland fylke. I Rassikringspiari for riks og fylkesveger i Region vest, datert 18.09.2006, er
prosjektet prioritert som nummer 34 i hele regionen. Rogaland fylkeskommune har prioritert
prosjektet for utbygging og satt av midler til dette i 2013-2014 som fylkeskommunens høyst
prioriterte rassikringsprosjekt.
Vegen har årsdøgnstrafikk på 750 (ADT), det er registrert en rasfrekvens på 10 pr. år på
strekningen og vegen har en stengningsfrekvens på 5 pr. år. Rastypen er en kombinasjon av
stein- og is ras.

Utarbeidet reguleringsplan for vegstrekningen innebærer i tillegg til rassikring en generell
utbedring med utretting av horisontal og vertikalkurvatur, samt tverrprofilutvidelse. På en
1000 meter lang strekning er det planlagt ny tunnel, hvilket er den største kostnadsfaktoren i
prosjektet.

Vegutbedringsprosjektet ligger ikke inne i gjeldene kommuneplan for Eigersund kommune,
hvor området er vist som LNF-område. Det er foreløpig ikke foretatt noen
konsekvensutredning av tiltaket, da en antar at det vil bli ubetydelige negative virkningene på
samfunn og miljø. Eigersund kommune må ta stilling til om det er behov for
konsekvensutredning før planutkastet sendes ut på høring.

Reguleringsplanutkastet og dets konsekvenser for ulike interesser vil bli nærmere presentert i
kapitlene nedenfor.
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_______________ ______

2. OMRÅDEBESKRIVELSE
Planområdet består av bratt, sideskrånende terreng og ligger nederst langsmed strandsonen
til Gyavatnet. Området består delvis av ur og delvis fjell med varierende løsmasse mektighet
og vegetasjon. Eksisterende veg ligger delvis i fjellskjæring, delvis på fylling og. Mot vannet
ervegen sikret med vegrekkverk, delvis i stål og delvis betong.

Fv42 er hovedvegforbindelse mellom Tonstad og Egersund/Stavanger, og en del av den
tidligere indre riksvegen Egersund, Evje, Arendal. Vegen benyttes til lokaltraflkk for beboerne
på gårdene Gyadalen, både i Eigersund og Sirdal kommune. Det går daglig skolebuss på
vegstrekningen mellom Tonstad og Helleland/Egersund.
I tillegg til ovennevnte benyttes vegen som adkomst til hytte- og friluftsaktivitetsområder i
Eikelandsdalen, Mydland, Bjørnestad og øvre Sirdal.

2.1 Eiendomsforhold
Vegutbedringsprosjektet berører 3 eiendommer på strekningen:

På gården Gydal:
Gnr. 83, bnr. 1: Asle Lars Klungland, Sirdalsveien 718, 4376 Helleland

På gården Gya:
Gnr. 118, bnr. 2: Tor Olav Gya, Gyaveien 90, 4376 Helleland
Gnr. 118, bnr. 6: Håkon Hinna Gya, Postboks 512, 4376 Helleland
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________________________,____________%r—

3. PLANBESKRIVELSE

3.1 Bakgrunn
Som nevnt innledningsvis er formålet med planen å legge til rette for sikring av den aktuelle
vegstrekningen mot ras.

Det går årlig ca. 10 ras og steinsprang på vegstrekningen, noe som fører til at vegen blir
stengt ca. 5 ganger i året. Normalt er dette mindre ras som gir små skader på materiell, miljø,
liv og helse. I enkelte spesielle og ugunstige tilfeller kan et slikt ras likevel få katastrofale
følger, med store skader både materielt og på liv og helse.

Ved å sikre vegstrekningen mot ras, vil en oppnå en tryggere transport langs vegen.

3.2 Planstatus
Vegutbedringstiltaket er som nevnt ikke medtatt i gjeldene kommuneplan for Eigersund
kommune, I denne planen er området angitt som LNF-område. Normalt skal et tiltak først
avklares på kommuneplannivå før det tas opp til regulering. Dersom tiltaket ikke er i tråd med
kommuneplanen og ligger i LNF-området skal tiltaket som hovedregel konsekvensutredes i
forhold til dets virkninger på samfunn og miljø. Dersom kommunen vurderer tiltaket å være av
en slik karakter at det vil ha ubetydelige negative virkninger, skal det fattes vedtak om dette
før planutkastet sendes ut på høring. Eigersund kommune har ikke gitt noen tilbakemelding
om dette i forbindelse med varsling, og bør derfor ta standpunkt til eventuell
konsekvensutredning under 1, gangbehandlingen av planutkastet.

Av andre planer som har virkning på planutkastet er Statens vegvesens “Rassikringsplan for
riks- og fylkesveger i Region vest”, datert 18.09.2006. I denne planen er rassikring av Fv. 42 i
Gyadalen ført opp som et høyt prioritert rassikringsprosjekt. Prosjektet ligger på 3. plass av
aktuelle sikringsprosjekt i Rogaland fylke.

3.3 Plankart
Planen benevnes “Reguleringsplan for Rassikring av Fv. 42 ved Gyavatnet”, og er vist på 4
plankart, tegning nr. Ri, R2, R3 og R4, - alle datert 10.05.201 2. Vegen er regulert i 2
vertikalnivå. Vertikalnivå 1, under grunnen — tunnel, og vertikalnivå 2, på
grunnen/vannoverflaten. Planområdet er vist med plangrense.
Planen er ikke gitt plan-ID.

Planutkastet består av plankartene Ri — R4 i målestokk 1:1000, reguleringsbestemmelser
datert 10.05.201 2, oversiktstegning B01, plan- og profiltegninger Gol — C05,
normalprofiltegning FOl, ingeniørgeologisk rapport, beredskapsplan for tunnel, samt denne
planbeskrivelse med vedlegg.
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______ ____________________

4. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

4.1 Kulturminnevern
Det er ingen kjente, automatisk fredede kulturminner på strekningen, og kulturseksjonen hos
fylkeskommunen har vurdert området til ikke å ha potensial for slike kulturminner under
bakken.

Ifølge regionantikvaren finnes det på vegstrekningen 3 —4 hestedrikker som ønskes bevart.
Disse er ikke registrert på plankartet, men registreres i videre planprosess.

4.2 Rassikring
Ifølge data fra www.skrednett.no er det registrert 5 ras (steinsprang/fjellskred eller isnedfall)
på strekningen siden 2002. Kartutsnittet viser raspunktene.

.7..
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—.

t

Punkt 7 og 9 i «Ingeniørgeologisk rapport» beskriver stabilitets-/rassikring for veg i dagen.
Punkt i beskriver sikringsprognose for tunnel.

Kartutsnift fra www.skrednett.no



AnkoNova

4.3 Trafikksikkerhet
Da hensikten med utbedringstiltaket er å sikre vegstrekningen mot ras, vil tiltaket få stor
konsekvens for trafikksikkerheten for de vegfarende. Dette gjelder generelt for alle
trafikantgrupper, men en vil spesielt trekke fram barn og unge som har skoleskyss langs
vegen.

Tiltaket innebærer at vegstrekningen får ny og forskriftsmessig sikring mot utforkjøring i form
av nytt vegrekkverk. Dette, samt en generell bedret standard på vegen, vil også medføre økt
trafikksikkerhet på strekningen.

4.4 Barn og unge, samt funksjonshemmede
Siden dette er et tiltak som kommer alle trafikantgrupper til gode, finner en det unaturlig å
vurdere konsekvensene for barn og unge, samt funksjonshemmede spesielt. Konsekvens i
forhold til sikrere skoleskyss er nevnt ovenfor,

4.5 Naturmiljø og landskap
Den Europeiske landskapskonvensjonen ble vedtatt i år 2000, og godkjent i Norge i 2004.
Myndighetene forplikter seg herved til å verne, forvalte og planlegge landskap og organisere
europeisk samarbeid på disse områdene. Miljøverndepartementet har oppfordret regionale
og lokale myndigheter til å følge opp den europeiske landskapskonvensjonen ved å skaffe
seg den nødvendige kunnskap og identifisere de viktige landskapskvalitetene.

Konvensjonen omfatter alle typer landskap; by- og bygdelandskap, kyst- og fjellandskap.
Landskapet er i stadig endring. Konvensjonen tar sikte på å påvirke endringene i en retning
folk ønsker. Den legger også vekt på landskapet der folk bor; hverdagslandskapet.

Delutredning for landskapsbilde vurderer landskapets verdi og sårbarhet for inngrep, og
belyser problemstillinger rundt planlagt tiltak og konsekvensene av disse. Målet er å få fram
karakteristiske trekk i landskapet og landskapsestetiske verdier, og vurdere kapasitet og
tålegrense for endringer og inngrep. Dette vil gi myndighetene et utgangspunkt til å
bedømme de positive og negative utfallene et slikt prosjekt vil bety for landskap alene og sett
sammen med infrastruktur/trafikksikkerhet, samfunnsmessige forhold, kulturminner og
kulturmiljø, friluftsliv, naturmiljø og naturressurser.

Håndbok 151 om styring av utbyggings, drifts- og vedlikeholdsprosjekt setter krav om omtale
av ytre miljø i reguleringsplaner. I håndboka under punkt 3.3.9 under kapittel om krav til
reguleringsplaner heter det blant annet:
“Mål og krav for ytre miljø fra tidligere plannivå, f. eks kommunedelplan og Ku, skal ivaretas i
reguleringsplanarbeidet, herunder mål krav og konsekvenser for avlastet vegnett.

Det skal under reguleringsplanarbeidet arbeides videre med miljøutfordringer for prosjektet,
herunder omfang og krav til avbøtende tiltak
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For både byggeperioden og permanent er det på dette plannivået viktig å vurdere:
- støy og støytiltak
- luftforurensning
- estetikk, landskapstilpasning og vegetasjonsbruk
- nærmiljø og friluftsliv
- ivaretakelse av biologisk mangfold, dyr og planter
- vegers harderevirkning og viltulykker
- nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner
- øvrige kulturminner/kulturmiljø
- utslipp til vann permanent og i byggeperioden
- grunnforurensing og forurenset grunn
- midlertidige anlegg, anleggsveier, riggområder, massedeponier og massetak
- tiltak på avlastet vegnett og forslag til omklassifisering”

I tillegg til de krav som er satt til omtale er miljøtema i håndboka 151, skal alle inngrep som
berører natur og landskap også behandles etter miljørettslige prinsipp om hensyn til
naturmiljø, jf § 8— 12 i naturmangfoldloven.

4.5.1 Landskap
Natur- og kulturforhold

Dal- og heilandskapet er preget av en veksling mellom vide daldrag og slake morenekledde
tier, dype fjordsjøer og nakne, bratte fjellpartier. I den sørlige delen av fylket er landskapet
karakterisert av parallelle og rettlinjede daler i sørvest- og nordøstgående retning.

Landskapskarakter

Dal- og heilandskapet er den største og mest mangfoldige regionen i fylket, med til dels
åpent og nakent heilandskap i sør og stor frodighet i de nordlige og indre områdene, I den
sørvestlige delen av fylket. hvor grunnfjellet dominerer er det et relativt tynt morenedekke og
en del fjell i dagen. Denne delen av regionen inneholder åpne områder med lynghei, skogholt
og beitehaver på lune plasser.

Estetiske landskapsverdier
Rogaland fylkeskommune har gjort en kartlegging og prioritering av landskapsverdiene, med
en politisk tilslutning av konklusjonene av arbeidet. Dette er nedfelt i rapporten «Vakre
landskap i Rogaland». Rapporten deler landskapet inn i landskapsregioner etter NIJOS sitt
nasjonale referansesystem for landskap og beskriver det karakteristiske for hver
landskapsregioen. Under ((Dal- og heilandskap» inngår Gyadalen som «vakkert landskap»,
med 3 av 4 stjerner. Gyadalen er et tydelig avgrenset landskapsrom i en smal dal hvor
terrengformen er særpreget med et markert u-profil. Svært bratte dalsider skaper fin kontrast
til jordbruksområdet på Gya og mot Gyavatnet. Vatnet i dalbunnen og de to fossene (profil
890 og profil 2890) som vegen passerer forsterker intensiteten i dalen. Steinhellebrua
Terland Klopp lenger nede i dalen er et historisk og estetisk verdifullt innslag i landskapet.
Området inneholder ingen store tekniske inngrep som reduserer landskapsopplevelsen i
dalen. Riksvegen som strekker seg gjennom dalen, følger terrengformene med alle bukter og
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bergnabber, og underordner seg dalrommet. Enkelte fyllinger i vannet ser i dag ut som en
integrert del av vegen. Disse varierer med nakne steinblokker og stein dekket av vegetasjon.
Verdivurdering: middels til stor verdi

Omfang - virkninger av tiltak
Planlagt veg har en langt rettere linjeføring, med mer utfylling i vannet. Den har en lengde på
ca. 340Dm, der 2020 m går i dagen, og 1390 m går i tunnel. Av dette går 990 m i ny tunnel
og 490 m i eksisterende tunnel. Vegen som går i dagen legger seg på fylling over
størstedelen av strekningen. Det er uheldig der eksisterende strandlinje går tapt. Unntaket er
mellom tunnelene der man skjærer seg inn i fjellsiden. Området rundt tunnelmunningene vil
med dagens løsning stå som sår i landskapet. Fjeliskjæringen i vestre tunnelportal blir ca. 55
m høy og i østre portal ca. 35 m høy. Særlig østre tunnelportal skjærer gjennom fjellet/røysen
på en slik måte at den legger igjen en unaturlig «øy» ut mot vannet. Fjellene vil fortsatt
opprettholde sin mektighet, men en del av de nære detaljene som kampesteiner løsnet fra ur
liggende nede i vannet og ujevn og varierende strandsone forsvinner.
Rigg- og deponiområder kommer i egen reguleringsplan, og vurderes ikke i denne planen.
Omfang: middels til middels til stort negativt omfang

Gyavatnet sett fra vestsiden.
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Avbøtende tiltak

Se skjema under punkt 4.5.3- lnnspill til Ytre miljøplan.

4.5.2 Berørte naturverdier

Det er innhentet kunnskap om naturmiljø i tilgjengelige kilder som naturbasen (Direktoratet
for naturforvaltning), artskart (Artsdatabanken), hjorteviltregisteret (fallviltbasen) og vann-nett(
http://www.vann-nett.no/portalfWaters.aspx?WaterbodylD=026-23-R). Landskapsarkitekt og
naturviter i Statens vegvesen gjennomførte befaring langs ved aktuelle vegstrekningen
16.05.12.

Det er ikke registrert arter som er regnet som trua eller sårbare i Norsk Rødliste innenfor
planområdet. Det er heller ikke utvalgte naturtyper eller prioriterte arter i planområdet (jfr.
NML § 23 og 52). Det er i tilgjengelig kunnskapsgrunnlag ikke registrert viktige naturtyper i
planområdet, jfr. naturtypekartleggingen i kommunen. Tre bekker renner gjennom området, I
perioder med stor vannføring, forgreiner bekkene seg i flere løp. Planlagt rassikringstiltak vil
også medføre to forholdvis store fyllinger i Gyavannet. Efter vannressursloven skal
kantsonen/utfyllingsområdet vurderes med hensyn til biologi og naturmangfold ved utfylling i
vann.

4.5.2.1 Vegetasjonstype
Planområdet ligger i bratt, skrånende terreng. Store deler av terrenget ligger i ur med stein av
varierende størrelse. Gjennom planområdet renner tre bekker, men i perioder med stor
vannføring forgreiner disse bekkene seg. Området er derfor forholdsvis fuktig.

Vegetasjonen som blir berørt av planlagt vegutbedring kan karakteriseres som
engbjørkeskog jfr. Norsk Institutt for Naturforskning sin inndeling i vegetasjonstyper
(Fremstad 1997).

Engbjørkeskog er en fellesbetegnelse for alle bjørkeskogstyper på næringsrik mark

Fylling med et «naturlig» utseende.
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dominert av urter, gras og bregner. Engbjørkeskog regnes som en vanlig vegetasjonstype.

Mest typisk forekommer engbjørkeskogen nederst i lier, forsenkninger og langs vassdrag.
Vegetasjonstypen er vanlig i hele landet. På rike bergarter kan typen også gå på opplendte
terrengformer Vegetasjonen er dominert av bjørk, men også med innslag av andre treslag
som selje, rogn og enkelte hegg- og furutrær. Feltsiktet er dominert av blåbær og røsslyng og

ulike mosetyper, men også noe tyttebær og einer. I fuktige parti og i veikanten ble i tillegg

disse artene registrert: kvitveis, skogfiol, marikåpe, blåtopp, gulaks, stormarimjelle, bringebær

og strutseving.

4.5.2.2 Utfylling i vann

Planlagt utbedring på veg vil medføre en fylling på om lag 320 meter. Fyllingen vil starte i

vestre enden av vannet. Selve linja vil gå delvis over det som i dag er landareal og delvis der

det i dag er vann. Utfylt areal over vann vil være drøye 20 meter på det breieste. Fordi vannet

er relativt dypt, vil fyllingsfoten flere steder strekke seg rundt 40 meter ut i vannet. Totalt vil

rundt 11.000 m2 av bunnen bli berørt. Gyavannet er i dag oppdemt. Fyllingen blir også

liggende forholdvis nær utløpet og demningen helt vest i Gyavatnet.

Normalvannstanden i Gyavannet 166 moh, men kan variere noe. Det foreligger lite

opplysninger naturforhold, hydrologi, vanndypde m.m. i eksisterende databaser. Dalane Kraft

AS har nylig sendt inn søknad om konsesjon for å utnytte en større del av det

energipotensialet som finnes i øvre del av Hellelandsvassdraget. I forbindelse med denne

søknaden har konsulentfirmaet Ambio i 2010 utarbeidet rapporter om blant annet

konsekvenser for fisk og vannkjemi. Opplysningene nedenfor er hentet fra denne rapporten.

Hellelandsvassdraget var tidligere lakseførende opp til Gya. I dag er den opprinnelige

laksestammen regnet som utdødd på grunn av forsuring (kategori 1, tapt bestand i henhold til

DNs lakseregister).Sjøaurebestanden i vassdraget har i følge DNs lakseregister redusert

ungfiskproduksjon pga. av vassdragsregulering (kategori 4a). Elva er i praksis stengt for

oppvandring av laks og sjøaure ved øgreifoss, som ligger drøyt 5 km fra elvas utløp i sjøen.

Oppvandringsmulighetene er redusert som følge av inngrep. Gyavannet har likevel stor

bestand av ørret. Muligens finnes det også ål i vannet.

Det er ikke gjort egne undersøkelser av bunnforholdene i det planlagt utfylt området, men det

har ikke vært aktivitet i området tidligere som gir grunn til å tro at grunnen er forurenset.

Ifølge vannressursloven §11 skal det i vassdrag med årssikker vannføring opprettholdes en

begrenset vegetasjonssone som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr ADT

er oppgitt å være 750. Trafikkmengden er derfor forholdsvis lav. En av likevel regne med noe

avrenning fra vei, i form av salt og ulike tungmetaller. En vegetasjonssone vil kunne fange

opp noe avrenning.
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Eksisterende kantsone består stort seil av fylling i forbindelse med etablering av vei.
Kantsonen er generelt smal, og enkelte steder alt for smal til å kunne oppfylle krav i
vannressursloven. Ved etablering av ny kantsone må det være en viss minstebredde på
denne. Det må derfor gjøres en grundig avveUng av utforming av kantsona, bredde,
vegetasjonsdekke og helling.

4.5.3 lnnspill til Ytre Miljø Plan
Håndbok 151 om styring av utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt seiler krav om
byggherren skal utarbeide en plan for Ytre miljø (YM-plan) før det utarbeides
konkurransegrunnlag for byggfasen.

Arbeidet med YM — planen omfatter vurderinger og prosjektets miljøpåvirkninger med hensyn
på ytre miljø, fastsetting av miljømål for prosjektet, samt etablering av opplegg for kontroll av
prosjektets miljømessige kvalitet.

Det er i arbeidet med reguleringsplan for ny veistrekning langs Gyavannet vurdert ulike
løsninger. I foreslått reguleringsplan med plankart og reguleringsbestemmelser er miljø- og
landskapshensyn forsøkt ivaretatt. Flere løsninger må likevel utformes mer detaljert i
byggefasen og tas inn i konkurransegrunnlaget for prosjektet.

For å lette arbeidet med utforming av YM — plan i byggefasen, er det her listet opp spesielle
miljøutfordringer som er avdekket under arbeid med reguleringsplan, med forslag til
avbøtende tiltak.

Tema Avbøtende tiltak
Terreng - Unngå unødige terrengskader ved kjøring og transport i

anleggsfasen.
Vegetasjon

- Beholde mest mulig av eksisterende vegetasjon.
- Revegetering med stedlig jord benyttes. Ingen nyplanting

eller såing skal forekomme. Revegeteringsmetoden går i
hovedsak ut på at toppjordlaget skaves av, mellomlagres
i ranker og legges tilbake oppå deponiet etter at
anleggsarbeidene er ferdige. Metoden til Statens
vegvesen skal følges. Følges opp av landskapsarkitekt i
byggeperioden.

Landskapsbilde - Vurder nødvendigheten av et «tranparent» rekkverk
langs vegen som ikke virker dominerende i landskapet.
Må_ses_i_sammenheng_med_hele_dalstrekningen.

Tunnel - Fjellskjæringene bør få en naturlig avrunding.
Skråspreng de øvre 2-5 m i fjeliskjæringen for bedre
terrengtilpassing. Dersom det er nødvendig med sikring
av fjellet bør det tilstrebes at dette får et naturlig og røfi
utseende. Eksempelvis er sikringsnett mindre
dominerende og røffere enn sprøytebetong.

- Portaler steinsettes for å få en god tilslutning til fjellet.
- østre tunnelportal til ny tunnel bør ha en forlenget kulvert

på 80-90 m med tilbakefylt terreng for å sikre mot
steinras_og_for å_unngå_den_uheldige_virkningen_dette
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såret ellers får i dette særegne landskapet.
- Det må gjennomføres en vurdering hvorvidt vaskevann

skal renses. Rensetiltak må som minimum inkludere
sedimentasjonsbasseg for fjerning av partikkelbundne
forurensinger

Bekker - Unngå tilsiemming av bekkeløp under anleggsarbeid
- Bekkeløp og fosser stensettes for å unngå erosjon

Utfylling i vann —
- Bruke siltgardin for å hindre unødvendig tilslemming av

kantsone mot vann bunn i Gyavannet
- Den naturlige strandsonen besto sannsynligvis av ur,

med stein med varierende størrelse. For at fyllingen skal
kunne gli så naturlig som mulig inn i omgivelsene og
terrenget rundt, bør en søke å få til en litt «rufsete»
utforming av kantsonen, gjerne stein med varierende
størrelse.

- For storstedelen av det utfylte arealet, bør det etableres
en viss vegetasjonssone, med spredte vegetasjonmatter.
Fyllingen brattere enn 1:2 er svært utsatt for erosjon.
Maks. helning bør være 1:1,5 for at vegetasjon skal
kunne etablere seg. Viktig at man her får nok stor stein til
å holde på jorda.

Gammel veg - Gamle vegsløyfer legges ned. Asfalten bør fjernes, og
større stein, eventuelt til side lagt jord, eller det som
virker som en naturlig forlengelse av sideterrenget, fylles
over gammel veg. Landskapsarktiekt skal følge opp dette
i detaljerings- og byggefasen.

Kilder:
- Hellelandsutbyggingen, Konsekvenser for fisk, ferskvannsorganismer og vannkvalitet.

Fagrapport. Ambio 2010.
- Fremstad E. 1997, Vegetasjonstyper i Norge — NINA Temahefte 12: 1-279.
- WMS-tjeneste fra Direktoratet for naturforvaltning:

http:Ildnwebl 2.dirnat.no/wms)wmsinfodnNVMs_lnfo_WMS_oversikt.asp
ftp://ftp.dirnat.no/pub/Naturtyper/Shape/

- Vann-nett: http:/fvann-nett.nve.no/saksbehandler/
- Nors Rødliste 2010: http://w.artsdatabanken.no/Article.aspx?m=268&amid=8237
- Vakre landskap i Rogaland. Rogaland Fylkeskommune og Stavanger Turistforening, 2009.
- Nasjonalt referansesystem for landskap. NIJOS rapport 2005.



AnlqoNovo

4.6 Masser og deponiområder
Prosjektet genererer et betydelig overskudd avfjellmasser, ca. 150.000 m3.
Midlertidig massedeponi er plassert ca. 500 m sørvest for anleggsområdet. Det utarbeides
egen reguleringsplan for midlertidig massedeponi.

4.7 Riggom råde
Mulig riggområde er vist på plankartet.

4.8 Konsekvenser i anleggsperioden
Tiltak av denne type krever stengning av vegen i kortere eller lengre perioder i forbindelse
med etablering av forskjæringer/sprengningsarbeider/utlasting. Det finnes flere
omkjøringsmuligheter, blant annet Fv. 466 Flikka-Tonstad.

Det skal for øvrig legges vekt på at faseplanene viser en praktisk gjennomføring av anlegget
slik at en god trafikkawikling opprettholdes.

Anleggets driftsplan må ta hensyn til og dokumenterer planer for trafikkavviklingen i
byggeperioden, som arbeidsgang, graveskråninger, vegbredder, sikringstiltak mv.

Eventuelle nødvendige vegstengninger i forbindelse med anleggsdriften vil bli annonsert.

Alt etter bruk av utstyr vil det i gjennomsnitt bli kjørt ut ca. 50 lass fra tunnel pr. dag til deponi.

Anleggstrafikk vil medføre at det er stort innslag av tunge kjøretøyer. Det vil bli nedsatt
fartsgrense innen anleggsområdet. Dette sammen med midlertidige vegstengninger vil
medføre at trafikanter må regne med lengre reisetid og noe venting.

I tørre perioder kan det bli støvproblemer ved utkjøring. Dette kompenseres i nødvendig grad
med vanning og/eller salting.
For risikofylt arbeid vises til pkt. 4.10 nedenfor.
Tunneldrifi vil medføre utslipp av blant annet driftsvann og drensvann fra tunnel.

Aktuelt deponiområde fremmes som egen reguleringsplan
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De ulike utslipp kan deles i følgende kategorier:
Kategori A: Avløp fra sanitæranlegg i forbindelse brakkeforlegning, kontorer mv.
Kategori B: Avløp fra verksted og vaskeplasser
Kategori C: Utslipp av driftsvann og drensvann under bygging av tunnelen

Mindre anlegg av kategori A og B behandles av kommunen. Mindre anlegg defineres som anlegg
med en belastning på mindre enn 25 personekvivalenter (pe).

Søknad om midlertidig utslipp i kategori C behandles av Fylkesmannens miøvernavdeling.

Utslipp som følge av bruk av eventuelle kjemiske injeksjonsmidler skal behandles som egen sak.

4.9 Sikring av stromtilførsel til tunnel
Det vil bli tatt kontakt med Dalane Energi vedrørende løsning for strømtilførsel og effektbehov
både for anleggsperioden og for efterfølgende driftsperiode.

Nødvendige planer og tiltak vil bli avklart på byggeplannivået.

4.10 Risikofylt arbeid iht. byggherreforskriften
Større skjæringer og fyllinger, anleggstiltak mv. vil medføre at en viss fare for mennesker og dyr. Det
vil bli løpende vurdert nødvendige sikringstiltak undervegs i anleggsperioden. Sprengstoff skal
oppbevares forsvarhg.

Vinterstid kan være rasfare ved kjøring i dagsonen på eksisterende veg.

Følgende arbeider kan representere en fare i utførelsesfase:
• Arbeid ved eller nær høyspentledninger/-kabler og elektriske installasjoner
• Arbeid på steder med passerende trafikk
• Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras
• Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff
• Arbeid i tunnel
• Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller fallende gjenstander
• Arbeid med montering av tunge elementer
• Arbeid som kan innebære fare for helseskadelig eksponering av støv, gass og støy
• Arbeid som kan utsette personer for kjemiske og/eller biologiske stoffer
• Arbeid som kan innebære brann- og eksplosjonsfare

Det skal utarbeides plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø før anleggsoppstart som skal godkjennes
av prosjektledelsen. Planen skal bygge på risikovurderinger og være tilpasset det aktuelle bygge- og
anleggsarbeidet.

Det skal også gjøres nødvendige sikkerhetsvurderinger i forbindelse med byggeplannivået.
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4.11 Kostnader
Det er utført kostnadsberegning basert på aktuelle enhetspriser i området for tilsvarende
arbeider. Prisnivå 2011

4.11.1 Tunnel
Vi har tatt utgangspunkt i entreprisekostnad for tunneler. Kostnader for tunnel er inkludert
antatt sikringskostnader. Jmf. Geologisk rapport

Entreprisekostnad for tunnel er kalkulert til kr. 90 mill, eks. mva.

4.11.2 Veg
For vegdelen av prosjektet er kostnadsberegningen basert på mengder fra vegmodell basert
på digitalt kart.

Entreprisekostnaden for veg i dagen er kalkulert til 30 mill. kr eks. mva.

4.11.3 Totalkostnad

I tillegg til entreprisekostnader kommer uforutsett, byggherrekostnader og mva som til
sammen utgjør 60 mill kr

Totalkostnad for veganleppet Inkl. mva. vil være 180 mill. kr
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5. PLANFAGLIGE UTDYPNINGER AV LØSNINGER I FORSLAGET

5.1 Veg og tunnel
Trasevalg for veg/tunnel er i hovedsak utført etter anbefalt plassering fra geolog. Det har
vært et hovedpunkt å finne en trace slik at en unngår minst mulig utfylling i Gyavatnet.

5.2 Veg og tunnelstandard
Trafikkmengden på veien i åpningsåret og 20 år frem i tid tilsier en standardklasse S2,
vegbredden 8,5 m, på veg i dagen og tunnelklasse B, tunnelprofil T9,5 for tunnel.
Dimensjonerende hastighet er satt til 80 kmlt. Dette gir minste tillatt horisontalradius på 250
m, min vertikalkurve høybrekk 2800 m og min vertikalkurve lavbrekk 1900 m.
Maks stigning er 8 %. Dimensjonerende kjøretøy er VT.
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6. INNKOMNE UTTALELSER TIL OPPSTARTVARSEL
Oppstartvarsel er iht. plan- og bygriingslovens § 12-8 kunngjort i Stavanger Aftenblad og
Dalane Tidende. I tillegg er berørte grunneiere og offentlige myndigheter varslet direkte med
brev. Kopi av varslingsbrev følger vedlagt.

Følgende er varslet:

Håkon Hinna Gya Postboks 512 4376 Helleland
Tor Olav Gya Gyaveien 90 4376 Helleland
Asle Lars Klungland Sirdalsveien 718 4376 Helleland
Eigersund kommune, plankontoret Postboks 580 4379 Egersund
Statens vegvesen, Region vest Askedalen 4 6863 Leikanger
Eigersund kommune, miljø og Postboks 580 4379 Egersund
drift
Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 Stavanger
Rogaland fylkeskommune, kultur Postboks 798 4004 Stavanger
Rogaland fylkeskommune, regional Postboks 798 4004 Stavanger
Dalane Energi Postboks 400 4379 Egersund
Funksjonshemmedes råd Postboks 580 4379 Egersund
Barn og unges representant Postboks 580 4379 Egersund
Eldrerådet Postboks 580 4379 Egersund
NyE, Region sør Postboks 2124 3103 Tønsberg
Dalane Friluftsråd Postboks 580 4379 Egersund
Eigersund Politistasjon 4379 Egersund
Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59 4001 Stavanger
landbr.
Regionantikvaren for Dalane Postboks 580 4379 Egersund
Telenor Servicesenter, utbygging Postboks 7150 5020 Bergen
Lyse Energi AS Postboks 8124 4069 Stavanger
Lyse Nett AS Postboks 8124 4069 Stavanger

Innen uttalelsesfristens utløp har det kommet inn uttalelser fra følgende:

• Eigersund kommune, felles brukerutvalg, datert 10.05.2010
• Regionantikvaren for Dalane, datert 10.05.2010
• Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen, datert 10.05.2010 og 08.07.2010
• Statens vegvesen, Region vest, datert 11.05.2010
• NyE, Region sør, datert 21 .05.2010

Eigersund kommune, felles brukerutvalg:

Ser positivt på saken og har ingen merknader
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Regionantikvaren i Dalane:
Gjør oppmerksom på at det forefinnes 3— 4 hestedrikker på strekningen. Disse bør bevares.
ønsker en befaring for lokalisering og vurdering av tilstand.

Kommentar:

Hestedrikkene er nevnt i beskrivelsen under kulturminnevern. Ifølge grunneier Håkon Hinna
Gya ligger disse utenfor aktuelt planområde. Regionantikvaren bør i samråd med Håkon
Hinna Gya peke ut og kartfeste området. Disse må kartfestes før plan for midlertidig
massedeponi for tunnelmassene starter.

Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen:
Har ingen merknader i nåværende fase av planprosessen

Statens vegvesen, region vest:
Ingen merknader til varselet.

NyE, region sør:
Det bør unngås utfyllinger i vann og kantsoner. Planen må beskrive hvordan småbekker
krysses og hvordan nedføringen av disse skal utføres. Uønsket forurensing og avrenning til
vassdraget må unngås, både i anleggsperioden og driftsfasen.
I forhold til rasfare vises det til rasdatabasen www.skrednett.no, og det anbefales at denne
informasjonen benyttes for kartlegging av risiko, og innarbeides som hensynssone i planen.

Kommentar

Planutkastet innebærer utfylling i vassdraget på 2 strekninger.
Bekker fra nordsiden av vegen vil bli krysset ved bruk av stikkrenner med lik eller større
lysåpning som stikkrenner under eksisterende veg. Bekkeløp vil i nødvendig omfang bli
steinsatt oppstrøms stikkrenneinnløp.
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7. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Planutkastet fremmes av Rogaland fylkeskommune v/samferdselssjef Gunnar Eiterjord.
Planarbeidet er utført av AnkoNova AS vlSvein Assersen.

Multiconsult AS v/øyvind Riste har befart området og utarbeidet ingeniørgeologisk rapport
som omhandler geologiske forhold, anleggstekniske vurderinger og sikringsprognoser.
Rapporten danner grunnlag for utarbeidet planutkast.

Planoppstart ble annonsert og sendt ut den 23.04.2010 med fristfor uttalelse 12.05.2010.

Grunneierne langs vegstrekningen har fått skriftlig varsel, men har ikke gift noen
tilbakemelding. Utover dette har det ikke vært kontakt med grunneiere
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8. ROS-ANALYSE

Nedenstående mai benyttes for utarbeidelse av ROS-analyse:

Forslag til Rassikring av Fv. 42 ved Gyavatnet
reguleringsplan for
område:

Navn på planonirådet

Gnr. 83, bnr. 118, bnr. 2, 27.08.201
1 Gnr. 6 Dato 0

NATURBASERT Risiko = Dokumentasjonsgrunnlag Dersom Risiko:
SÅRBARHET R Forslag til

Ikke forebyggende tiltak
Aktuell

1A

Er det fare for skred, ras
Tunnel, sikring i

eller steinsprang? R Rassikringsplan for riks- og
bergvegg/fangvoll.

http://www.skrednett.no fylkesveger i Region vest

Er det fare for flom eller Erosjon i kryssende
Steinsetting/plastring
av

erosjon? R bekkeløp i forbindelse med
innløpsarrangement til

http://nve.no/ utvidelse av vegprofil
forlengede stikkrenner

Er det fare for stormflo? lA

Er det fare for radon?
lA

http://www.nrpa.no/radon

Er det fare for spesielle
værforhold lA
(lokale fenomen)
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Eventuelle andre
naturbaserte farer i lA
området?

VIRKSOMHETSBASERT Risiko = Dokumentasjonsgrunnlag Dersom Risiko:
SARBARHET R Forslag til

Ikke forebyggende tiltak
Aktuell
=IA

Er det trafikkfare i eller i
lAtilknytning til området?

Er det fare med hensyn til
elektromagnetisk felt fra

lAkraftledninger?
httrx//www. nrpa .no/

Medfører planforslaget
risiko (støy, støv, etc.) i
sammenheng med
nærhet til lA
vegtrafikk/transportnett
eller
skipstrafikkfkaianlegg?
Erdetfare i
sammenheng med
industrianlegg —

brann/eksplosjon,
virksomheter der
kjemikalieutslipp eg/eller lA
annen forurensing kan
skje, lagringsplasser
(industrianlegg, havner,
bensinstasjoner der farlig
staff lagres)?

Eventuelle andre Landskapssår i forbindelse Ingen tiltak foreslås
virksomhetsbaserte farer R med utlasting av ur pr. 1050 pga. for liten
i området? - 1500 nytte/kost - faktor

Når man har vurdert hvilke forhold som kan medføre risiko (R) i området som skal reguleres, må man
vurdere hva prognosen for at det skal skje er, og eventuelle konsekvenser av hendelsene. Man
kan da benytte kriteriene på neste side:
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Prognosen for uønskede hendelser skal vurderes efter disse kriteriene:

Begrep Frekvens

Lite sannsynlig Mindre enn en gang hvert 50. år

Begrep Liv og helse Miljø Materielle verdier

Ubetydelig Ubetydeligefufarlige Ubetydelige skader Skader opp til kr.

skader på miljøet 50.000

En viss fare Få og små Skader som krever Skader fra kr. 50.000

personskader mindre tiltak til 500.000

Kritisk Alvorlige Miljøskader som Skader fra kr.

personskader, krever større tiltak 500.000 til 5.000.000

dødsfall kan

forekomme

Farlig Alvorlige skader/noen Omfattende og Skader fra kr.

døde/langtidsskade langvarige skader på 5.000.000 til

miljøet 50.000.000

Katastrofalt Store skader, mange Omfattende og Skader over kr.

døde/stor uopprettelige skader 50.000.000

langtidsskade på miljøet

Analysen kan gjerne settes opp i dette eller tilsvarende skjema. Det er også viktig med
utfyllende/forklarende kommentarer med hensyn til prognose og konsekvenser.

Videre må panleggerfutbygger komme med forslag til forebyggende tiltak dersom det blir påvist risiko

området.

Dersom det er behov for forebyggende tiltak, skal disse inngå i planen, for eksempel i
bestemmelsene. eksempler kan være høydeplassering av bygg, skredsikring, bygningsmessige tiltak,
særskilte tiltak i byggegrunnen med mer.

Sjelden Mellom enn en gang hvert 10. og 50. år

Sannsynlig Mellom enn en gang hvert år og en gang hvert 10. år

Ofte Flere enn en gang i året

Konsekvenser for liv, helse, miljø og materielle skader skal vurderes etter disse kriteriene:

ROS-analysen skal utarbeides av fagkyndige.
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8.1 Vurdering av uønskede hendelser
Som det framgår av ROS — analysen kan tiltaket medføre to uønskede hendelser som det bør
iverksettes tiltak for å forebygge. Dette gjelder steinsprang/ras fra fjellside/ur langs vegen,
samt erosjon i kryssende bekkeiøp der disse føres ned og under vegutvidelsen. Hendelser og
forebyggende/avhjelpende tiltak beskrives nedenfor.

8.2 Steinspranglras
Vegstrekningen fra ca. pr. 1050— pr. 2050 er rasutsatt. Prognosen for at det skal skje et
steinsprang på den aktuelle strekningen vurderes til “ofte’, da det registreres ca. 10 tilfeller pr.
år. Konsekvensen av et eventuelt steinsprang vurderes til å kunne bli “kritisk” for liv og helse,
“ubetydelig” for miljøet og “en viss fare” for materielle verdier.

På denne bakgrunn vurderes hendelsen å kunne får svært alvorlige følger, og planutkastet
legger opp til at det bygges tunnel på strekningen.

8.3 Erosjon i bekkeløp
Tre bekker krysser vegen på den aktuelle vegstrekningen, ca. pr. 1880, pr. 2850 og pr. 3310.
Bekkekryssing ved ca. pr. 1880 berøres ikke da ny veg er lagt i tunnel.
Ved bekkekryssing ved pr. 2850 — Klovbekken - er vegprofilet utvidet på innersiden av vegen
og det må følgelig iverksettes tiltak for nedføring av bekken. Prognosen for at det vil
forekomme erosjon dersom det ikke iverksettes forebyggende tiltak vurderes som “ofte”.

På bakgrunn av ovenstående vurdering vil en tilrå at bekkenedførsler og nye innløp til
stikkrenner/kulverter steinsettes og plastres i nødvendig grad for å hindre erosjon.
Bekkekryssingene utføres for øvrig med forlengelse av eksisterende stikkrenner/kulverter med
rør av samme dimensjon/lysåpning som eksisterende.
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________ ________________________________________________

9. REGULERINGSBESTEMMELSER
Reguleringspianen består av 4 reguleringspiankart (RI, R2, R3 og R4) datert 17.10.2011 og
reguleringsbestemmelser datert 21.10.2011.
Oversiktsplankart (BOl), Plan og profiltegning (COl, C02, C03, C04 og C05), Normalprofil
(FOl), Ingeniørgeologisk rapport for tunnel, vegskjæringer og urskråninger (Geologiske
forhold, anleggstekniske vurderinger, sikringsprognoser).

Reguleringsbestemmelsene gjelder Reguleringsplan for rassikring av Fv.42 ved Gyavatnet
som på plankart i målestokk 1:1000 er vist med planens begrensing.

§ 1. GENERELT

1.1 Plangrense
Reguleringspianen inneholder 3 plangrenser.
Arealet innenfor reguleringsplangrensene skal benyttes som vist i planen.
Vedtatt plan er bindende for arealbruk, fradeling og bygge — og anleggsvirksomhet innenfor
planområde.

1.2 Vertikalnivå
Planen har to vertikalnivå.
Tunnel har vertikalnivå 1 — “Under grunnen”, med egen plangrense
Resten av planen har vertikalnivå 2—” på grunnen/vannoverflate”, med egen plangrense —

her to plangrenser.
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§ 2. AREALFORMÅL (PBL § 12-5)

I medhold til § 12 i plan- og bygningsloven av 5. juni 2008 er det utarbeidet reguleringsplan
for Rassikring av Fv. 42 ved Gyavatnet, Eigersund kommune, Rogaland. Planen er fremmet
som detaljregulering i medhold av § 12-3.

Formålet med reguleringsplanen er rassikring av Fv 42 ved å bygge tunell, samt utbedring av
eksisterende veg til vegklasse S2 med fartsgrense 80 km/t.

2.1 Reguleringsområdet reguleres til følgende formål

2.1.1 Planen inneholder følgende formål for vertikalnivå 2 “på grunnen/vannoverflate”.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL1 2-5, nr.2)

• Kjøreveg (Offentlig)
• Kjøreveg (privat)
• Annen veggrunn — teknisk anlegg
• Frisiktsoner
• Midlertidig anleggs- og riggområde

2.1.2 Planen inneholder følgende formål for vertikalnivå i “under grunnen”

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL1 2-5, nr.2)

• Kjøreveg (Offentlig)
• Annen veggrunn — teknisk anlegg

2.2 Hensynssoner (PBL § 12-6)

Det regulerte området omfatter følgende hensynssone:

• Sikringssone — frisikt. Det tillates ikke vegetasjon eller annet sikthinder høyere enn
0,5 m over vegens nivå.

• Anleggs- og riggområde. Kan brukes til midlertidig anleggsområde, riggområde,
massedeponi og liknende i anleggsperioden. Etter ferdigstillelse av veganlegget
opphører denne hensynsonebestemmelsen og arealbruken skal være som fastlagt
på plankartet.
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§ 3. FELLESBESTEMMELSER

3.1 Plan for ytre miljø skal utarbeides før anleggsarbeidet tar til. Eventuelle behov for
ytterligere oppfølgende undersøkelser skal avklares. Ytterligere avbøtende tiltak i forhold ti
miljø og samfunn som avdekkes gjennom dette arbeidet skal innarbeides i byggeplaner og
konkurransegrunnlag.

3.2 Støy er vurdert, støyskjermingstiltak ikke nødvendig da det ikke er boliger eller
oppholdsrom i nærliggende område.

3.3 Universell utforming. Sikkerhetsutrustning i tunnel skal tilrettelegges etter prinsippene om
universell utforming.

3.4 Beplanting. Det tillates kun stedsbudne arter

3.5 Fylling i vann og vassdrag. Alle fyllingsarbeider i Gyavatnet utføres iht. bestemmelsene i
forurensingsforskriftens kapittel 22.

§4. REKKEFØLGEBESTEMMELSER

4.1 Anleggsarbeid kan ikke igangsettes før det foreligger godkjent massedeponi som dekker
totalbehovet.
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§5. REGULERINGSFORMÅL

5.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

5.1.1 I planområdet skal det anlegges kjøreveg, tunnel og annet trafikkområde som vist på
reguleringsplanen.

5.1.2 Areal for kjøreveg er avsatt etter vegtype 52 med vegbredcle 8.5 meter med skulder +

breddeutvidelse og rekkverksrom.

Avkjørsler til offentlig veg tillates kun der det er markert på reguleringsplankartet.

Areal for tunnel er avsatt etter Tunnelprofil T9,5 (mål i m), fri høyde tunnel er 4,60m.

5.1.3 Annen veggrunn omfatter areal avsatt til fyllinger, skjæringer, murer og grøfter med
videre. Utstrekningen av terrenginngrepene skal generelt begrenses. Skjæringer, fyllinger,
grøfter og andre restarealer som oppstår som følge av veganlegget skal bearbeides og
tilpasses eksisterende omgivelser.
Mindre endringer i skråningsutslag innenfor områdene for annen veggrunn — teknisk anlegg,
vil kunne skje som følge av uforutsigbare forhold som for eksempel grunnforhold eller feil i
kartgrunnlaget. Arealer som ikke blir brukt til formålet, skal gå tilbake til eksisterende forhold.

5.1.4 Gamle vegstrekninger
På gamle vegstrekninger som ikke inngår i fremtidig regulert vegnett, skal asfalten fjernes og
området formes med gode overganger til terrenget, skråninger tilpasses eksisterende
vegetasjonsmasse.

4.1.5 Bestemmelser for anleggsperioden
Det må foreligge særskilt godkjennelse for utslipp av prosessvann fra tunnel. Evt.
nødvendige rensetiltak skal iverksettes før videre utslipp til vann og vassdrag.

Det må foreligge særskilte planer for sikring av overvann og avrenning i anleggsperioden.

5.1.6 Teknisk bygg
Teknisk bygg for tunnel og nettstasjon for strøm kan plasseres innenfor område for annen
veggrunn. Disse tiltakene skal byggemeldes.

5.1.7 Godkjente avkjørsler er vist på reguleringsplanen. Eventuelt nye avkjørsler må
godkjennes av Rogaland fylkeskommune. Avkjørsler utformes og vedlikeholdes i henhold til
Statens vegvesen normaler.
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5.1.8 Frisikt

Frisikt for avkjørsler er vist med frisiktslinje og sone for frisikt. Kjørebanen til primærvegen,
sett fra avkjørselen, skal være synlig i hele frisiktsonen. Det skal være fri sikt i en høyde av
0,5 meter over tilstøtende vegers nivå.
Enkeitstående elementer som tre, stolper og liknende, med bredde eller diameter mindre enn
30 cm kan aksepteres stå i frisiktsonen.



AnlioNova

10 VEDLEGG

10.1 Kopi av utsendt varslingsbrev

10.2 Kopi av mottatte uttalelser til oppstartvarsel
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Reguleringsplan for rassikring Fv 42 Gyadalen — utførte revisjoner før 2. gangs behandling

jleskriveIse
‘“ —

nr.
1 4.5 NaturmiljØ og landskap Mangelfull beskrivelse av disse tema.

Disse er nå supplert
2 4.6 Masser og deponiområder Mangelfull beskrivelse av dette tema.

Supplert

3 4.7 Riggområde Mangler. Tatt med nå både i beskrivelse
og plankart

4 4.8 Konsekvenser i anleggsperioden Manglende beskrivelse. Tatt med nå
5 4.9 Sikring av strømtilførsel til tunnel Manglende beskrivelse. Tatt med nå
6 4.10 Risikofylt arbeid i hht. Manglende beskrivelse. Tatt med nå

byggherreforskriften

Plankart
Endring nr. Éndring Begrunnelse

1 Justering av vestre tunnelpåhugg Justert linjeføring ut fra seismiske
undersøkelser samt for å unngå
naturinngrep i foss ved profit 890.
Reservert areal for teknisk bygg samt
parkering for servicebil.

2 Justering av østre tunnelpåhugg Justert linjeføring ut fra seismiske
undersøkelser samt for å unngå
vesentlige naturinngrep i ur. Reservert
areal for teknisk bygg.

3 Riggområde Manglet. Tatt med nå.
4 Midlertidig anleggsbelte Manglet. Tatt med nå
5 Øst for eksisterende tunnel Justert linjeføring for å redusere

naturinngrep som skjæring i fjellside.
Også tatt med annet vega real for
alternativ med fylling ut i vannet her.

6 AvkjØrsel mellom tunnel stenges Stenges av sikkerhetshensyn
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Ø?ftc’>•(dring nr. Endring Begrunnelse

i Bestemmelser om fylling i vann og Krav om at dette skal skje i samsvar
vassdrag med forurensningsforskriftens kap. 22

2 Bestemmelser om universell utforming Bestemmelser i forhold til
tilgjengelighet for sikkerhetsutrustning i
tunnel. Ved. evt. beplantning skal det
ikke benyttes arter som er kjent for å gi
allergiske reaksjoner. Kun stedbundne
arter kan tillates.

3 Rekkefølgebestemmelser i forhold til Anleggsarbeid kan ikke tillates igangsatt
deponi før det foreligger godkjent deponi som

rommer alt av overskuddsmasser fra
anlegget.

Ingeniørgeologisk rapport -

Endring nr. Endring - Begrunnelse
i Seismiske undersøkelser Seismiske undersøkelser gjennomført

Rapport oppdatert mht. tunnelpåhugg.

2 Revidert veg-geometri Rapport og vedlegg justert som følge av
justert veg-geometri

Annet
Endring nr Endring lgrunnelse

i C-tegninger Endret som følge av endret veg
geometri

2 Beredskapsplan for tunnel Krav om beredskapsplan med
risikoanalyse på reguleringsplannivå.
Beredskapsplanen justert og oppdatert
etter møte med Eigersund brannvesen.



FYLKESRÅDMANNEN
Regionalutvilçlingsavdelingen

ROGALAND
FYLKES KU .‘ I MLX F

Eigersund kommune
Plankontoret
Postboks 580
4379 EGERSUND 02.03.2012

Deres ref.: 1211675 Saksbebaridler Liv TortiLd Welde Flage Saksnr. 12/1721-2
Direkte innvalg: 51 51 67 If) Løpenr. 14381/12

kkivnr. FR-RB ElG
GYAVATNET

EIGERSUND KOMMUNE - REGULERINGSPLAN - RASSIKRING AV FV 42—
GYAVATNET - UTTALELSE

Vi viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen for uttalelse.

Fylkesrådmannen har vurdert saken som regional planmyndighet og som sektormyndighet
for friluftsliv og kulturminnevern. Det kommer ikke egen uttalelse fra Fylkesmannen i
Rogaland i denne saken.

Vi viser til regionantikvarens merknad i saken om at det finnes 3 -4 hestedrikker på den
aktuelle strekningen som bør bevares.

Ifølge konsekvensutredningen er ikke hestedrikkene registrert på plankartet, men skal
registreres i den videre planprosess.

Det går frem av planbeskrivelsen at en bevaring av hestedrikkene, der det er mulig, skal
innarbeides i planprosessen.

Fylkesrådmannen ved kulturseksjonen ber om at regionantikvaren tas med for å lokalisere
og vurdere tilstanden på hestedrikkene, når disse skal registreres.

Hestedrikker som eventuelt ikke kan tas vare på på stedet, eller bevares på annen måte,
må dokumenteres med foto før rassikringsarbeidet igangsettes.

For å sikre at hestedrikkene blir registrertlkartfestet og dokumentert for ettertiden, bør det
formuleres en reguleringsbestemmelse som ivaretar dette.

Med hilsen
Kulturseksjonen

John Gunnar Johnsen
kultursjef

POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON TELEFAXS BANKGIRO: 3201 .05.50520
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Dag Kjetil Tonheim

Internt notat

Plansjef

Heringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr.
FV 42 ved Gyavatnet

Vår ref.: 12)7721110/916! Pt-. FA-L12, GBR-118/2

Saksbetiandler Randi Haugstad

reguleringsplan for rassikring av

Dato: 07.03.2012

Telefon: 51 46 50 24 Mobiltelefon:

I sitt møte 07.03.12 har Felles brukerutvalg behandlet sak 005/12 — Referatsaker til FeIlles
brukerutvalgs møte 07.03.12:

RS 1 — Høring og offentlig ettersyn — reguleringsplan for rassikring av FV42 ved
Gyavatnet.

Felles brukerutvalgs vedtak den 07.03.12:

Felles brukerutvalg fon.itsetter at universell utforming ivaretas i tråd med gjeldende
bestemmelser.

Mottakere:

E-post randLhaugstadegersund.kornmune.r

Vedtaket er enstemmig.

Med hilsen

Edmund Iversen
Leder felles brukerutvalg

R s.
Randi S. Haugstad
Politisk sekretær



Fra: Jerstad Svein Arne
Sendt: 21.05.2012
Til: ‘dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no
Kopi:
Emne: Ev42 Rassikring Gyadalen

Til: Dag Kjetil Tonheim

Vår ref: 201002110-6

Deres ref:

Fv42 Rassikring Gyadalen

Viser til telefonsamtale 21.05.2012 og deres oversendelse av endringer i planen for rassikring av Fv 42 i
Gyadalen, før 2. gangs behandling.

Utfylling i Gyavantet vil berøre en strekning på ca 320 m og berøre ca 11 daa av bunnarealet.

Ut fra de undersøkelser og vurderinger som foreligger vurderer NVE at tiltaket ikke vil medfe
nevneverdige skader eller ulemper for allmenne interesser. Vi anbefaler at det innarbeides
reguleringsbesternmelse som ivaretar behov for biotopforbedrende tiltak på fyllingsområdene, kantsonen,
mot vannet.

Tiltak i vassdrag må også avklares i forhold til Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. På ikke anadrom
strekning er det fylkeskommunen som forvalter denne.

Det fremgår ikke av planbeskrivelsen om utfylling i nærheten av dammen i utløpet av Gyavatnet vil ha
noen betydning for flomforløpet/ overløpet på damrnen, med tilhørende konsekvenser for vannstanden i
Gyavatnet. Vi forutsetter at dette en blir vurdert og at det ikke har noen konsekvenser i forhold til
vannstanden. Skulle det niedfae endringer må dette behandles for seg og avbøtende tiltak beskrives.

De kart som er oversendt er ikke i samsvar med krav i Pbl..

Fareområder skal alltid vises med hensynssoner i plankartet, med tilhørende bestemmelser som setter



forbud eller gir restriksjoner mot ny bebyggelse, jf Pbl § 12-6 og Miljøverdepartemertets
reguleringsplanveileder. Skredfaren er et opplagt tema for hensynssone. Om deler av veianlegget er utsatt
for flom, Fareområder skal alltid vises med hensynssoner i plankartet, med tilhørende bestemmelser som
setter forbud eller gir restriksjoner mot ny bebyggelse, jf Pbl § 12-6 og Miljøverdepartementets
reguleringsplanveileder.

Skredfare er et opplagt tema for hensynssoner. Om området er utsatt for flom, for eksempel fra
sidebekker vil dette også medfe hensynssone med tilhørende bestemmelser.

Ut fra planbeskrivelsen er vi usikre på hvilket sikkerhetsnivå som er lagt til grunn for prosjektet. Det er
verken vist til TEK 10, Teknisk forskrift til Pla- og bygningsloven eller Statens Vegvesens egne håndbøker,
016, 016.

Vi forUsetter at de krav som gjelder er ivaretatt, og formelle forhold vedr hensynssoner blir ivaretatt før
saken tas opp til behandling 2. gang.

Svein Arne Jerstad

senioringeniør

Skred- og vassdragsavdelingen

Region Sw

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: 09575 eller direkte: 22 95 9761

E-post: nve@nve.no eller direkte: saj@nve.no

Web: www.nveno <http:/fwww.nve.no>
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For tunneler som blir definert som - særskilt brannobjekt - skal det utarbeides beredskapsplan. Beredskapsplanen -

generell del - er lik for alle tunneler i Region vest.

Beredskapsplan - spesiell del - gjelder spesielt for den enkelte tunnel.
Generell del og spesiell del utgjør til sammen beredskapsplanen tor den enkelte tunnel.

Tunneleier:

Statens vegvesen, Sør—Rogaland distrikt

Dato: 10.05.2012 Ove Frøytlog

Tunnelforvalter

Beredskapsplan spesiell del — Fv 42 Gyatunnelen
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Si OPPLYSNINGER OM TUNNELEN .3

1.1 Plassering 3

1.2 Geonietri 3

1.3 Orenering og avløp 3

1.4 Byggeår 3

1.5 Sikkerhetsutrustning 4

1.5.1 Havari og snunisjer. møteplasser 4

1.5.2 Stengning og omkjøring 4

1.5.3 Nødstrøm (UPS) 5

1.5.4 Ventilasjon 5

1.5.5 Belysning 6

1.5.5.1 Evakueringslys 6

1.5.6 Utstyr tor publikum 6

1.5.6.1 Nødteletoner 6

1.5.6.2 Brannslukkingsapparat 7

1.5.6.3 Melding på bilradio, blinklys over FM—skill, niobiltelefon 7
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1.5.7.1 Fkadiosamband 7
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1 Skisse av tunnelen

2 lnnsalsplan tor 5W

3 Distrubusjonsliste -

4 lnnsatsplan for brannvesenet

5 lnnsatsplan for politiet

6 Innsatsplan tor AMK

Beredskapsplan spesiell del — Fv 42 Gyatunnelen



Si OPPLYSNINGER OM TUNNELEN

1.1 Plassering

Ny Gyatumiel vil ligge i Eigersund kommune, på Fv. 42 HP 01 ca. km 11,900 — 12,900 langs
Gyavatnet.

Forventet utrykkingstid for nødetatene er: ca. 25 minutt, se nærmere oppsett pkt. 1.6.2

i .2 Geometri og trafikkrnengder

Tunnellengde 1020 m lang, vil få en årsdøgntrafikk i dimensjoneringsåret på ca. 750 kjøretøy.
Omlag 10 % av disse er tunge kjøretøy. Tunnelen har en kjørebanebredde på 7,5 m og en fri
høyde på 4,60 m. Fartsgrensen er 80 km!t. Stigningsforhold gjennom tunnelen:
7,08 %o fra vest og 1,35 %o fra øst. Minste horisontalkurveradius er 270 m.

Figur4.12 Tunneiprofil T9,5 (mål i m)
T9,5 skal brukes for tunneler i tunneiklasse B og for hvert løp i tunnelkiasse E og F.

1.3 Drenering og avløp

VA-anlegg har luklcet drenering med kummer. Det vil bli drenskummer med ca. 100 meters
avstand. Avrenning vil være til begge ender av tunnelen. Ved eventuelt lekkasje av farlig
væske vil det være mulig å fange dette opp i drenskummer nær utslippsstedet.

1.4 Bvggeår

Det planlegges byggestart i 2013. Forventet byggetid 1,5 år.
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1.5 Sikkerhetsutrusting

Tunnellclasse B (Tunneltverrsnitt T9,5)

Utstyr Tunnel- Krav: Bygges! Kommentar:
• Krav o Vurdert Klasse installeres (Kjeding i retning fra Vatne mot

B Skreppeneset)
1-lavarinisjer • Normalavstand Ja 2 stk.

500 m +!- SOm
Snunisjer • Normalavstand Nei

1500 m+!- 100 m
Belysning • Ja Ener hav i HB 021
Evakueringslys • Ja For hver 62,5 m. Monteres på

høyre side i retning mot Helleland.
Ventilasjon • Ja Etter hav i HB 021.
Avstandsmarkering • Nei
Avbruddsfri strømforsyning • Ja For styre og komm.anlegg,

radioanlegg, nødstyreskap, pri.
belysning, brannskap og skilt,

Nødtelefon • Normalavstand Ja 8 stk. + 1 på utsida av hver
125m + på utsida tunnelmunning (Totalt 10 stk)
av Telefonene er dels plassert i
tunnelmunningene kiosker, og dels i skap.

Brannslokkingsapparat • Avstand på 62,5 m Ja 16 stk + i på utsida av hver
+ på utsida av tunnelmunning (Totalt 18 stasjoner
tunnelmunningene med 2 stk apparat i hvert

skap!kiosk)
Slokkevann • Ja Brannbil!redningsbil medbrakt

slokkevann i tank på 2500 liter. I
tillegg vil det kunne rykkes ut med
tankvogn. Lett tilgang til
slokkevann fra Gyavatnet.

Rød stoppblinksignal • Ja i på utsiden av hver
tunnelmunning

Fjernstyrte bommer for 0 Nei Nei
stengning.
Variable skilt o Ja 2 stk. radioskilt med gulblink i

tunnelen + i stk på utsiden av hver
tunnelmunning.

Kominunikasjons- og • Ja Ny redningskanal (nødnett Tetra)
kringkastingsanlegg vil komme etter hvert
JTV-overvåkning o Nei
Mobiltelefondekning i tunnel o Ja Vil bli avklart med

mobiltelefonoperatørene
Høydehinder (avviser) • Ja i stk i hver tunnelmunning
Trafokiosker • Ja Avklares i byggeplan

1.5.1 Havari- og smrnisjer, møteplassar

Tunnelen vil få 2 stk. havarinisjer. Disse er store nok til å kunne parkere et havarert kjøretøy.

Og vegbredden er stor nok til at varebiler og personbiler lett kan snu.

1.5.2 Stengnirig og onikiøring

Tunnelen skal kunne stenges ved hjelp av rødt stoppblinksignal framfor tunnelportalene.

Stoppblinksignalet skal ha undertekst “STOPP ved rød blink. Tunnel stengt”.
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Rødt blinksignal vil bli automatisk aktivert ved fjerning av eit brannslokkingsapparat. Rødt
blinksignal skal også kunne aktiveres fra vegtrafikksentralen og fra nødstyrepanelene.
Nødstyrepanelene for tunnelen vil bli plassert i skap i elektrobygg framfor tunnelmunningene.

Omkjøringsrute: Fv. 466 Flikka - Tonstad.

1.5.3 Nød.strern (UPS)
Det vil bli installert nødstrømsanlegg (UPS) som trer i kraft dersom strømtilførselen blir
brudt. Ved nettutfall vil batteri overta strømforsyningen til sentrale ftinlcsjoner som styre- og
overvåkingsanlegg, servicetelefoner og radiosamband. Det vil også være lys i nødstasjonene,
havamisj ene, evakueringslysene og i hver femte armatur i ca. i time. Ved nettutfall som varer
over en time vil datasambandet svikte. Avbruddsfri strømforsyning dimensjoneres for min.
230 kVA.

I .5.4 Ventilasjon
Tunnelen vil få langsgående ventilasjon med luftinntak gjennom portalene. Antall og
plassering av vifter vil bli bestemt på byggeplannivået.

Mekanisk ventilasjon vil bli automatisk aktivert når for høy CO og NO blir registrert.
VTS og nødstyrepanelene kan overstyre den automatiske styringen. Nødstyrepanelene har
prioritet og vil bli plassert i skap i elektrobyggene utenfor tunnelmunningene.

God ventilasjon er en forutsetning for at brannvesenet skal kunne arbeide effektivt med
brannslokking inne i en tunnel. Røyken må fjernes mellom brannstedet og den tunnelåpningen
innryklång skal skje fra, før brannvesenet og annet redningspersonell kan yte innsats.

Tunnelen vil bli liggende i Eigersund kommune. Det er brannvesenet i Eigersund som får
ansvaret for brann- og redningsarbeidet i tunnelen.

God ventilasjon gjør det mulig å komme fram til og kunne arbeide på brannstedet, men
medfører også flere negative moment som blant annet:

• Fare for større brannintensitet og ekstra røykutvikling.

• Raskere blanding av varm røyk og den kalde tunnelluften, og redusert sikt ved vegbanen.

• Røyken trekker raskere innover i tunnelen slik at motgående trafikk får mindre tid til å
snu og komme seg ut.

Ved en brannmelding er det derfor viktig at ventilasjonsnivået ikke blir satt høyere enn det
som er nødvendig for å styre røyken over til den ene sida av brannstedet. Ved å styre
ventilasjonsanlegget med en jevn trekk på 1 - 2 m!s gjennom tunnelen, kan det etableres ei

sikicer oppholdssone på den ene siden av brannområdet . På motsatt side kan røyken stige opp
mot taket slik at det oppstår ei friskluftsone langs kjørebanen. Men etter 3 - 400 m vil røyken
være så avkjølt at heile tunnelrommet blir fylt med røyk.

Ventilasjonsanlegget skal startes/styres fra VTS. Ved kommunikasjonssvikt med VTS kan
ventilasjon styres fra nødstyrepanelene. De vii bli plassert i skap i elektrobygg utenfor
tunnelmunningene.

Ventilasjonsanlegget er planlagt å gi en stabil trekk på 1 - 2 m!s, under normal drift, men er
dimensjonert til å gi 3-4 m/s når brannventilasjonen er aktivert. Antar 5-6 vifter a’ 20 kW.

Brannventilasjonsretningen er bestemt til å være i retning fra vest mot øst, dvs, i kjøreretning
fra Helleland mot Tonstad.
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Dette er avgjort i samråd med brannsjefen. Brannventilasjon ca 3-4 nils, blir startet opp av
vegtrafikksentralen (VTS) jfr. iimsatsplan for Statens vegvesen v/VTS, vedlegg 3.

Oppstart av brannventilasjon kan medføre at røyken i tunnelen kan komme til å gå i motsatt
retning i forhold til den naturlige trekkretningen, og at retningen på røyken således kan snu
underveis, når brannventilasjonen startes opp.

Når ventilasjonsanlegget er i normal drift, vil det ta om lag 5-10 minutt å bremse
luftslrømmen ned til null, og deretter alcselerere lufistrømmen opp til I - 2 m/s i motsatt
retning. Men både tiden det tar å snu luftstrommen, og styrken på luftstrømmen, er mye
avhengig av værforholdene til en hver tid (retning og styrke på den naturlige trekken i
tunnelen).

Ventilasjonsanlegget har ikke reserve-strømforsyning, og vil dermed ikke fungere ved svikt i
strømforsyningsnettet. Kabler for strømforsyning til ventilasjonsvifter vil for øvrig bli plassert
i lukket grøft i tunnelen.

1.5.5 Belysning
For belysning henvises til HBO21.

1.5.5.1 Evakucringslys
Det vil bli montert evakueringslys på høyre side av tunnelen i retning mot Helleland for hver
62,5 m gjennom hele tunnelen.

.5.6 Utstyr for publikum

1.5.6.1 Nødtelefoner
Det vil bli montert omlag 8 stk. nødtelefoner (ca 125 meter mellom hver) inne i tunnelen. I
tillegg vil det bli en nødtelefon utenfor hver av tunnelmunningene. De fleste telefonene inne i
tunnelen vil bli montert i skap i lag med brannslokkingsapparatene. I nisjene vil telefonene bli
monterte i kiosker knyttet opp til de tekniske byggene.

Når man Løfter av røret. vil man få automatisk ringesignal og kontakt med VTS.

Nødtelefonene vil bli nummererte med stigende nummer. VTS vil straks se hvor i tunnelen
det blir ringt fra. VTS kan også ringe tilbake til hvert enkelt apparat i tunnelen for å teste
sambandet.

P1ARC rapport 05.05.B 1999, side 165

1.5.6.2 Brunnskiikk n!spj)arat
De aller fleste branntilløp kan stanses ved hjelp av manuelle brannsiukkingsapparat. Det vil
derfor bli montert skap og/eller kiosker med brannslukkingsapparat i tunnelen, i alt 16 stk. J
tillegg vil det bli montert brannslukkingsapparat i tunnelmunningene. I hvert skap/kiosk vil
det bli plassert 2 stk. 6 kg ABC brannslukkingsapparat. Avstanden mellom skapene vil bli
62,5 meter. Skapene/kioskene vil ra innvendig belysning med batterikapasitet (reservestrøm)
for om lag i time. Inne i skapene vil det stå følgende tekst på norsk, engelsk, tysk og fransk:

Fjerning av brannsiukkingsapparat tilkaller brannvesenet.

På utsiden av skapene vil det bli satt på nødutgangsskilt med avstand ut til hver tunnelåpning.
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Fjerning av brannslukkingsapparat gir automatisk brannalarm, dvs, at tunnelen vil bli stengt,
(de røde vekselblinkene på utsida av tunnelmunningene vil bli sLått på) og varsling av VTS og
brannvesenet vil skje automatisk. I tillegg vil brannventilasjonen starte automatisk og
evakueringslysene trer i funksjon.
NB! Når et brannslukkingsapparat er Ijerna kan tunnelen bare åpnes igjen enten fra VTS eller
fra nødstyrepanelet. (Tunnelen åpner ikke automatisk igjen når apparatet blir satt på plass
igjen.)

1.5.6.3 Melding på hilradio, blinklys over FM-skilt, mobiltelethn
VTS vil kunne bryte inn i sendingen på radioen i tunnelen og gi nødvendig informasjon til
trafikanter i tunnelen ved en hendelse som for eksempel trafikkulykke eller brann. VTS har
egen irnisatsplan på dette som ligger ved denne planen (generell del). Slik innsnakk vil også
kunne gjøres fra nødstyrepanelene. Det vil bli plassert innvendig belyste radioskilt med gull
blinklys ved hver havarinisje i tunnelen (i alt 2 stk.). De gule blinklysene over skiltene vil bli
slått på når innsnakket på radioen blir aktivt.

Det er usikkert om det vil bli mobilsamband i tunnelen. Må avklares nærmere.

1.5.6.4 Spesielle lbrhold for handikappede og hevegelseshemniede
• Kantstein mellom kjørefeltet og sidearealet vil bli utformet som ikke avvisende.

• Sidearealet i tunnelen vil bli rømningsveg ut til begge munningene.

• Dører til nodstasjonskioskene vil bli 0,9 m brede.

• Høyden opp til underkant nødstasjonsskap vil være ca. 0,9 m

1.5.7 Ustyr for etatene

1.5.7.1 Radiosamhand
Det vil bli radiosambandlredningskanal inne i tunnelen.

Eksempel (vil bli utfS’lt senere):
Kominunikasjon:
Radiobnikersystem Telefon- Systemløsning SystemLosning Frekven Frekven

overdrag ilved tunnelen i det fri s Tx s Rx
MHz MHz

Redningskanal xxxxxxxx Basisstasjon
(Felles for brann, Kanal x
politi og helse)
Politiets VHF- Kanal y Transponder
kanal
Brannvesnets
VHF-kanal
Helse HE 35 Transponder
“Kringkasting”
NRK P1 xxxxxxxx Transponder

mlavbrytarfunksj o
n
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1.5.7.2 Nødstyrepanel
Det vil bli montert nødstyrepanel i kiosk/teknisk bygg ca. 50 m fra tunnelmunningene.
Det bør etableres et system for nøkkelsafe, slik at brann- og redningspersonellet har tilgang til
elektrobygg og nødstyrepanel.

Fra panelet kan redningsetatene:
-Dtenge tunnelen
-Dtyre ventilasjon
-Ekommunisere på redningskanalen
- foreta innsnakk på radioen (P1)

Brannventilasjon blir normalt styrt fra VTS. Nødstyrepanelene skal brukes dersom sambandet
mot VTS svikter. Nødstyrepanelet har høyeste prioritet i systemet og vil overstyre all annen
eventuell styring fra VTS.
Endring av ventilasjonsretning når det har oppstått brann/røykutvikling kan medføre ekstra
fare for personer som er nær skadestedet!

1.5.7.3 Slukkevaln
Brannvesenet har brannbiVredningsbil som har medbrakt slukkevann i tank på 2500 liter som
kan yte førsteinnsats. I tillegg vil det kunne rykkes ut egen tankbil i tillegg.

Ellers er det lett tilgang til slukkevann fra Gyavatnet.

1.5.7.4 Oppniotested/kommandoplass (KO)
Det er den lokale redningssentralen, LRS som er pålagt å lede og koordinere en
redningsaksjon i tunnelen. LRS i dette distriktet er Politiets operasjonssentral i Stavanger.
LRS utpeker Innsatsieder/skadestedsieder, en polititjenesteperson som skal lede og
koordinere innsatsen på selve skadestedet. Jnnsatsleder/skadestedsleder oppretter
kommandoplass (KO).

Dersom brannvemet er først på skadestedet er det Fagleder Brann som er skadestedsleder
inntil politiet ankommer stedet.

Fagleder Brann klarerer tunnelen for innsatspersonell rykker inn.

I .6 Om varsling av og samarbeid mellom redningsetatene og u.trykkingstid.

1.6,1 Varsling
VTS vil alltid varsle 110 sentralen i Stavanger. Denne sentralen varsler brannvesenet i
Eigersund, politiet på tif. 112 og AMK på tif. 113.

1.6.2 I l])kinjstider
Eigersund brannvesen:
På dag-/kveidstid: 25 minutter. På nattetid: 25 minutter.

Politiet:
Egersund politistasjon:
På dag-/kveldstid: 25 minutter. På nattetid: 25 minutter.

Ambulanse:
Egersund ambulanse:
På dag-/kveldstid: 25 minutter. På nattetid: 25 minutter.
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S2 RISIKOANALYSE

2.1 Generelt

De fleste uhell er ikke vanskeligere inne i en tunnel enn om uhellet hadde skjedd i friluft, men et

uhell i en tunnel kan medføre større risiko for andre tratikanter, blant annet fordi det er liten plass

til havarerte kjøretøy. Påkjøring av havarerte kjøretøy er derfor et ekstra risikomoment.

Bilbrann kan fà et alvorligere omfang inne en tunnel enn utenfor. Sterk røykutvikling vil gjøre det

vanskelig for folk å orientere seg og komme seg ut av tunnelen. Brannvesenet vil ha vanskelige

arbeidsforhold grunnet sterk varmeutvikling, høy røyktemperatur og generelt ha vanskeligere for å

orientere seg. Brannvesenet kan bare angripe en brann med ventilasjonsretningen selv om det blir

brukt røykdykkerutstyr.

Det er liten fare for at en bilbrann skal spre seg til flere biler, men risikoen øker ved brannfarlig

eller eksplosiv last, liten avstand mellom bilene og kraftig trekk. Blir en bilbrann ikke slukket med

utstyr fra bilen eller tunnelen, vil bilen som regel være overtent etter kort tid.

2.2 Farliggods

Nasjonal veg— og jernbanetransport av farlig gods skal skje i samsvar med “Forskrift om transport

av farlig gods på veg og jernbane”. Internasjonal vegtransport av farlig gods skal skje i samsvar

med den gjeldende utgaven av ADR,. Det er ikke regnet frekvens for ulykker med farlig gods fordi

det statistiske grunnlaget tor denne kjøretøygruppa er altfor spinkeh.

—I

Ved diet’ der det har oppstatt lekkasjè eller brann, det er fare for lekÅesje. eller det er sbade på

kjhrete fernhanevoan, tank. emballasje mv. må foier av kje’retøv og togferer/leder umiddelbart sarge

for a varsle b,a,w,esenot.:

2.3 Dimensjo nerende scenariWidentifisering av uønskede hendelser

Det er nyttet disse 4 hovedscenaria:

Scenario 1. Uforutsett stopp (nødstopp). trafikkuhell uten personskade

Scenario 2: Trafikkulykke med personskade

Scenario 3: Brann i personbil/varebil

Scenario 4: Brann i tungt kjøretøy

Internasjonal avtale om internasjonal vegtransporl, inngått i Genéve den 30. september 1957
2 Forskrift om transport av farlig gods på veg ogjernbane §15
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.4 Frekvens for hendelser

Frekvens for de 4 første scenariene er utregnet med modellen “Tusi” som bygger på registrerte

hendelser i norske vegtunneler:

Tabell for hendelser i tunnelen (ADT=1000)

Uenskede hendelser Tall pr. år Frekvens

Scenario (1):

Uforutsett stopp ( nødstopp) trafikkuhell

uten personskade 3,723 10

Scenarlo (2):

Trafikkulykke med personskade 0,074 0,198

Scenarlo (3):

Brann i personbil/varebil 0,003 0,0088

Scenario (4):

Brann i tungt kjøretøy 0,001 0,0024

Sum bilbrann 0,004

2.5 Risikomatrise

En hendelse skjer med en viss sannsynlighet og med en større eller mindre konsekvens. For en

bestemt hendelse blir risiko definert som:

Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens

Følgende definisjon av sannsynlighetsklassene er benyttet

• Svært mye sannsynlig:10 ganger pr. år eller oftere

• Meget sannsynlig: 1 gang pr. år eller oftere

• Sannsynlig: i gang pr. 10. år eller oftere

• Mindre sannsynlig: i gang pr. 50. år eller oftere

• Lite sannsynlig: Sjeldnere enn en hendelse pr. 50. år

Følgende definisjon av konsekvenskiassene er benyttet:

Skadeomtang på menneske, miljø, økonomiske verdier og driftsproblem:

Begrep Skadeomfang økonomiske verdier

Ufarlig Ingen personskader Skader opp til 25.000

En viss Få og små personskader Skader opp til 500.000

fa re

Farlig Få men alvorlige personskader Skader opp til i mill.

Kritisk 1—2 døde, inntil 3 alvorlig skadde, opp til 25 evakuerte Skader opp til 10 mill.

Katastrofalt Mer enn 2 døde, mer enn 5 alvorlig skadde, over 25 Skader over 10 mill.

evakuerte, totalt mer enn 10 personskader
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Uønskede hendelser er tramstilt i risikomatrisen nedenfor:

Sannsynlighet for hendelse - scenario i — 4

Svært

sannsynlig

Meget

sannsynlig

Sannsynlig

Mindre

sannsynlig

Lite

sannsynlig

Konsekvenser av hendelser

Risikonivået er syrnbolisert med fargene rødt (høy risiko), gult (en viss risiko) og grønt (liten

risiko). Som en (tommelfinger) regel gjelder følgende:

Hendelser med må handteres, ved å redusere sannsynlighet og/eller konsekvens,

eller

andre tiltak

Hendelser med en viss risiko bør overvåkes — tiltak kan vurderes

Hendelser med risiko kan en inntil videre se bort i fra

2.6 Statens vegvesen sine tiltak for å hindre og å redusere skadeomfang
ved brann og ulykker

L2 .6.] Brann

Statistisk sett utgjør brann ca. i % av alle hendelser i en tunnel. De mest vanlige årsakene til

brann i kjøretøy i tunnel er:

• Varmgang i brernser

• Elektriske feil i kjøretøy

• Kollisjoner

Branntrekvensen baserer seg på trafikkmengden (trafikkarbeidet). Siden sannsynligheten for brann er

så sterkt knyttet til trafikkmengden, er de mest effektive måtene å redusere denne risikoen på, å

regulere trafikken, for eksempel med:

• Fartsreduserende tiltak

• Restriksjoner på transport av farlig gods

Med bakgrunn i de beregningene som er gjort med hensyn til sannsynlighet for brann blir det ikke

foreslått ekstra tiltak i denne tunnelen.

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt
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2.6.2 Ulykker

Det er statistisk regnet ut at det kan skje ei ulykke med personskade hvert 8. àr i tunnelen. Ofte

er det avgjørende for utfallet for ei trafikkulykke at hendelsen blir meldt til hjelpernannskap så snart

som råd er. SyV vil derfor installere nødtelefoner for hver 125 meter i tunnelen. Telefonene vil bli

koblet slik at man straks kommer i kontakt med VTS når røret blir løftet av. VTS er bemannet 24

timer i døgnet. En melding om ei ulykke i tunnelen vil straks bli koblet opp i konferanse med

brannvesenet og meldt videre til Politi og AMK. VTS vil og straks stenge tunnelen for å hindre at

andre trafikanter skal skape sekundære ulykker i tunnelen.

2.6.3 l1iltak hr redtiste skadeomfang.

1. Tiltak som gjør trafikantene istand til i slukke en eventuell brann:

Det vil bli installert brannslokkingsapparat for hver 62,5 meter gjennom tunnelen.

2. Tiltak som gir mulighet for rask varsling, rask stenging og kommunikasjon med 110-sentral og VI’S:

Det vil bli installert nødtelefoner for hver 125. meter gjennom tunnelen. Det vil og bli montert rødt stoppblinksignal
framfor tunnelmunningene for rask stenging av tunnelen, slik at ikke flere trafikanter skal bli involvert i
brannenlulykka.

3. Tiltak som sikrer trygg og effektiv evakuering av personer som er truet av røyk og brann:

Det vil bli montert vifter — brannventilasjon. BrannvenIilaonen kan startes og styres både frå vegtrafikksentralen
(VTS) og frå nødstyreskap. I tillegg er det montert evakueringslys.

4, Tiltak som letter brannvesenet sin innsats i tunnelen:

Det vil bli montert brannventilasjon, slik at man kan blåse røyken i en bestemt retning.

Alle tiltak som er gjort både for å hindre ulykker og for å redusere skadeomfanget når brann og

ulykke har oppstått, er fra 5W sin side gjort i tråd med etatens sin 0—visjon, dvs:

DREPTE

14
i trafikken.
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Oversikt over vedleggene

Ved.Iegg i Skisse av tunnel.en

Vil blir utarbeidet i byggeplantasen.

Vedlegg 2 Innsatsplan for SyV

Vil blir utarbeidet i byggeplanfasen (Matrise for VTS)

Vedlegg 8 Distribwjonsliste

Vil blir utarbeidet i byggeplanfasen.

Vedlegg 4 lnnsatsplan for brannvesenet

Vil bli lagt inn når den er mottatt.

Vedlegg 5 Innsatsplan for politiet

Vil bli lagt inn når den er mottatt.

Vedlegg 6 lnnsatsplan for AMK

Vil bli lagt inn når den er mottatt.

Vedlegg 7 Omkjoringsrute

Vil bli lagt inn når den er mottatt.

Vedlegg 8 Aktuell helikopterlandingspiass

Vil bli lagt inn når den er mottatt.
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Vedlegg i Skisse av tunuelen
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Vedlegg 2 Inusatsplan for 8W
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Vedlegg 3 Distribusjonsliste
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Vedlegg 4 limsatsplan for brannvesenet
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Vedlegg 5 Innsatsplan for politiet

Beredskapsplan spesiell del — Fv 42 Gyatunnelen 18



Vedlegg 6 Innsatsplan for AMK
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Vedlegg 7 Omkjøringsrute
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Vedlegg 8 Aktuell helikopterlandingspiass
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Fra: 1-lolstad Øystein Bueie
Sendt: 22.05.2012
Til: Johansen Tore R.
Kap i:
Emne: Geoteknisk kategori og konsekvenskiasse, fylling i Gyavatnet

Henviser til håndbok 016, kap.0.6.

Fylling i vann, vest:

- Her er det liten dybde (vanndybde 7-8m) og slak skråningshelning, samt at det forvertes faste
masser i grunnen. Dersom grunnforholdene er enkle forventes rapport ang. fyllingen å settes i geoteknisk
katergori 2.

- Geotekniskkategori 2 medfwer kollegakontroll (itføres irterrt eller gjennom konsulert)

- Normal prosjektkontroll (grunnleggende kontroll og kollegakontroll) à geoteknisk kategori 2

Fylling i vann, øst:

- Det foftentes også her faste masser i grunnen. Dersom fyllingen skal etableres må ct allikevel
foretas en utvidet kontroll (Geoteknisk kategori 3) som følge av stor vanndybde og bratt skråningshelning
nærmest eksisterende veg.

- Forventes behov for utlegging av motfylling og videre oppbygging av fyllingen med lekter.

- Begrenset grunnboringsdybde.

- Utvidet prosjektkontroll (kontroll skal utfwes av et annet foretak enn det som utførte
prosjekteringen, uavhengig prosjektkortroll).

- Geoteknisk kategori 3

Sikkerhetsfaktor ved beregning av totalstabilitet forventes å bli satt i konsekvensklasse CC2 eller CC3,
gamma m 1,4 eller 1,5. Avhenger av grunnforhold og konsekvensklasse. Gjelder begge områder.

Mvi Øystein Holstad, SW
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Fra: Johansen Tore R.
Sendt: 22.05.2012
Til: dag.kjetil.tonheim©eiqersund.kommune.no
Kopi: Svein Assersen - AnkoNova AS
Emne: SV: VS: Fv42 Rassikring Gyadalen

I-ti.

Viser til telefonsamtale.

Her er en oppsummering på de spørsmål som NVE reiser i sin e-post 21.05, som kan oppsummeres i
følgende punkter;

1. Biotopforebyggende tiltak

2. Avklaring i forhold til forskrift om fysiske tiltak i vassdrag

3. Evertuelle konsekvenser i forhold til fiorrtorløp/overløp for dammen og konsekvenser for
vannstanden i Gyavatnet

4. Fareområder i forhold til skred og fiom

5. Sikkerhetsnivå som er lagt til grunn for prosjektet

Biotopforbyggende tiltak på fyllingsområdene kantsonen mot vannet er nevnt i kap. 4.5.2.2 i
planbeskrivelsen. Løses rred rekkefølgekrav slik vi ble enige om.

Ad 2

Fylkeskommunen, som forvalter denne forskrift, har ikke hatt merknader angående dette ved høring.

Ad 3

Slik vi har vurdert vil det sannsynligvis bare være marginale konsekvenser. Vi vil uansett ha en nødvendig
avklaring med Dalane Energi på byggeplannivået. Kan løses med rekkefølgekrav på nåværende plannivå
slik vi ble enige om.
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Ad 4

Hensynssone med fareområde for skred tas inn i planen ut fra aktsomhetskart skred fra NyE. Plankartet
vil bli oppdatert etter at kommunestyret har fattet endelig planvedtak slik vi ble enige om.

Ad 5

Her følger uttalelse fra vår geotekniker vedr. fastsettelse av sikkerhetsnivå.

M’4i

Toe R. Johansen

Fra: SveinAssersen - AnkoNova AS [mailto:assersen@ankonova.no}
Sendt: 21. mai 2012 21:12
Til: Johansen Tore R.
Emne: Fwd: VS: Fv42 Rassikring Gyadalen

Se mail under, svare dere på dette?

Mvfi

Svein

Mobil: 91539728

Sendt fra rrin iPhone

Videresendt melding:

Fra: Dag Kjetil Tonheim <dao.kietil.tonheimaeioersundkommune.no
<rrailto:dag.kietiltonheim(&eipersund.kommune.no»
Dato: 20:52:03 CEST 21. mai2012
Til: Svein Assersen - AnkoNova AS <assersen@ankonova.no <mailto:assersencankonova.no»
Emne: VS: Fv42 Rassikring Gyadalen

Kan du svare på dette i løpet av morgendagen før kl. 15.00!!!
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Fra: Jerstad SveinArne [mailto:saj@nve.riaj <mailto:[nilto:saj@nve.noJ>
Sendt: 21. mai 2012 20:34
Til: ‘dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no <mailto:dag.kjetll.tonhelm©elgersund.konimune.no.’
Emne: Fv42 Rassikring Gyadalen

Til: Dag Kjetil Tonheim

Vår ref: 201002110-6

Deres ref:

Fv42 Rassikring Gyadalen

Viser til telefonsamtale 21.05.2012 og deres oversendelse av endringer i planen for rassikring av Fv
42 i Gyadalen, før 2. gangs behandling.

Utfylling i Gyavantet vil berøre en strekning på ca 320 m og berøre ca 11 daa av bunnarealet.

Ut fra de undersøkelser og vurderinger som foreligger vurderer NVE at tiltaket ikke vil medffte
nevneverdige skader eller ulemper for allmenne interesser. Vi anbefaler at det innarbeides
reguleringsbestemmelse som ivaretar behov for biotopforbedrende tiltak på fyllingsområdene,
kantsonen, mot vannet.

Tiltak i vassdrag må også avklares i forhold til Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. På ikke anadrom
strekning er det fylkeskommunen som forvalter denne.

Det fremgår ikke av planbeskrivelsen om utfylling i nærheten avdammen i utløpet av Gyavatnet vil ha
noen betydning for flomforløpetl overløpet på dammen, med tilhørende konsekvenser for
vannstanden i Gyavatnet. Vi forutsetter at dette en blir vurdert og at det ikke har noen konsekvenser i
forhold til annstanden Skulle det medføre endringer må dette behandles for seg og avbøtende tiltak
beskrives.

De kart som er oversendt er ikke i samsvar med krav i Pbl..
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Fareområder skal alltid vises med hensynssoner i plankartet, med tilhørende bestemmelser som
seiler forbud eller gir restriksjoner mot ny bebyggelse, jf Pbl § 12-6 og Miljøverdepartementets
reguleringsplanveileder. Skredfaren er et opplagt tema for hensynssone. Om deler av veianlegget er
utsatt for flom, Fareområder skal alltid vises med hensynssoner i plankartet, med tilhørende
bestemmelser som setter forbud eller gir restriksjoner mot ny bebyggelse, jf Pbl § 12-6 og
Miljøverdepartementets reguleringsplanveileder.

Skredfare er et opplagt tema for hensynssoner. Om området er utsatt for flom, for eksempel fra
sidebekker vil dette også medfwe hensynssone med tilhørende bestemmelser.

Ut fra planbeskrivelsen er vi usikre på hvilket sikkerhetsnivå som er lagt til grunn for prosjektet. Det er
verken vist til TEK 10, Teknisk forskrift til Pla- og bygningsloven eller Statens Vegvesens egne
håndbøker, 016, 018.

Vi forutsetter at de krav som gjelder er ivaretatt, og formelle forhold vedr hensynssoner blir ivaretatt
før saken tas opp til behandling 2. gang.

Svein Arne Jerstad

senioringeniør

Skred- og vassdragsavdelingen

Regiori Sr

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: 09575 eller direkte: 22 95 97 61

E-post: nve@nve.no <mailto:nve@nve.no> eller direkte: saj©nve.no <mailto:saj©nve.no>

Web: .nve.no <http:Uwww.nve.no>
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.05.2012
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-4/13, GBR-4/138
Arkivsaksnr.:
12/24
Journalpostløpenr.:
12/11661

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
51 46 83 21
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
090/12 Planteknisk utvalg 12.06.2012

Kommunestyret 18.06.2012

Reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, 
Skadbergstronda - 2. gangsbehandling
  

Sammendrag:
Forslag til reguleringsplan for snuplass ved Skadbergstronda som skal betjene tungtransport 
til og fra Løining rekefabrikk har vært til offentlig ettersyn. Rådmannen vurderer at dette er 
nødvendig da den ene avkjørselen til fylkesvegen skal stenges for gjennomkjøring. Samtidig 
vil dette bidra til å bedre trafikksikkerheten i området ved at trailere kan snu på en mer 
oversiktiglig måte. Rådmannen anbefaler at planen blir vedtatt som fremlagt.

Saksgang:
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret som fatter vedtak i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012:
Forslag til reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, 11 blir vedtatt som fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

Eventuell tidligere politisk behandling:
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
023/12 Planteknisk utvalg 07.02.2012
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Reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, Skadbergstronda - 2. 
gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
Reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, Skadbergstronda ligger innenfor 
firkanten på kartet.

I forbindelse med plankontorets gjennomgang av planen har en gått gjennom kjente tema og 
foretatt ROS/KU vurdering knyttet til disse. Denne gjennomgangen er basert på ulike 
temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om 
oppstart m.m. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i 
hendelser som kan påvirke planområdet og omgivelsene, og hendelser som direkte kan 
påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen).  Vurdering av 
sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 
Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (år) 
Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca. hvert tiende år) 
Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert 100. 
år 

Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor. 
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Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig eller gjør konfliktnivået for høyt til at det kan legges 
inn i kommuneplanen. 
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte ev. ytterligere utredninger er 
påkrevd.
Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres ev. konfliktnivået vurderes som 
akseptabelt eller det ikke er konflikt i særlig grad.

En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn 
rekkefølgekrav eller at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for 
konfliktfylt og det blir ikke lagt inn i kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet 
vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser 
konsekvensene ev. at det ikke legges inn. 

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
På gjeldende kommuneplan er området vist som 
kjerneområde for landbruk.
Det foreslåtte reguleringsformålet er derfor i strid med 
kommuneplanen. Arealet som foreslås benyttet til 
snuplass er imidlertid kun 603 m2. Konflikten med 
kommuneplanen ansees derfor ikke som stor.

2.2 Gjeldende reguleringsplan
Området omfattes i dag av en liten del av 
reguleringsplan for Skadbergstronda og viser det som 
snuhank.  
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3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens nettside. Dette er så langt en kan se gjort i 
samsvar med PBL. 

V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D

Offentlige merknader

1. Rogaland fylkeskommune, 
regionalplanseksjonen

 Ikke merknad E

2. Statens vegvesen  Merknad E
3. Felles brukerutvalg  Merknad E

INNSENDTE MERKNADER
 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Rogaland 
fylkeskommune, 
regionalplanseksjone
n

 Ingen merknader. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

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

3. Felles brukerutvalg  Ingen merknader. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt som fremlagt.

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet ligger på Skadbergstronda og har kommunal veg og sjøhusrekke mellom seg 
og sjøen. Planområdet ligger i et vakkert kulturlandskap som denne delen av Eigerøy er 
særpreget av. Planområdet ligger på østsiden av Skadbergstrondveien, like ved 
rekefabrikken til Løining AS.
Hele planområdet dekker et areal på om lag 1,7 daa. Det meste av planområdet ligger på 
gnr. 4, bnr. 13 som eies av Bente Skadberg Nilsen og Konrad Skadberg. Resten av 

planområdet 
(Skadbergstrondveien), gnr. 4, 
bnr. 138, eies av Eigersund 
kommune.

Den delen av planområdet som 
ligger utenom 
Skadbergstrondveien ligger på 
dyrket mark.

Snuplassen vil bli lagt inntil 
Skadbergstrondveien.

5. PRESENTASJON AV 
FORSLAG TIL 
REGULERINGSPLAN
Rekefabrikken Løining AS har 
behov for en snuplass for 
større kjøretøyer i forbindelse 
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med levering / henting av varer til / fra fabrikken. Det fremmes derfor forslag om 
reguleringsplan som kan legge til rette for opparbeidelse av en slik snuplass. Samtidig har 
Eigersund kommune bruk for å etablere en pumpestasjon for avløpsvann i området.

I planforslaget utgjør snuplassen 603 m2, offentlig vei utgjør 220 m2, avløpsanlegg utgjør 83 
m2, nettstasjonen utgjør 30 m2, parkringsområdet utgjør 81 m2 og jordbruksområde utgjør 
652 m2.

5.1 Eksisterende bebyggelse i planen
Det er ingen bebyggelse i planområdet, med unntak av en nettstasjon tilhørende Dalane 
energi.

5.2 Ny bebeyggelse i planen
Det er ikke foreslått noen nye bygninger i planområdet, bortsett fra eventuell bygning 
i forbindelse med avløpsanlegget. 

6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Det er i planforslaget tatt med at parkeringsplassen på nordøstsiden av planområdet 
videreføres. Dette tiltaket genererer ikke noe behov for nye parkeringsplasser. 

Atkomsten til området forutsettes å skje fra Skadbergstrondveien. De andre forholdene er så 
langt en kan se ivaretatt.

6.3 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

Tiltaket vil bedre trafikksikkerheten i og med at den er tiltenkt trailere og lignende som henter 
og bringer varer fra rekefabrikken.  

6.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Dette er ivaretatt i planen og en viser til at det er vist mulighet for pumpestasjon for 
avløpsvann i området.

6.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Fremføring av strøm m.m X 1 1 Grønn

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

6.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

7. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

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 Grønn

Område for idrett/lek X 1 1 Grønn

Byggingen av snuplass og avløpsanlegg vil ikke påvirke forholdene for barn og unge.

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

Ikke kjent med spesielle forhold.

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.

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn
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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.

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

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

Ikke kjent med spesielle forhold.

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.

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

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.

10. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak
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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 I konflikt 
med

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 I konflikt 

med

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.

11.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med

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 I konflikt 

med

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert kulturminner i området jfr. temakart Rogaland. Heller ikke SEFRAK 
bygninger innforbi planområdet. Viser til uttale fra fylkeskommunen.

11.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Side 69 av 834



9

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Friluftsliv og rekreasjon 

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

x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området.

11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

En viser til at området ligger som kjerneområde for landbruk i kommuneplanen, samtidig er 
det i gjeldende reguleringsplan i hovedsak regulert til parkeringsplass og verdien som 
landbruksareal er derfor i all hovedsak avklart i reguleringsplanen. Vurderes derfor å være 
liten

11.6 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Området ligger i Vakre landskap og er omtalt som en del av et landskapsområde som 
betegnes med meget høy landskapsverdi av fylkes interesse. Det skal legges til grunn at 
gjenværende og særpregede terrengformasjoner ikke ødelegges og at inngrep reduseres og 
får en avslutning som er tilpasset landskapsomgivelsene. 

Det er særlig høydedrag og strandsonen som er svært sårbar for inngrep. En viser til at en 
allerede har regulert inne en større parkeringsplass i tilknytning til området og denne 
endringen vurderes derfor ikke å utgjøre en vesentlig forringelse eller medføre inngrep i 
høydedrag og strandsone..

11.7 Terreng

Hendelse/Situasjon Ivaretatt 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.

11.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser.

11.9 Lokalklima

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

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.10 Miljøkonsekvenser / naturmangfold

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser/naturmangfold X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser.

En kan ikke se at den foreslåtte reguleringsplanen vil ha noen miljøkonsekvenser og/eller 
konsekvenser for naturmangfold ut over de som allerede er omtalt ovenfor.

12. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med

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”.

Det er ikke utarbeidet utbyggingsavtale, en har ikke oversikt over hvem som skal etablere og 
bygge ut snuplassen. Dersom det ikke er kommunen som skal bygge snuplassen, men 
likevel skal overta snuplassen, vil det kunne være formålstjenelig at det utarbeides en 
utbyggingsavtale.

13. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner. 

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt som fremlagt.

14. 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
~ o ~

Alternative løsninger:
Forslag til reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, 11 blir vedtatt med følgende 
endringer:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
206295 Forslag til reguleringsbestemmelser
206298 Forslag til reguleringsplan
206294 Planbeskrivelse
220239 Uttalelse til reguleringsplan, snuplass gnr. 4 bnr. 13 og 138 - Skadbergstronda
224346 Uttalelse til reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, Skadbergstronda

224534
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 
bnr. 13 og 138, Skadbergstronda

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 13.01.2010 Løining AS Vedr. reguleringsplan Skadbergstronda
2 I 22.01.2010 Løining A/S Møte vedr. bygging av snuhammer

3 I 28.04.2010
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Varsel om oppstart av 
regulering/reguleringsendring - gnr. 4 bnr. 13 og 
138, Skadbergstronda

4 I 07.05.2010 Statens vegvesen
Uttalelse - varsel om oppstart av reguleringsplan 
for Skadbergstronda gnr. 4 bnr. 13 og 138

5 U 25.05.2010
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Høringsuttalelse fra felles brukreutvalg vedr. 
varsel om oppstart av 
regulering/reguleringsendring - gnr. 4 bnr. 13 og 
138, Skadbergstronda

6 I 01.06.2010
Rogaland 
fylkeskommune 
Regional

Uttalelse til  regulering / reguleringsendring -
Skadbergstronda

7 I 06.07.2010
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - reguleringsendring gnr. 4 bnr. 13 og 
138, Skadbergstronda

8 I 23.09.2010 Løining AS
Søknad om dekning av arkeologiske 
undersøkelser i Skadbergstrondveien vedr. 
Snuhammer

9 I 19.10.2010 Dalane Miljøverk IKS Uttalelse til regulering i Skadbergstrondveien

10 U 06.12.2010 Løining A/S
Søknad om dekning av arkeologiske 
undersøkelser i Skadbergstrondveien vedr. 
Snuhammer

11 I 19.12.2011
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Forslag til reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 
bnr. 13 og 138, Skadbergstronda

13 U 27.01.2012
ØSTEBRØD KARL 
ANDREAS; 

Varsel/informasjon om befaring
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TOLLEFSEN JAN L 
KIELLAND; 
TOLLEFSEN HILDE; 
SKEIE ALMA MARIE 
SKADBERG; 
SKADBERG OLE 
JAKOB; 
SKADBERG OLE 
CHRISTEN; 
SKADBERG INGOLF; 
SKADBERG GUNNAR 
PALMER; 
SEGLEM KÅRE; 
SEGLEM JOHANNE 
MARIE; 
ROALDSEN BERTE 
ELISABETH; 
OCE INVEST AS; 
NILSEN BENTE M 
SKADBERG; 
MONGE ODD 
RAGNVALD; 
MOE ODDBJØRG 
JOHANNE; 
Løining AS; 
KJELSTRUP JOHN; 
JOHANSEN LENA 
CATHRIN; 
JACOBSEN PER 
HENNING; 
HOVE LEIF WILLY; 
HOVE INGER J 
ROALDSEN; 
HAUGLAND JOMAR J; 
HAUGLAND ASTRID 
JUDITH; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
BØE OLE CHRISTIAN; 
BØE ELLEN CHR 
SIMONSEN; 
BERGSLIEN SIV T AA 
TEIGEN; 
BERGSLIEN NILS 
OTTO

14 U 01.03.2012

ØSTEBRØD KARL 
ANDREAS; 
TOLLEFSEN JAN L 
KIELLAND; 
TOLLEFSEN HILDE; 
SKEIE ALMA MARIE 
SKADBERG; 
SKADBERG OLE 
JAKOB; 
SKADBERG OLE 

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for 
snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, 
Skadbergstronda
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CHRISTEN; 
SKADBERG INGOLF; 
SKADBERG GUNNAR 
PALMER; 
SEGLEM KÅRE; 
SEGLEM JOHANNE 
MARIE; 
ROALDSEN BERTE 
ELISABETH; 
OCE INVEST AS; 
NILSEN BENTE M 
SKADBERG; 
MONGE ODD 
RAGNVALD; 
MOE ODDBJØRG 
JOHANNE; 
Løining AS; 
KJELSTRUP JOHN; 
JOHANSEN LENA 
CATHRIN; 
JACOBSEN PER 
HENNING; 
HOVE LEIF WILLY; 
HOVE INGER J 
ROALDSEN; 
HAUGLAND JOMAR J; 
HAUGLAND ASTRID 
JUDITH; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
BØE OLE CHRISTIAN; 
BØE ELLEN CHR 
SIMONSEN; 
BERGSLIEN SIV T AA 
TEIGEN; 
BERGSLIEN NILS 
OTTO

15 U 01.03.2012

Bjarne Rosenblad; 
Mattilsynet; 
Roger Tengsareid; 
Miljøavdelingen; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Dalane Energi; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Landbrukskontoret; 
Dalane Miljøverk

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for 
snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, 
Skadbergstronda

17 I 08.03.2012 Statens vegvesen Uttalelse til reguleringsplan, snuplass gnr. 4 bnr. 
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13 og 138 - Skadbergstronda

18 I 20.03.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 
bnr. 13 og 138, Skadbergstronda

Parter i saken:
            
N BERGSLIEN NILS 

OTTO
YTSTEBRØDVEIEN 358 4370 EGERSUND

N BERGSLIEN SIV T 
AA TEIGEN

YTSTEBRØDVEIEN 358 4370 EGERSUND

N BØE ELLEN CHR 
SIMONSEN

YTSTEBRØDVEIEN 344 4370 EGERSUND

N BØE OLE 
CHRISTIAN

YTSTEBRØDVEIEN 344 4370 EGERSUND

N EIGERSUND 
KOMMUNE

Postboks 580 4379 EGERSUND

N HAUGLAND 
ASTRID JUDITH

KOLHAUG 8 4340 BRYNE

N HAUGLAND 
JOMAR J

KOLHAUG 8 4340 BRYNE

N HOVE INGER J 
ROALDSEN

YTSTEBRØDVEIEN 334 4370 EGERSUND

N HOVE LEIF WILLY YTSTEBRØDVEIEN 334 4370 EGERSUND
N JACOBSEN PER 

HENNING
SKADBERGSTRONDVEIEN 
19

4370 EGERSUND

JOHANSEN LENA 
CATHRIN

KJERJANESVEIEN 6 4370 EGERSUND

N KJELSTRUP JOHN FRIEDA FASMERS VEI 22 5171 LODDEFJORD
N Løining AS Skadbergstrondveien 49 4370 EGERSUND
N MOE ODDBJØRG 

JOHANNE
PRESTEHEIA 98 4633 KRISTIANSAND 

S
N MONGE ODD 

RAGNVALD
HORDNESVEGEN 287 5244 FANA

N NILSEN BENTE M
SKADBERG

SOLSTRÅLEVEGEN 33 4050 SOLA

N OCE INVEST AS Strandgaten 70 4370 EGERSUND
N ROALDSEN BERTE 

ELISABETH
YTSTEBRØDVEIEN 416 4370 EGERSUND

N SEGLEM JOHANNE 
MARIE

SKADBERGSTRONDVEIEN 
16

4370 EGERSUND

N SEGLEM KÅRE GAMLE EIGERØYVEIEN 71 4370 EGERSUND
N SKADBERG 

GUNNAR PALMER
SKADBERGSTRONDVEIEN 
17

4370 EGERSUND

N SKADBERG 
INGOLF

SKADBERGSTRONDVEIEN 
23

4370 EGERSUND

N SKADBERG OLE 
CHRISTEN

YTSTEBRØDVEIEN 374 4370 EGERSUND

N SKADBERG OLE 
JAKOB

YTSTEBRØDVEIEN 348 4370 EGERSUND

N SKEIE ALMA 
MARIE SKADBERG

DRONNINGENS GATE 24 
D

4610 KRISTIANSAND 
S

N TOLLEFSEN HILDE HAMMERS GATE 8 4370 EGERSUND
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N TOLLEFSEN JAN L 
KIELLAND

HAMMERS GATE 8 4370 EGERSUND

N ØSTEBRØD KARL 
ANDREAS

SKADBERGSTRONDVEIEN 
25

4370 EGERSUND
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FYLKESRÅDMANNEN
 Regionalutviklingsavdelingen

POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON TELEFAKS BANKGIRO: 3201.05.50520
Postboks 130 Sentrum Arkitekt Eckhoffsgt. 1 51 51 66 00 51 51 68 90

Eigersund kommune
Plankontoret
Postboks 580
4379 EGERSUND 20.3.2012

Deres ref.: 12/7072 Saksbehandler: Knut Thorkildsen Slettebak Saksnr. 10/9007-10
Direkte innvalg: 51 51 66 83 Løpenr. 17629/12

Arkivnr. FR-RB EIG 
SKADBERGSTRONDA/SNUPLASS

EIGERSUND KOMMUNE - GNR.4, BNR.13, 138 -
REGULERING/REGULERINGSENDRING,
SKADBERGSTRONDA - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Vi viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen til uttalelse.

Fylkesrådmannen har vurdert saken som regional planmyndighet og sektormyndighet for 
kulturminnevern. Vi vil opplyse om at i denne saken kommer det ikke egen uttalelse fra 
Fylkesmannen.

Fylkesrådmannens vurdering
Det er i nærliggende område konsentrasjon av SEFRAK-B-bebyggelse som det må tas 
hensyn til. Snuplass og eventuell pumpestasjon for avløpsvann og nettstasjon, samt 
parkeringsområde og overgang til jordbruksområde, må få en opparbeidelse og utforming 
som ikke fremstår som skjemmende i området.

Utover dette har Fylkesrådmannen ingen vesentlige merknader i saken.

Med hilsen

Knut Thorkildsen Slettebak Ida Andreassen
Rådgiver Rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Kopi: Fylkesmannen i Rogaland
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Internt notat
  

  

Mottakere:

Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan for snuplass på 
gnr. 4 bnr. 13 og 138, Skadbergstronda

Vår ref.: 12/11417 / 12/24 / PL-, FA-L12, GBR-4/13, GBR-4/138 Dato: 11.04.2012

Saksbehandler: Randi Haugstad Telefon: 51 46 80 24 Mobiltelefon:   

E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no

I sitt møte 11.04.12 har Felles brukerutvalg behandlet sak 011/12 – Referatsaker til Fellles 
brukerutvalgs møte 11.04.12:

RS 3 – Høring og offentlig ettersyn – reguleringsplan for snuplass på gnr.4, bnr.13 og
            138, Skadbergstronda.

Felles brukerutvalgs vedtak den 11.04.12:

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Vedtaket er enstemmig.

-----------------------------------

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.05.2012
Arkiv: :PL-19930007, 
FA-L12, GBR-2/6
Arkivsaksnr.:
07/3164
Journalpostløpenr.:
12/15309

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Grete Stuen
Sivilarkitekt
51 46 83 04
grete.stuen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
Planteknisk utvalg 12.06.2012
Kommunestyret 18.06.2012

Reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik
2. gangsbehandling

Sammendrag:
Detaljregulering for gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik har vært til 
offentlig ettersyn og høring. Hensikten med planforslaget er å slå sammen tre 
reguleringsplaner til en plan og gjøre det mer oversiktlig. En samordning av 3 planer, som er 
vedtatt på ulike tidspunkt og med ulik planpraksis, medfører endringer som er av en slik 
karakter at den bør behandles som en vesentlig endring. Samtidig vurderer en det som 
positivt at en får en samlet plan for et større område og dette vil forenkle 
byggesaksbehandling og lignende.
Rådmannen viser til at de merknader som er kommet inn er vurdert og  det anbefales derfor 
at planen blir vedtatt som fremlagt.

Saksgang:
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret som fatter vedtak i saken

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012:
Forslag til reguleringsendring for detaljregulering for gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik  med kart og bestemmelser datert 22.05.12 vedtas som fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

Eventuell tidligere politisk behandling:
Planteknisk utvalg vedtok i møte 22.11.2011, sak 020/11, å legge ut detaljregulering for gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik  med plankart og bestemmelser datert 
22.11.2011 til offentlig ettersyn.
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Andre opplysninger / fakta i saken:

Detaljregulering for fritidsbebyggelse m.m - gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik - 1. gangsbehandling

1. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET

De tre reguleringsplanene som skal slås sammen ligger innenfor stiplet linje.

Planområdet ligger i Seksarvik, Nordre Eigerøy. Området rundt er preget av 
Av kulturlandskap med lyngheivegetasjon og tradisjonell landbruk. Topografien er kupert 
med synlig bergflater og steinknauser. Selve planområdet er bebygd med fritidsboliger og 
naust, der bebyggelsen er spesielt konsentrert rundt selve viken.
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Det er viktig at nye tiltak underordner seg landskapet og ivaretar byggeskikk og at en unngår 
store inngrep. Viktig at inngrep reduseres og får en avslutning som er tilpasset landskapet. 
Deler av planområdet inngår som en del av fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, natur-og 
kulturvern. Her blir det anbefalt å sikre området ved kjøp eller servitutt. Området blir brukt til 
tur- og båtfartsområde, og bør tilrettelegges med brygge, båtfeste, p-plass, sanitæranlegg 
mv.

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET
Kommuneplanens arealdel for kystdel
Det aktuelle området er hovedsakelig avsatt til nåværende fritidsbebyggelse.

Gjeldende reguleringsplaner:

Seksarvik m.m-gnr 2 bnr 6, 22 m.fl -vedtatt i kommuestyret 13.12.1993

Side 87 av 834



4

Området er regulert til byggeområder for hytter, spesialområder for friluftsområde og 
fornminner og trafikkområde for kjøreveg og parkeringsplass samt felles brygge og 
båtopplag. Det ble den 12.05.2001 foretatt reguleringsendring for området markert med 
skravur midt på plankartet. (se plankart under, Seksarvik-gnr 2 bnr 56 m.fl)

Seksarvik-gnr 2 bnr 56 m.fl - vedtatt i kommuestyret 12.05.2001

Dette området ble tatt ut av 
reguleringsplan Seksarvik m.m-gnr 2 bnr 
6, 22 m.fl og endret formål fra hytter/naust 
til byggeområde for fritidsboliger, en del av 
tidligere friluftsområde ble omregulert til 
lekeplass og det ble lagt inn småbåtanlegg 
i sjø mot sørvestsiden av Seksarvik, med 
mulighet for oppføring av redskapsbod for 
fiskerelatert utstyr. I tillegg ble det lagt inn 
to tomter for fritidsbolig mot nord og 
spesialområde for friluftsliv.

18-24 Hytteområde nord for Strusvågen - vedtatt i kommuestyret 11.09.2000.

Dette området er regulert til 
fritidsboliger, naust og privat 
småbåtanlegg i sjø og på 
land.
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3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
Høring og offentlig ettersyn
Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 13.01-24.02.2012 og sendt på høring til 
grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter med brev den 10.01.2012 og kunngjort 
i Dalane Tidende den 13.01.2012, med frist for merknader den 24.02.2012.
En har mottatt flere merknader til planen og som medfører justeringer i arealbruk og 
lignende.

V.nr  Fra Innhold/tema J/N/E/O/D

Offentlige merknader

1. Mattilsynet  Ingen merknad datert 16.01.2012 O

2. Rogaland fylkeskommune  Ingen merknad datert 23.01.2012 O

3. Dalane Miljøverk IKS  Merknad dater 23.01.2012 O

4. Statens vegvesen  Ingen merknad dater 26.01.2012 O

5. Erling Skåtøy  Merknad datert 30.01.2012 O

6. Fiskerlaget  Merknad datert 15.02.2012 O

7. Fiskeridirektoratet region Sør  Merknad datert 24.02.2012 O

Private merknader

8. Sigrid og Egil Endresen Merknad datert 10.02.2012 N

9.
Tor Magne Madland og Mette 
Svanes

Merknad datert 13.02.2012 N

10. Cathrine Endresen Blindheim m.fl Merknad datert 13.02.2012 N

11. Jan Otto Flåt Merknad datert 22.02.2012 O

12. Tove og Dag Tvedt Merknad datert 22.02.2012 N

13. Kjell Johan Kristensen Merknad datert 24.02.2012 O

14. Torunn Hetland Lonsdale Merknad datert 24.02.2012 E

15. Birgit Jørstad Merknad datert 24.02.2012 O

16. Kåre Veland m.fl Merknad datert 26.02.2012 O

17. Anders Hovland Merknad datert 27.02.2012 E

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Erling Skåtøy  Eigersund og Sokndal 
Fiskarlag vil vise til at det blir 
drevet fiske med teiner, ruser 
og garn i noe omfang i det 
aktuelle området.

 Vi forutsetter at 
detaljreguleringene i det 
aktuelle området ikke vil få 
konsekvenser for  eventuelle 
fiskeriaktivitet og har således 
ingen motforestillinger til 
detaljreguleringene

O -Rådmannen tar uttalen til orientering.

2. Dalane Miljøverk IKS  I 2006 vedtok Eigersund 
kommune ny avfallsforskrift 

O -Rådmannen tar merknaden til 
orientering.
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gjeldende for hele 
kommunen. 

 Seksarvik er et stort hyttefelt,
med få egnede steder til
hytterenovasjon og med 
dårlige atkomstvei. Det er 
derfor ønskelig at kommunen 
om mulig sikrer areal til slik 
bruk. Området bør være stort 
nok til at vi har mulighet til å 
bruke container/nedgravde
løsninger i framtiden. Disse 
må kunne tømmes med 
renovasjonsbil/kranbil. Det er 
viktig at kommunen sikrer at 
det blir regulert inn egnet 
området til hytterenovasjon i 
alle fremtidige hyttefelt, slik 
at DIM unngår unødvendig
krig med grunneiere i ettertid. 
Helst burde område for 
avfallshåndtering være 
overdratt til kommunen.

-Dersom behovet for areal for 
avfallshåndtering  øker i fremtiden ber 
en om at dette blir løst senere når det 
er aktuelt, slik at en kan finne velegnet 
plassering for denne type anlegg.

3. Fylkesmannen i 
Rogaland

 Støtter det fremlagte 
forslaget.

O -Rådmannen tar uttalen til orientering.

4. Fiskarlaget Vest  Området nyttet til fiskeri blir 
presset fra mange hold: 
Oppdrett, vindmøller til sjøs, 
reguleringsplaner i sjø til 
(friluftsområde, flytebrygge 
m.m), vann- og 
avløpledninger i sjø, kabler i 
sjø, fritidsinteresser 
(båttrafikk, fritidsfiske) Mange 
slike bit for bit prosjekt kan 
skadefiskeinteressene.

 Planens begrensning må gå i 
strandsonen utenom der det 
er tenkt småbåthavn. En er i 
mot at område i sjø blir 
regulert til friluftsområde i 
sjø. Eventuelle fortøyninger 
til småbåtanlegg må 
avgrenses mest mulig, det 
samme utslipp fra 
småbåtanlegg. Det 
forutsettes at fiske med 
teiner, ruser og garn kan 
fortsette som før

O

N

-Rådmannen tar uttalen til orientering.

-Planforslaget benytter den 
avgrensningen som er varslet ved 
oppstart av planarbeid.

5. Fiskeridirektoratet 
region Sør

 Viser til Fiskarlaget Vest sin 
høringsuttalelse og er kjent 
med at at det foregår fiske 
med teiner, ruser og garn og 
at dette kan fortsette.

O -Rådmannen tar uttalen til orientering.

Private uttaler

1. Sigrid og Egil Endresen  Viser til innregulert kjørevei 
langs vestgrensen av deres 
eiendom som ikke er bygd i 
dag. Så langt de kjenner er 

O -Det er korrekt at det i gjeldende 
reguleringsplan Seksarvik-gnr 2 bnr 
56 m.fl - vedtatt i kommuestyret 
12.05.2001, ligger inne en privat 
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det ikke aktuelt å anlegge vei 
der i dag. De er fra 
plankontoret forklart at denne 
veien er tatt med i 
planforslaget da den ligger 
inne i gjeldende 
reguleringsplan av 12.05.01. 
de mener dette ikke er 
korrekt

 Den nå viste kjørevei er i 
plan av 13.12.93 vist som 
gangsti som brukes som 
adkomst til småbåthavnen for 
fritidsboligene i øvre rekke. 
Dersom kjørevei blir anlagt 
slik den er vist i planforslaget 
vil den utgjøre vesentlig 
ulempe for dem. Og er den 
eneste kjørevei frem til en 
enkelt hytte i motsetning til 
andre hytter som har 
adkomst fra fellesparkeringer 
via gangstier. Etter deres syn 
er det ikke behov for å 
anlegge kjørevei som vist i 
planforslaget, og at kjørevei i 
gjeldende plan er 
opprettholdt ved en feil.Skal 
denne veien opparbeides vil 
det medføre omfattende 
terrenginngrep i naturen som 
og vil berøre deres eiendom.
Selv om nåværende 
grunneier ikke ønsker 
opparbeidelse av veien nå er 
det ingen garanti for at 
fremtidig grunneiere kan 
komme til å ønske å 
opparbeide veien.

 De ber derfor om at denne 
kjøreveien blir omregulert til 
gangsti

O

N

kjøreadkomst til gnr 2 bnr 122.

-I forrige planforslag ble det valgt å 
justere plasseringen av kjøreveien slik 
at den lå langs eiendomsgrense for 
eiendommene på østsiden. En har i 
dette forslaget justert plasseringen av 
kjøreveien slik at linjeføringen ligger 
mer i tråd med gjeldende plan. Det er 
ikke tatt stilling til å fjerne dette 
formålet, eller endre det, da formålene 
fra de gjeldende planer skal 
videreføres.

-Skal denne kjøreveien omreguleres 
må saken legges ut på ny høring

2. Tor Magne Madland og 
Mette Svanes

 De opplyser at det er plantet 
fremmedartet trær i området 
med synlig bergflater og 
lyngheivegetasjon innenfor 
G1, GN2 og FF3. de ber om 
at bestemmelsene endres til 
at Eksisterende terreng og 
stedegen vegetasjon skal 
bevares i størst mulig 
utstrekning. Fremmedartet 
vegetasjon bør begrenses og 
trær holdes under 5 meter 
høyde. De ber om at det kan 
tillates oppført 
uthus/bod/anneks i eget bygg 
og ikke som tilbygg til 
fritidsboligen. De har tinglyst 
båtfesterett på arealet vist 

N -Bestemmelsene fra dagens 
reguleringsplaner videreføres da det 
ved varsling av oppstart ble sagt at 
planarbeidet kun gjelder 
sammenslåing av tre planer som skal 
justeres etter dagens krav i plan- og 
bygningsloven vedrørende 
planfremstilling og tilpasses 
situasjonen slik den er i dag. 
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som GN3. Der er også 
etablert en felles trebrygge i 
arealet. De ber om at deres 
rettigheter ivaretas. De kan 
ikke se konflikter mellom 
dagens trebrygge, 
båtfesterett og formål 
friområde. De ber om at 
bestemmelsene får følgende 
tillegg ”Eksisterende brygger 
og båtfester kan 
opprettholdes som de 
fremstår per i dag”

3. Cathrine Endresen 
Blindheim m.fl

 Deres sjøbodhytte har en 
meget liten tomt og uegnet 
for deres barn til lek og 
opphold. De er avhengig av 
at omkringliggende friarealer 
er tilgjengelig for barna til lek.
De synes det er avsatt for lite 
friareal i planen. De reagerer 
på at det er lagt inn kjørevei 
fra parkeringsplass PP7 til en 
hytte, noe som vesentlig 
forringer verdien av området 
til lek, og at dersom det 
tillates kjørevei til en hytte vil 
det i fremtiden bli vanskelig å 
nekte andre å bygge kjørevei 
til sine hytter

O Bestemmelsene fra dagens 
reguleringsplaner videreføres da det 
ved varsling av oppstart ble sagt at 
planarbeidet kun gjelder 
sammenslåing av tre planer som skal 
justeres etter dagens krav i plan- og 
bygningsloven vedrørende 
planfremstilling og tilpasses 
situasjonen slik den er i dag. Dersom 
det skal gjennomføres endringer i 
planforslaget må dette varsles ved 
oppstarten og saken behandles på ny.

4. Jan Otto Flåt  Det er bra at avløp fra 
Seksarvik kan kobles til det 
nye renseanlegget på 
Ystebrød. De ber om at nytt 
pumpehus ikke planlegges 
plassert midt i 
småbåtanlegget. Forslag 1 
Pumpehuset plasseres inn i 
bake del og inntil fjell.
Pumpehus legges helt inntil 
bygg 1 i BF3 og lengst mulig 
vekk fra sjø

O Endelig plassering av pumpehus er 
ikke bestemt og må tas opp ved 
senere anledning når en vet mer om 
plasseringen.

5. Tove og Dag Tvedt  De ber om at eksisterende 
garasje på gnr 2 bnr 87 
godkjennes.

N Bestemmelsene fra dagens 
reguleringsplaner videreføres da det 
ved varsling av oppstart ble sagt at 
planarbeidet kun gjelder 
sammenslåing av tre planer som skal 
justeres etter dagens krav i plan- og 
bygningsloven vedrørende 
planfremstilling og tilpasses 
situasjonen slik den er i dag. 
Planforslaget omfatter ikke endringer 
fra gjeldende reguleringsplan.

6. Kjell Johan Kristensen  Opplyser at kommunen 
ønsker plass til pumpehus på 
16 m2 og grunneier av gnr 2 
bnr 83 kan komme med 
forslag mot visse 
betinngelser. Eieren 
disponerer opplagsplass på 

O Endelig plassering av pumpehus er 
ikke bestemt og må tas opp ved 
senere anledning når en vet mer om 
plasseringen.
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14,5 m2 som kan makebyttes 
mot utvidet båtplass på 10 
m2

7. Torunn Hetland 
Lonsdale

 Påbygg på gnr 2 bnr 97 er 
feilplassert på kartet og viser 
til byggesak med 
situajonskart som viser 
korrekt plassering av bygget. 
Slik det er vist nå ble først 
godkjent, men endret senere 
og godkjent.

 Offentlig båtopptrekk med 
tilhørende gangvei ligger ikke 
på offentlig grunn men på 
Anders Hovland sine 
eiendommer. ”Klypa” derimot 
brukes av alle. Det er tegnet 
inn parkeringsplasser der 
avfallsplass og pumpehus 
står. Antar at 
parkeringsplasser blir 
korrigert og merket.

 Sti ned til Strusvågen 
fremstår med 3,5 meter i 
bredde og bør korrigeres da 
den kun brukes som sti.

 Ber om at det kan plasseres 
en brygge på gnr 2 bnr 97 og 
at en av sjøhusene merket 
UN på gnr 2 bnr 90 ved 
Strusvågen endres til BF da 
denne er fallferdig og råtten 
og må rives og bygges opp 
igjen

J

J

J

N

-Plasseringen er rettet på plankartet

-Det som lå inne som o_FF2, o_GV 
og o_SA er fjernet slik nytt planforslag 
og inngår som en del av formål 
fritidsbebyggelse BF1

- Sti ned til Strusvåg ligger inne med 2 
meter bredde.

- Bestemmelsene fra dagens 
reguleringsplaner videreføres da det 
ved varsling av oppstart ble sagt at 
planarbeidet kun gjelder 
sammenslåing av tre planer som skal 
justeres etter dagens krav i plan- og 
bygningsloven vedrørende 
planfremstilling og tilpasses 
situasjonen slik den er i dag. 
Planforslaget omfatter ikke endringer 
fra gjeldende reguleringsplan.

8. Birgit Jørstad  Bemerker at det er tinglyst 
1,5 parkeringsplasser for gnr 
2 bnr 66 og 103 på f_PP2. 
De har i tillegg tinglyst 
båtplass ved Seksarvik

O -Rådmannen tar merknaden til 
orientering.

9. Kåre Veland m.fl  Kan ikke se det er tatt høyde 
for plassering av pumpehus 
som skal kobles til 
renseanlegget på Ystebrød. 
Ber og om at pumpehuset 
ikke plasseres midt i 
småbåtanlegget, men i bakre 
del og inn i fjellet, eller inntil 
bygg 1 i BF3 lengst mulig 
vekk fra sjø.

Endelig plassering av pumpehus er 
ikke bestemt og må tas opp ved 
senere anledning når en vet mer om 
plasseringen.

10. Anders Hovland  Er eier av gnr 2 bnr 5 og 56 
samt eier av tverrveien fra 
snuplassen frem til grensen 
med gnr 2 bnr 119. Eier i 
tillegg ”Klybå” og odden 
makert som GN3. Her 

J Det som lå inne som o_FF2, o_GV og 
o_SA er fjernet slik nytt planforslag og 
inngår som en del av formål 
fritidsbebyggelse BF1
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tillhører 2 av 3 brygger 
samme eier. 
Parkeringsplassene merket 
o_pp2 og f_pp4 tilhører 
eieren. Kommmunen eier 
kun hovedveien til Seksarvik 
og snuplassen. Eieren 
protesterer herved dersom 
reguleringsplanens formål 
medfører ekspropriering.

Saksbehandlers vurderinger:

Endringer foretatt på hver enkelt plan

Plan 19-19a – Seksarvik m.m-gnr 2 bnr 6, 22 m.fl
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Senere ble det foretatt reguleringsendring for en del av planen som er markert med rød 
skravur på plankartet. Dette området ble gitt nytt plannavn: Seksarvik gnr 2 bnr 56 m.fl.

1 Justert formål fritidsbolig etter dagens eiendomsgrenser

2 Justert parkeringsplass etter dagens eiendomsgrenser

3 Justert formål fritidsbolig i henhold til dagens eiendomsgrenser

4 Justert parkeringsplass i samsvar med dagens situasjon og eiendomsgrenser

5 Justert linjeføring av gangsti som får formålet turveg

6 Det reguleres inn privat brygge plassert i samsvar med dagens situasjon

7 Justert plassering av felles brygge i samsvar med dagens situasjon

8 Det reguleres inn privat brygge plassert i samsvar med dagens situasjon
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18-19 b Seksarvik-gnr 2 bnr 56 m.fl

1 Justert plassering av kjøreveg i henhold til dagens eiendomsgrenser

2 Justert formål fritidsbolig etter dagens eiendomsgrenser

3 Lagt inn formål felles kjøreveg

4 Justert linjeføring av veg i henhold til standard og dagens forhold

5 Justert plassering av bebyggelsen og gitt formål fiskebruk
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18-24 Hytteområde nord for Strusvågen

De endringene som er foretatt etter høringen er følgende:
Det som lå inne som o_FF2, o_GV og o_SA er fjernet slik nytt planforslag og inngår som en 
del av formål fritidsbebyggelse BF1. Sti ned til Strusvåg har en bredde på 2 meter.
Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen vedtas som fremlagt.

1 Gitt formål Uthus/naust etter dagens standard til tegneregler

2 Gitt formål gangveg etter dagens standard til tegneregler

3 Gitt formål uthus/naust etter dagens standard til tegneregler

4 Gitt formål uthus/naust etter dagens standard til tegneregler

5 Gitt formål småbåtanlegg i sjø med tilhørende strandsone etter dagens standard til 
tegneregler

6 Gitt formål småbåtanlegg i sjø etter dagens standard til tegneregler

7 Regulert inn privat brygge i samsvar med dagens situasjon

8 Regulert inn privat brygge i samsvar med dagens situasjon
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Det nye planforslaget:

Det legges ikke opp til endringer som vil medføre økt antall fritidsbebyggelser eller annen 
type bebyggelse enn det som allerede ligger inne i de tre eksisterende reguleringsplanene. 

De endringene som foretas er i all hovedsak justeringer av formål som legges inn etter 
dagens krav og standard til reguleringsplaner jf. Plan og bygningsloven 2008 og 
bestemmelsene justeres i henhold til dette. 

Generelt blir følgende justeringer foretatt:
 Linjeføring av interne gangveier/turveier vil bli justert og lagt inn som turveger i 

grøntområde. Formål fritidsbebyggelse, grøntområder, kjøreveier, parkeringsplasser 
blir videreført og spesifisert med egne feltnavn. Privat småbåthavn for båthus og 
lignende får formål naust, og skal fremdeles kun nyttes som naust/uthus og ikke
fritidsbebyggelse,

 Det reguleres inn formål brygge der det i dag er satt opp slike anlegg på private 
eiendommer for fritidsbebyggelsen.

 Reguleringsbestemmelsene blir sydd sammen slik at for eksempel tillatt størrelse på 
bebyggelsen blir likelydende for de som hører sammen i feltene, og vil være i trå med 
gjeldende kommuneplan for Eigersund.

Fritidsbebyggelse felt BF1-BF3
Ingen formålsendring, samme antall fritidsboliger som før. 
Innenfor felt BF1-BF3 inngår eksisterende bebyggelse i planen og planlagt bebyggelse 
tillates oppført slik plankartet viser. 
Det tillates oppført fritidsboliger på de eiendommer som vist på plankartet. 
Takvinkel 35º-45 º og maks. gesimshøyde 3,5 meter (målt i forhold til planert terreng). 
Grunnflaten skal ikke overstige 55 m². Nye bygninger skal tilpasses nåværende 
naustbebyggelse. Parkering skal skje i felt regulert til felles parkeringsområde.
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Fritidsbebyggelse-frittliggende felt FF1-FF11
Ingen formålsendring eller endring i antall fritidsboliger. 
Det legges inn byggegrense for fritidsbebyggelsen som ikke var i tidligere plan jfr. avsatnd til 
eiendomsgrense og byggelinje mot veg. Fritidsbebyggelsen tillates plassert innen for vist 
byggegrense, dersom det skulle bli aktuelt å flytte plassering eller lignende.
Innenfor felt FF1-FF10 inngår eksisterende bebyggelse i planen og planlagt bebyggelse 
tillates oppført slik plankartet viser, med totalt 28 frittliggende fritidsboliger

Fritidsboligene er gitt egne nummerering innenfor hvert felt. En viderefører størrelsen i 
eksisterende reguleringsplan for de ulike delfeltene. Der det ikke er påført størrelse inngår 
eksisterende bebyggelse og kan gjennoppføres slik de er i dag.

Bod/uthus skal som tidligere, oppføres som tilbygg til fritidsboligen og ikke frittliggende.
Til sammen har feltene et areal på om lag 39 daa.

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandssone SAL1-SAL5
Det er i dag oppført noen private brygger innenfor planområdet som ikke er vist i gjeldende 
reguleringsplaner. For at det skal være samsvar med dagen situasjon og ny planforslag, 
samt lovlig bebyggelse og anlegg, foreslås det å regulere inn oppførte brygger merket med 
felt SAL1-SAL5. Planforslaget legger ikke opp til oppføring av flere brygger eller utvidelse av 
de som er vist på plankartet. 

Uthus/naust UN
Naust er uthus for oppbevaring av båt, båtutstyr og fiskeredskap, og skal ikke innredes for 
andre formål.
Naust/båthus videreføres med maksimal tillatt bruksreal på 30 m2 BRA, og maksimal bredde 
5 m mot sjøfront. Eventuelt loftsrom skal ikke ha måleverdig areal. Grunnmurshøyden skal 
ikke overstige 1,0 m. Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 27 o og 37 o. Maksimal 
tillatt mønehøyde er 5,5 m og gesimshøyde er 2,5 m målt over middelvannstand. 
Taktekkingen skal være skifer eller rød takstein. Ved oppføring av naust og båthus skal 
bygget gis en fasadeutforming og materialbruk som samsvarer med bruken og utformes etter 
lokal byggeskikk. Takoppbygg, halvtak, altan og utkraging er ikke tillatt, og takutstikk skal 
ikke overstige 0,5 m. Det er ikke tillatt med gjerde, levegg eller andre stengsler.
Naust/båthus kan ikke benyttes som fritidsbolig.
For øvrig tillates det ikke oppført nye frittliggende uthus / boder. 

Lek
Det skal opparbeides felles lekeplass som vist på plankartet. Lekeplassen er felles for 
eiendommene innefor planområdet.
Det totale arealet for lekeplassen er 0,4 daa

Kjøreveg o_KV
Kjørevegen er offentlig kjøreveg som skal vedlikeholdes av kommunen.

Kjøreveg f_KV
Kjørevegen er felles for eiendommer som har kjøreadkomst via vegen og skal vedlikeholdes 
av disse.

Gangveg f_G
Gangvegen er felles for eiendommer som har adkomst fra hovedvegen.

KAI
Ved oppføring av kai skal denne plasseres som vist på plankartet. Denne skal godkjennes av 
havnevesenet, jf. lov om havner og farvann, § 8. Det samme gjelder evt. andre 
konstruksjoner i sjø.
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Parkeringsplasser på grunnen o_PP1
Innenfor o_PP1 skal det etableres offentlig parkeringsplasser som skal være tilgjengelig for 
allmennheten, Det skal avsettes 2 parkeringsplasser for funksjonshemmede i hvert felt. 

Parkeringsplasser på grunnen f_PP1-f_PP7
Det skal opparbeides 1,5 felles parkeringsplass per fritidsbolig innenfor planområdet. 
Plasseringen av disse feltene er merket f_PP1-f_PP7.

NaturområdeGN1-GN8
Områdene merket GN1-GN8 reguleres til grøntstruktur for naturområder. Det er ikke tillatt å 
gjøre andre tiltak her enn å sikre området som naturområde. Eksisterende terreng og 
vegetasjon skal bevares. Allmenn gangadkomst til friområdet GN3 skal ivaretas.
Til sammen utgjør naturområdene 22,4 daa.

Turveg TV
Det tillates opparbeiding av turveg TV som sti med maks bredde 1 meter. Turvegene skal 
være tilgjengelig for allmennheten. Ferdsel med motorisert kjøretøy tillates ikke på 
turvegene.

Reguleringsplanen tar ikke stilling til eierform for disse arealer og veger.

Friluftsformål LNFR
I friluftsområdet er det tillatt å drive jordbruk som ikke er til hinder for friluftsliv.

Friluftsområde FO
Vann merket Fo reguleres til bruk og vern av sjø og vassdrag for friluftsområde.

Friluftsområde FOSL
Friluftsområdet i sjø er åpent for allmenn ferdsel. Det er ikke tillatt å etablere innretninger 
som begrenser fri ferdsel i området.

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag f_SA
Ved oppføring av brygge i sjø skal denne plasseres som anvist på planen. Denne skal 
godkjennes av havnevesenet, jf. lov om havner og farvann, § 8. Det samme gjelder evt. 
andre konstruksjoner i sjø.
Privat småbåtanlegg skal anlegges i henhold til planer som er godkjent av kommunen.

Fiskebruk FB
Det er oppført en redskapsbu for oppbevaring av fiskerelatert utstyr og dette videreføres. 
Dette arealet vil dermed reguleres til fiskebruk FB som det rette formål. Det er ikke tillatt å 
bruke bua til fritidsbolig eller annet formål enn det reguleringsplanen viser. Maks tillatt 
grunnflate på redskapsbuen er fremdeles 60 m² med maks gesimshøyde på 2,5 m og tillatt 
takvinkel mellom 35-45 grader.
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HENSYNSSONER 

a.1) Sikringssoner
Frisiktsone H140
I områder merket som frisiktssoner skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende 
veger.

a.3) Faresoner
Høgspenningsanlegg H370
Høgspentlinje for tilføring av strøm utgjør fareområdet. Det tillates ikke oppført bygninger
nærmere enn 7,5 m fra linjens ytterfase.

d) Båndleggingssoner
Båndlegging etter lov om kulturminner H730
Innenfor området merket H_730 er det automatisk fredete kulturminner. Det ikke tillatt å gjøre 
inngrep i terrenget annet enn for alminnelig skjøtsel av områdene. Andre tiltak krever 
tillatelse fra antikvariske myndigheter.

Vurdering og gjennomgang 

En har nedenfor gått gjennom en del tema og foretatt vurderinger knyttet til konsekvensen av 
reguleringsendringen. Siden planen i hovedsak består i å slå sammen 3 eksisterende 
reguleringpslaner vurderes den ikke å ha spesielle konsekvenser.

Vurderinger av grad av sannsynlighet og mulige konsekvenser er angitt i tallverdier:

 Grønn: Risiko er lav og akseptabel uten ytterligere tiltak utifra kjente kilder (åpenbare 
tiltak bør vurderes)

 Gul: Risiko er moderat og akseptabel, men det bør vurderes nye risikoreduserende 
tiltak i forbindelse med detaljplanlegging

 Rød: Risiko er høy, det må iverksettes risikoreduserende tiltak ev. konflikten er så 
høy at det ikke kan legges inn. 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som 
kan påvirke planområdet og omgivelsene, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen).  Vurdering av 
sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 
Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (år) 
Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca. hvert tiende år) 
Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert 100. 
år 

Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor. 
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Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig eller gjør konfliktnivået for høyt til at det kan legges 
inn i kommuneplanen. 
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte ev. ytterligere utredninger er 
påkrevd.
Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres ev. konfliktnivået vurderes som 
akseptabelt eller det ikke er konflikt i særlig grad.

En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn 
rekkefølgekrav eller at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for 
konfliktfylt og det blir ikke lagt inn i kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet 
vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser 
konsekvensene ev. at det ikke legges inn. 

6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Offentlige og fellesparkeringer samt adkomstveier videreføres i det nye planforslaget. Det 
legges inn frisiktlinjer og soner som ikke var med i tidligere plan. 
En er ikke kjent med spesielle forhold vedrørende dette.

6.2 Gangveg
Gangveg i eksisterende plan videreføres.

6.3 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 Grønn

En vurderer at lokaltrafikken er relativt lav og er ikke blitt gjort kjent med spesielle forhold. 

6.4 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

En viser til at de tre reguleringsplanene har ulike regler for tilkopling til vann og avløp. En 
viser til at det nå er vanlig å åpne opp for innlagt vann og avløp. Rådmannen anbefaler derfor 
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at en benytter muligheten til å samordne planenen på dette punktet . En åpner opp for at en 
kan legge inn vann og avløp i bygninger med varig opphold, men da under forutsetning av at 
en skal kople seg til offentlig vann og avløp. Dersom dette ikke er mulig vil det fremdeles ikke 
være tillatt å legge vann i hyttene og det må benyttes biologisk toalett med minst 2 kammer 
og toalettet skal ligge under samme tak som hytten. 

6.5 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

Planen medfører ikke endringer.

6.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling X 1 1 Grønn

Planen medfører ikke endringer.

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

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

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 Grønn

Område for idrett/lek X 1 1 Grønn

Regulert areal for lekeplass fra tidligere plan videreføres. 
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

9. SIKKERHET OG BEREDSKAP

9.1 Flom/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 Kan 
forekomme 
flom ved storm-
eller springflo

Det er ikke foretatt fagkyndig vurdering for å finne sikker byggehøyde og følgende 
bestemmelse er lagt inn som vil ivareta dette i forbindelse med gjennoppføring og nybygging; 
”Ved omdisponering av bebyggelse til varig opphold som ligger ved sjø skal det fremlegges 

Side 103 av 834



20

fagkyndig uttalelse for sikker byggehøyde i forhold til vannstand. Endelig plassering foretas 
av bygningssjefen, som samtidig fastsetter kotehøyde for topp grunnmur.”

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.

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.3 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.

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

Flomutsatte områder x 3 3 Rød Kan 
forekomme 
flom ved storm-
eller springflo

Ikke kjent med spesielle forhold utover det som vedrører flom/stormflo, se pkt 9.1. Ivaretatt i 
ny bestemmelse.

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

Innenfor det området som er vist som fareområde høyspent på reguleringsplanen er det ikke 
tillatt å bygge fritidsboliger. Dette ivaretar også magnetfelt. Rådmannen vurderer at dette er 
tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.
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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.

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

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.

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

En viser til at det går en høyspentlinje gjennom området og denne er vist i tråd med krav fra 
Dalane Energi.

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

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

11.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak
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Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 

rødlistart

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

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
Det er registrert kulturminner i området jfr. tidligere reguleringsplan og temakart Rogaland.  
Det legges inn hensynssone båndlegging etter lov om kulturminner som omfatter arealet for 
registrerte fornminner samt videreføring av bestemmelsen vedrørende dette.
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn Det r registrert 

fornminner i 
området

Det er kjent kulturminne i planområdet og dette er vist i tråd med gjeldende plan og skulle 
således være ivaretatt i plan og bestemmelser.

11.4 Friluftsliv
I planforslaget er eksisterende stier gitt formål turveger med maks bredde på 1 meter.
Deler av området er omtalt i fylkesdelplanen for friluft, idrett, natur, FINK. 

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

Ikke kjent med spesielle forhold.

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

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.6 Landskapsvern og estetikk
Området ligger ikke langt fra omkringliggende områder omtalt i Vakre Landskap i Rogaland. 
Disse er betegnet som områder med meget høy landskapsverdi av nasjonal interesse. 
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En bør vektlegge byggeskikk ved oppføring av nye bygninger. Videre bør inngrep reduseres 
for å ivareta estetiske verdier i landskapet.

I bestemmelsene har en lagt opp til at utgraving og planering av terreng skal begrenses til 
det absolutt nødvendige for den bygningen som skal oppføres på tomten. Fyllinger skal 
tilpasses eksisterende terreng, pålegges jord og plantes og såes i. 

Rådmannen vurderer at det er viktig at ny bebyggelse blir terrengtilpasset og at en ikke 
setter opp store forstøningsmurer for å ta opp høyden. Følgende bestemmelse ivaretar dette: 
”Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig utstrekning. På bratte tomter 
skal det velges terrengtilpassede hustyper.”

En vurderer at dette vil ivareta hensynet til landskap og estetikk på en tilfredsstillende måte 
jfr. at konfliktgraden vil kunne være høy dersom en ikke ivaretar disse hensynene i plan og 
bestemmelser.

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

11.7 Terreng
Terrenget er forholdsvis kupert enkelte steder, og sårbar for inngrep i form av skjæringer og 
fyllinger. Det skal benyttes terrengtilpassede hustyper i tilknytning til bratte tomter. Utgraving 
og planering av terreng skal begrenses til det absolutt nødvendige for den bygningen som 
skal oppføres på tomten. Fyllinger skal tilpasses eksisterende terreng, pålegges jord og 
plantes og såes i. 

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.

11.8 Vegetasjon og markslag
Det skal benyttes stedegen vegetasjon ved beplanting

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.

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.
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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

Ikke kjent med spesielle forhold.

12. VURDERING I FORHOLD TIL NATURMANGFOLDSLOVEN

Hendelse/Situasjon Fare
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfoldsloven X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

13. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner og hensikten med 
reguleringsendringen. Planen ivaretar viktige hensyn til landskap, natur, fareområder m.m. 

Denne reguleringsendringen består i hovedsak av å slå sammen 3 eksisterende 
reguleringpslaner og tilpasse den til bestemmelser og plankart etter ny kartforskrift, SOSI-
standard samt dagens situasjon og vurderes derfor ikke å ha spesielle konsekvenser. Det 
legges ikke inn nye bygninger og lignende jfr. føringer i varsel om oppstart.

Endringene i kart og bestemmelser er i all hovedsak at en har modernisert utforming i tråd 
med dagens standard og situasjon, og en vurderer ikke at dette vil ha spesielle 
konsekvenser:

 Linjeføring av interne gangveier/turveier er justert og lagt inn som turveger i 
grøntområde. 

 Formål fritidsbebyggelse vises med byggelinje, grøntområder, kjøreveier, 
parkeringsplasser blir videreført og spesifisert med egne feltnavn. 

 Privat småbåthavn for båthus og lignende får formål naust, og skal fremdeles kun 
nyttes som naust/uthus og ikke fritidsbebyggelse jfr. eksisterende plan

 Det reguleres inn formål brygge der det i dag er satt opp slike anlegg på private 
eiendommer for fritidsbebyggelsen.

 Reguleringsbestemmelsene blir sydd sammen slik at for eksempel tillatt størrelse på 
bebyggelsen blir likelydende for de som hører sammen i feltene, og vil være i tråd 
med gjeldende kommuneplan for Eigersund samt hensyn til sikker vannstand m.m. 
Bl.a. åpnes det opp for tilkopling til offentlig vann og avløp.

Rådmannen anbefaler derfor at planforslaget med bestemmelser datert 22.05.2012 vedtas.
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Universell utforming:

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
231465 Seksarvik reg.plan 22.05.12.pdf
231403 Bestemmelser Seksarvik 22.05.2012.doc
219014 Detaljplan gnr. 2 bnr. 26, 22, 56, 65 m.fl.  - kopi av brev fra Fiskarlaget Vest
219013 Uttalelse - detaljregulering  gnr. 2 bnr. 26, 22, 56, 65 m.fl.  - offentlig ettersyn

219287
Merknader til reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

219288 Kart
218891 Vedr. detaljregulering gnr. 2 bnr. 6, 22, 56 og 65 m.fl.
218892 Oversendelsesbrev
218893 Tegning
218889 Høring av detaljregulering for gnr. 2 bnr. 22,56 og 65 m.fl.
218890 Tegning

218389
Merknad vedr. reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

218390 Leieavtale med Tom Hammer for parkeringsplass for 2 biler
217660 Reguleringsplan Seksarvik gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. - merknad
217659 Reguleringsplan Seksarvik - oversendelsesskriv epost
219541 Kartutsnitt
217658 Detaljregulering for fritidsbebyggelse m.m. gnr. 2 bnr. 6,22,56 og 65 m.fl. - Seksarvik

217099
Forslag til plassering av pumpeanlegg i Seksarvik og parkeringsuttalelse  gnr. 2 bnr, 
6, 22, 56 og 65 m.fl.

217100 Bilde av plassering av pumpehus
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217098
Merknader til reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

216469
Merknader - offentlig ettersyn detaljregulering gnr. 2 bnr. 6, 22, 56, 65 m.fl. -
Seksarvik

215924
Merknader - detaljregulering for fritidsbebyggelse m.m. gnr. 2 bnr. 6 m.fl.  
Seksarvågen/Seksarvik, 1. gangs behandling

215514
Uttalelse til reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

215513 Oversendelsesskriv epost
214401 Uttalelse - detaljregulering Seksarvik, gnr. 2 bnr. 6 m.fl.
214400 Oversendelsesbrev

213536
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg ver. reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 
og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

213190
Uttalelse til reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

212570 Uttalelse - detaljreguleringsplan gnr. 2 bnr. 6 m.fl. Seksarvik - offentlig ettersyn
211762 SAK  07.docx
210865 Reguleringsendring Seksarvik

210448
Høringsuttalelse - detaljregulreing gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

10 I 23.09.2001 Dag og Tove Tvedt
Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

11 I 10.09.2004 Aud og Eivind Aakre
Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

3 I 17.09.2004 Statens vegvesen
Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

6 I 20.09.2004 Kystverkets vest
Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

5 I 27.09.2004 Dalane Energi
Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

8 I 07.10.2004 Frode Bang-Hagensen
Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

9 I 07.10.2004 Dag og Tove Tvedt
Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

4 I 15.10.2004
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

1 I 15.01.2005
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 
mfl. - Seksarvågen/Seksarvik

2 X 28.09.2011
Annonse vedr. reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 
22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

7 I 28.09.2011 Anne K Tønnesen Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
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2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

14 U 10.01.2012 77 mottakere...
Offentlig ettersyn-detaljregulring gnr. 2 bnr, 6, 22, 
56 og 65 m.fl. - Seksarvik

15 U 10.01.2012

Eigersund havnevesen; 
Bjarne Rosenblad; 
Mattilsynet; 
Roger Tengsareid; 
Fiskeridirektoratet 
region sør; 
Kystverkets vest; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Fiskarlaget Vest; 
Eigersund Fiskarlag; 
Dalane friluftsråd; 
Dalane Energi; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Dalane Miljøverk

Offentlig ettersyn-detaljregulering gnr. 2 bnr, 6, 
22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvik

16 N 10.01.2012 Målfrid Espeland
Høring/offentlig ettersyn-detaljregulering for 
fritidsbebyggelse m.m. gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 
m.fl. - Seksarvik

17 I 16.01.2012 Mattilsynet
Høringsuttalelse - detaljregulreing gnr. 2 bnr, 6, 
22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

19 I 23.01.2012 Dalane Miljøverk IKS Reguleringsendring Seksarvik

23 I 23.01.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - detaljregulering Seksarvik, gnr. 2 bnr. 
6 m.fl.

20 I 26.01.2012 Statens vegvesen
Uttalelse - detaljreguleringsplan gnr. 2 bnr. 6 m.fl. 
Seksarvik - offentlig ettersyn

18 I 30.01.2012 Erling Skåtøy
Kaupanes og Seksarvik - områderegulering og 
detaljregulering.

25 I 10.02.2012 Sigrid og Egil Endresen
Merknader - detaljregulering for fritidsbebyggelse 
m.m. gnr. 2 bnr. 6 m.fl.  Seksarvågen/Seksarvik, 
1. gangs behandling

26 I 13.02.2012
Tor Magne Madland; 
Mette Svanes

Merknader - offentlig ettersyn detaljregulering 
gnr. 2 bnr. 6, 22, 56, 65 m.fl. - Seksarvik

27 I 13.02.2012

Blindheim Cathrine 
Endresen; 
Maribu Marianne 
Refsland; 
Gundersen Therese 
Refsland; 
Endresen Aage 
Refsland

Merknader til reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 
22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

24 I 15.02.2012 Fiskarlaget Vest
Uttalelse til reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 
56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

31 I 22.02.2012 Jan Otto Flåt
Merknad vedr. reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 
22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

32 I 22.02.2012
Tove Tvedt og Dag 
Tvedt

Høring av detaljregulering for gnr. 2 bnr. 22,56 og 
65 m.fl.
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33 I 24.02.2012 Kjell Johan Kristensen
Vedr. detaljregulering gnr. 2 bnr. 6, 22, 56 og 65 
m.fl.

34 I 24.02.2012
Fiskeridirektoratet 
region sør

Uttalelse - detaljregulering  gnr. 2 bnr. 26, 22, 56, 
65 m.fl.  - offentlig ettersyn

35 I 24.02.2012 Birgit Jørstad
Merknader til reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 
22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

30 I 24.02.2012
Torunn Hetland 
Lonsdale

Reguleringsplan Seksarvik gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 
og 65 m.fl. - merknad

28 I 26.02.2012

Veland Kåre; 
Veland Wenche Gro; 
Roxman Brit; 
Revheim Ommund 
Norvald; 
Osmundsen Johan; 
Maribu Marianne 
Refsland; 
Høie Bård Øyvinn; 
Endresen Egil

Forslag til plassering av pumpeanlegg i 
Seksarvik og parkeringsuttalelse  gnr. 2 bnr, 6, 
22, 56 og 65 m.fl.

29 I 27.02.2012 Anders Hovland
Detaljregulering for fritidsbebyggelse m.m. gnr. 2 
bnr. 6,22,56 og 65 m.fl. - Seksarvik

Parter i saken:
            
N ASPEN ANNE 

LINDA
SØRLIKROKEN 1 4020 STAVANGER

N AVEN ANNE 
GRETHE

NESBU ALLE 62 4052 RØYNEBERG

N AVEN TERJE NESBU ALLE 62 4052 RØYNEBERG
N BANG-HAAGENSEN 

KIRSTEN H
KVERNFALLVEGEN 6 4340 BRYNE

N BLINDHEIM 
CATHRINE E

SPRINGARSTIEN 3 4021 STAVANGER

N BUHRMANN 
KIRSTEN

STRANDGATEN 74 4370 EGERSUND

N BUHRMANN TOM 
WILLY

STRANDGATEN 74 4370 EGERSUND

N BULL-ENGELSTAD 
HELGE

GAMLEVEIEN 20 3030 DRAMMEN

N BULL-ENGELSTAD 
LIV H

GAMLEVEIEN 20 3030 DRAMMEN

N EIGERSUND 
KOMMUNE

Postboks 580 4379 EGERSUND

N EIKE FRODE RUNDVOLLEN 28 4017 STAVANGER
N EIKE IRIS HELEN RUNDVOLLEN 28 4017 STAVANGER
N ENDRESEN EGIL MADLAVOLLKROKEN 9 4041 HAFRSFJORD
N ENDRESEN SIGRID 

GYDA R
MADLAVOLLKROKEN 9 4041 HAFRSFJORD

N ENDRESEN AAGE 
REFSLAND

KARI LOFTHUS GATE 34 4020 STAVANGER

N FAA SIGURD ASSER JÅTTENS VEI 15 4020 STAVANGER
N GUNDERSEN 

THERESE R
DYVEKES GATE 9 4041 HAFRSFJORD
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N HAMMER TOM MIDBRØDVEIEN 28 4370 EGERSUND
N HELGESEN SVEIN 

REIDAR
REVHEIMSSLÅTTÅ 61 4045 HAFRSFJORD

N HETLAND OLAV KROKEN 4 4340 BRYNE
N HETLAND OLAV KROKEN 4 4340 BRYNE
N HOGNESTAD ÅSE 

HETLAND
HOGNESTAD 4340 BRYNE

N HOVLAND ANDERS MIDBRØDVEIEN 62 4370 EGERSUND
N HØIE BÅRD ØYVINN TORGVEIEN 2 4016 STAVANGER
N JENSENIUS HEGE 

MERETE M
MIDBRØDVEIEN 11 4370 EGERSUND

N JENSENIUS OLE 
GUNNAR ZAHL

MIDBRØDVEIEN 11 4370 EGERSUND

N JØRGENSEN 
PETTER EIVIND

SKYSSKAFFARSTYKKET 
16

4370 EGERSUND

N JØRGENSEN 
SISSEL ELLILA

SKYSSKAFFARSTYKKET 
16

4370 EGERSUND

N JØRSTAD BIRGIT NYGÅRDSBAKKEN 17 A 4044 HAFRSFJORD
N KRISTENSEN KJELL 

JOHAN
MIDBRØDVEIEN 15 4370 EGERSUND

N KVASSHEIM 
TORBJØRN

GOSENSTIEN 1 4041 HAFRSFJORD

N KVASSHEIM TORILL 
HØINES

GOSENSTIEN 1 4041 HAFRSFJORD

N KVIE REIDUN TORGVEIEN 2 4016 STAVANGER
N LINDØ SVANHILD MIDBRØDVEIEN 88 4370 EGERSUND
N LODE KRISTIN RØSSLYNGVEGEN 10 4340 BRYNE
N LODE KRISTIN RØSSLYNGVEGEN 10 4340 BRYNE
N LONSDALE ROGER POSTBOKS 419 4349 BRYNE
N LONSDALE 

TORUNN HETLAND
POSTBOKS 419 4349 BRYNE

N MADLAND TOR 
MAGNE

STEMMELIA 56 5223 NESTTUN

N MADSEN SIV 
MERETHE E

BERSAGELVEIEN 402 4311 HOMMERSÅK

N MADSEN TOM ARE BERSAGELVEIEN 402 4311 HOMMERSÅK
N MARIBU MARIANNE 

REFSLAND
KORNBLOMSTVEIEN 17 4027 STAVANGER

N MATTSSON 
EVELYN SOFIE

SOKNDALSVEIEN 8 4370 EGERSUND

N MATTSSON VIGGO 
GØSTA

SOKNDALSVEIEN 8 4370 EGERSUND

N MELHUS ALF TOR LENSMANNSTUNET 33 A 4027 STAVANGER
N MIDBRØD EINAR 

SVERRE
MIDBRØDVEIEN 8 4370 EGERSUND

N MIDBRØD EVY 
ANNE

MIDBRØDVEIEN 40 4370 EGERSUND

N MIDBRØD HARALD 
JOHAN

ROSENBORGGATEN 2 4370 EGERSUND

N MIDBRØD JAN IVAR C/O EVA 
MIDBRØD,SKØYTEV. 20

4370 EGERSUND

N MIDBRØD JØRN 
INGVAR

ÅRSTADFJELLVEIEN 14 4370 EGERSUND
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N MOTLAND BRIT 
TURID

LENSMANNSTUNET 33 A 4027 STAVANGER

N MYKLEBUST 
JOHAN ARNT

HOLAN 21 4370 EGERSUND

N OLSNES 
INGEBORG

EDVARD GRIEGSVEI 10 4318 SANDNES

N OLSNES JAN EDVARD GRIEGSVEI 10 4318 SANDNES
N OSMUNDSEN 

JOHAN
HARPUNVEIEN 10 4085 HUNDVÅG

N PEDERSEN STIAN MIDBRØDVEIEN 80 4370 EGERSUND
N REINERTSEN 

EINAR
OSPEVEGEN 12 4365 NÆRBØ

N REVHEIM 
ELISABETH MARIE

HØGEVEIEN 12 A 4026 STAVANGER

N REVHEIM OMMUND 
NORVALD

HØGEVEIEN 12 A 4026 STAVANGER

N ROALSØ ANNE 
MARIE

HØGEVOLLSVEIEN 11 4327 SANDNES

N ROXMAN BRIT VÅGEN 28 B 4364 SIREVÅG
N SAMUELSEN ALF 

MICHAL
BIRKEBEINERVEIEN 5 4370 EGERSUND

N SAMUELSEN JAN 
ERNST

BUGGEBAKKEN 5 4370 EGERSUND

N SAMUELSEN 
MARIANN

SLEPODDVEIEN 3 4370 EGERSUND

N SANDE ARNFINN TORVMYRVEIEN 28 A 4070 RANDABERG
N SKADBERG 

ODDBJØRN
SKADBERGSTRONDVEIEN 
55

4370 EGERSUND

N SVANES METTE STEMMELIA 56 5223 NESTTUN
N SVENSEN BERIT 

OVERLAND
GABBROVEIEN 21 4027 STAVANGER

N SVENSEN 
GODTFRED EMIL

GABBROVEIEN 21 4027 STAVANGER

N THOWSEN SIDSEL 
HOVLAND

WERGELANDSBAKKEN 14 5067 BERGEN

N TVEDT DAG KAARE 
BRYN DAAE

STRANDGATEN 51 4370 EGERSUND

N TVEDT TOVE 
SYNNØVE

STRANDGATEN 51 4370 EGERSUND

N TØVIK ELSE MARIE KÅRVÅG 6530 AVERØY
N VELAND KÅRE JON TORBERGSSONS VEI 

23
4070 RANDABERG

N VELAND WENCHE 
GRO

JON TORBERGSSONS VEI 
23

4070 RANDABERG

N VAAGE AINA 
BASILIER

SCHWEIGAARDS GATE 9 4307 SANDNES
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EIGERSUND KOMMUNE

Reguleringsbestemmelser for:
Detaljregulering for fritidsbebyggelse m.m – gnr 2 bnr 22, 55, 56 og 
65 m.fl. - Seksarvik

Område: Eigerøy
Plannummer: 0000000
Planid: 11012011---
Saksnummer: 07/3164
Datert: 22.05.2012
Sist revidert:
Dato kommunestyrets vedtak:

PLANENS FORMÅL OG INNHOLD
Formålet med reguleringsplanen er å slå sammen tidligere vedtatte planer og videreføre 
reguleringsformålene i en helhetlig plan. Plankartet med reguleringsbestemmelser er justert i 
henhold til plan- og bygningsloven 2008.
Reguleringsplanen viser eksisterende bebyggelse som inngår i planen, og planlagt 
bebyggelse. Det legges opp til videreføring av turområder i form av grønnstruktur med 
tilgang til sjø, samt bevaring av viktige kulturminner.

Følgende tidligere vedtatte planer som blir slått sammen er:

Seksarvik m.m., Gnr. 2, bnr. 6 og 22
Seksarvik Gnr. 2, bnr. 2, 56 og 65 m.m.
Hytteområde nord for Strusvågen

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner:

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr 1)
 Fritidsbebyggelse
 Fritidsbebyggelse-frittliggende
 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
 Uthus/Naust
 Lekeplass

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr 2)
 Veg
 Kjøreveg
 Gangvei
 Kai
 Parkeringsplasser (på grunn)

Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr 3)
 Naturområde
 Turveg

Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL § 12-5, nr 5)
 Friluftsformål
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Bruk og vern av sjø og vassdrag, (PBL § 12-5, nr 6)
 Friluftsområde
 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
 Fiskebruk

Hensynssoner (PBL § 12-6)
a.1) Sikringssoner
 Frisikt

a.3) Faresoner
 Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler)

d) Båndleggingssoner
 Båndlegging etter lov om kulturminner

§ FELLES BESTEMMELSER

Generelt
Det tillates ikke oppført andre bygninger enn de som er vist på plankartet som bebyggelse 
som inngår i planen eller planlagt bebyggelse.

Kvalitet
Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig utstrekning
Utgraving og planering av terreng skal begrenses til det absolutt nødvendige for den 
bygningen som skal oppføres på tomten. Fyllinger, planeringer skal tilpasses eksisterende 
terreng, pålegges jord og plantes og såes i. Veger skal tilpasses terrenget.

Uthus, boder og lignende skal oppføres som tilbygg til fritidsboligene slik at det ikke blir mer 
enn én bygning på hver tomt. Bygningsmyndighetene skal ved behandling av søknaden se til 
at bebyggelsen får en god form og materialbehandling.
På bratte tomter skal det velges terrengtilpassede hustyper

Videre skal bygningsmyndighetene se til at det ikke benyttes skjemmende farger på 
bygningene i planområdet. Bygninger utformes slik at de ikke dominerer i landskapet.
Ved omdisponering av bebyggelse for varig opphold som ligger ved sjø skal det fremlegges 
fagkyndig uttalelse for sikker byggehøyde i forhold til vannstand. Endelig plassering foretas 
av bygningssjefen, som samtidig fastsetter kotehøyde for topp grunnmur.

Privat småbåtanlegg, brygger skal anlegges i henhold til planer godkjent av kommunen.

Tiltak i sjø som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av 
havnemyndigheten.

Parkering
Det skal opparbeides 1,5 parkeringsplass per fritidsbolig. Parkeringsplassene anlegges 
enten som felles parkeringsplasser eller på egen grunn der dette er tillat. 

Kulturminner
Dersom det i forbindelse med tiltak i terreng oppdages automatisk freda kulturminner, som
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller
deres sikringssoner på fem meter. Melding om funn skal straks sendes overordnet
kulturminnemyndighet, jf. lov om kulturminne § 8, annet ledd.
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Gjerder
Oppføring av gjerder er ikke tillatt.

Beplantning
Kun stedegen vegetasjon er tillatt.

§ BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr 1)

2.1 Fritidsbebyggelse BF1 – BF3

BF1-BF3
Det tillates oppført fritidsboliger på de eiendommer som vist på plankartet med nummerering. 
Bygningene skal ha form og utseende som tradisjonelle båthus med båtopplagring i 
underetasje og rom for varig opphold i 1. etasje. 
Takvinkel 35o-45o og maks. gesimshøyde 3,5 meter (målt i forhold til planert terreng). 
Grunnflaten skal ikke overstige 55 m2. Nye bygninger skal tilpasses nåværende 
naustbebyggelse.

Det er ikke tillatt å legge inn vann i fritidsbebyggelsen med mindre det foreligger godkjent
utslippstillatelse. Biologisk toalett med min. 2 kammer skal benyttes. 

2.2 Fritidsbebyggelse-frittliggende FF1-FF10

FF1 og FF10.
Det tillates oppført én fritidsbolig innenfor avsatt byggegrenser som vist på plankartet. 
Mindre endringer av plasseringen kan godkjennes av kommunen. Maks tillatt bruksareal er
75 m2  BYA inkludert boder. Fritidsboligene skal ha saltak med takvinkel mellom 27o og 37 o

og maksimal tillatt mønehøyde settes til 5,5 meter målt over topp grunnmur.
Grunnmurshøyden skal ikke overstige 1,0 m.
Taktekkingen skal være skifer eller rød takstein, men kommunen kan dispensere fra dette. 

Planlagte fritidsboliger må være sikret tilgang til tilfredsstillende drikkevann før utbygging 
igangsettes. Vannforsyning skal tilfredsstille kravene i Forskrift om vannforsyning og 
drikkevann m.m. av 01.01.95. 
Det kan legges inn vann i fritidsboligene dersom disse knyttes til godkjent avløpsanlegg i 
området. Alternativt må vann føres til utvendig vannpost, og det må installeres biologisk 
klosett med minimum 2 kammer.

Parkeringsplass tillates oppført på egen grunn.

FF4, FF5, FF8, FF9 og FF10.
Det er ikke tillatt å legge vann inn i hyttene. Det skal installeres biologisk toalett med minst 2 
kammer. Toalettet skal ligge under samme tak som hytta.

FF6.
Det tillates oppført én fritidsbolig innenfor avsatt byggegrense som vist på plankartet. 
Fritidsboligen kan ha 75 m2 bebygd areal inkl. boder. Utarbeidet illustrasjon som viser 
plassering av fritidsboligen i terrenget legges til grunn for endelig plassering. Mønehøyde er 
satt til 4,5 m fra gjennomsnitt ferdig terreng (målt fra kote 10 meter). Takvinkel mellom 20 o

og 30 o. 
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Fritidsboligen skal tilknyttes godkjente anlegg for vannforsyning og avløp. Dersom dette ikke 
er mulig, må det installeres biologisk toalett med minimum 2 kammer. Toalettet skal ligge 
under samme tak som hytta.
FF7
Utarbeidet illustrasjon som viser plassering av hytta i terrenget legges til grunn for endelig 
plassering. Mønehøyde er satt til 6,9 m. Takvinkel mellom 35 o og 45 o. 

Fritidsboligen skal tilknyttes godkjente anlegg for vannforsyning og avløp. Dersom dette ikke 
er mulig, må det installeres biologisk toalett med minimum 2 kammer. Toalettet skal ligge 
under samme tak som hytta.

2.3 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone  SAL-f_SAL
SAL
Det tillates oppført brygger som vist på plankartet. Denne skal godkjennes av havnevesenet, 
jf. lov om havner og farvann, § 8. Det samme gjelder evt. andre konstruksjoner i sjø.
Privat småbåtanlegg skal anlegges i henhold til planer som er godkjent av kommunen.

f_SAL
Det tillates oppført felles brygge/opplagslass for småbåter for ??? som vist på plankartet.
Denne skal godkjennes av havnevesenet, jf. lov om havner og farvann, § 8. Det samme 
gjelder evt. andre konstruksjoner i sjø.

2.4 Uthus/naust UN
Naust er uthus for oppbevaring av båt, båtutstyr og fiskeredskap, og skal ikke innredes for 
andre formål.
Innenfor områder merket UN tillates det oppført et naust/båthus som vist på plankartet med 
maksimal tillatt bruksreal på 30 m2 BRA, og maksimal bredde 5 m mot sjøfront. 
Eventuelt loftsrom skal ikke ha måleverdig areal. Grunnmurshøyden skal ikke overstige 1,0 
m. Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 27 o og 37 o. Maksimal tillatt mønehøyde 
er 5,5 m og gesimshøyde er 2,5 m målt over middelvannstand. Taktekkingen skal være 
skifer eller rød takstein. Ved oppføring av naust og båthus skal bygget gis en 
fasadeutforming og materialbruk som samsvarer med bruken og utformes etter lokal 
byggeskikk. Takoppbygg/altan/utkraging er ikke tillatt, og takutstikk skal ikke overstige 0,5 m. 
Det er ikke tillatt med gjerde, levegg eller andre stengsler.
Naust/båthus kan ikke benyttes som fritidsbolig.
For øvrig tillates det ikke oppført nye frittliggende uthus / boder. 

Lekeplass 
Det skal opparbeides lekeplass som skal være felles for eiendommene innefor planområdet.

§ SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, NR 2)

Kjøreveg o_KV
Kjørevegen er offentlig kjøreveg som skal vedlikeholdes av kommunen.

Kjøreveg f_KV
Kjørevegen er felles for eiendommer som har kjøreadkomst via vegen og skal vedlikeholdes 
av disse.

Gangvei f_G1
Gangveien er felles for eiendommer som har adkomst via vegen.
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Kai
Ved oppføring av kai skal denne plasseres som vist på plankartet. Denne skal godkjennes av 
havnevesenet, jf. lov om havner og farvann, § 8. Det samme gjelder evt. andre 
konstruksjoner i sjø.

Parkeringsplasser (på grunn) o_PP1 
Innenfor o_PP1 skal det etableres offentlig parkeringsplasser som skal være tilgjengelig for 
allmennheten, Det skal avsettes 2 parkeringsplasser for funksjonshemmede i hvert felt. 

Parkeringsplasser (på grunn) f_PP1-f_PP7
Det skal opparbeides 1,5 parkeringsplass per enhet i områder merket f_PP1-f_PP7. Det 
reguleres inn 2 plasser merket f_PP1, som skal brukes av eierene av gnr. 2 bnr. 38.

§ GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, NR 3)

Naturområde G1-G8
Det er ikke tillatt å gjøre tiltak innenfor naturområdene G1-G8, annet enn for å sikre området 
som naturområde. Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares. Allmenn gangadkomst 
til friområdet GN3 skal ivaretas.

Turveg TV
Det tillates opparbeiding av turveg TV som sti med maks bredde 1 meter. Turvegene skal 
være tilgjengelig for allmennheten. Ferdsel med motorisert kjøretøy tillates ikke på 
turvegene.

Reguleringsplanen tar ikke stilling til eierform for disse arealer og veger.

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT (PBL § 12-5, NR 5)

Friluftsformål
I friluftsområdet er det tillatt å drive jordbruk som ikke er til hinder for friluftsliv.

§ BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, (PBL § 12-5, NR 6)

Friluftsformål FOSL
Friluftsområdet i sjø er åpent for allmenn ferdsel. Det er ikke tillatt å etablere innretninger 
som begrenser fri ferdsel i området.

Friluftsformål FO
Vann merket Fo reguleres til bruk og vern av sjø og vassdrag for friluftsområde.

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone SA
Ved oppføring av brygge i sjø skal denne plasseres som anvist på planen. Denne skal 
godkjennes av havnevesenet, jf. lov om havner og farvann, § 8. Det samme gjelder evt. 
andre konstruksjoner i sjø.
Privat småbåtanlegg skal anlegges i henhold til planer som er godkjent av kommunen.

Fiskebruk FB
Det tillates oppført en redskapsbu FB for fiskerelatert utstyr som vist på plankartet. 
Denne skal ikke innredes for andre formål og tillates ikke til brukt som rom for varig opphold. 
Bygningens grunnflate skal ikke overstige 55 m2, maks gesimshøyde 2,5 meter og tillatt 
takvinkel mellom 35 o og 45 o.
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§ HENSYNSSONER (PBL § 12-6)

a.1) Sikringssoner
Frisiktsone H140
I områder merket som frisiktssoner skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende 
veger.

a.3) Faresoner
Høgspenningsanlegg H370
Høgspentlinje for tilføring av strøm utgjør fareområdet. Det tillates ikke oppført bygninger
nærmere enn 7,5 m fra linjens ytterfase.

d) Båndleggingssoner
Båndlegging etter lov om kulturminner H730
Innenfor området merket H_730 er det automatisk fredete kulturminner. Det ikke tillatt å gjøre 
inngrep i terrenget annet enn for alminnelig skjøtsel av områdene. Andre tiltak krever 
tillatelse fra antikvariske myndigheter.
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Torunn Hetland Lonsdale
p.b. 419
4349 BRYNE

Mob. 900 10 964 Bryne, 24.02.2012

PLANKONTORET
Eigersund Kommune
P.B. 580
4370 EGERSUND

Att . Saksbehandler Grete Stuen

VEDRØRENDE SAMMENSLÅING AV REGULERINGSPLANER SEKSARVIK, 
EGERØY

Jeg viser til samtale fredag, 24.02.2012, og til de foreliggende sakspapirer/kart.

Jeg har noen korrigeringer og innspill til høringen;

1. Påbygg
Påbygg på Gnr/Bnr 2/97 er feilplassert på kartet.  I vår byggesak (3 – 4 år 
tilbake) ligger påbygget korrekt plassert på situasjonskartet, forskjøvet 
bakover i forhold til hytta. Slik påbygget viser på reguleringsplanen er det 
plassert slik det var opprinnelig søkt om , men som senere ble endret og 
godkjent. Dette som en informasjon til Kartverket.

2. Snuplass i Seksarvik
Kartet viser en del nye parkeringsplasser i snuplass-området i Seksarvik. I 
samtale ble det forklart med at båtopptrekk-plassen  (o_sa/o_gv)  var 
kommunal grunn, og derfor måtte det fremkomme nok parkeringsplasser 
for besøkende.  
Dette er ikke korrekt. båtopptrekket (inkl. båt av/pålasting/”klypa”) 
tilhører Anders Hovland sine eiendommer, og er ikke kommunalt eie.
”Klypa” brukes derimot av alle,  slik har det alltid vært.
Det er tegnet inn parkeringsplasser der boss-stasjonen og pumpehuset 
står, samt videre inn på eiendommen Gnr/Bnr 2/130? Antar at antall 
parkeringsplasser blir korrigert og merket.
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(side 2, brev fra Torunn H. Lonsdale 24.02.2012)
2 …

3. Sti ned til sjøhusene i Strusvågen
Jeg fikk fortalt at stien ned til Strusvågen kunne være max 2 meter bred, 
men nødvendigvis ikke så bred.  Hensikten er at det ikke skal være 
kjørbar vei, men en sti/adkomst til sjøbodene. I sakspapirene fremstår 
denne stien på 3, 5 i bredde, og bør korrigeres.

4. Brygge Gnr/Bnr 2/97
Jeg vil gjerne benytte anledningen å be om at brygge kan plasseres på 
min eiendom mot sjøen, Jeg sender inntegnet kart separat pr. post, iflg 
avtale.

5. Båthus Strusvågen
Eigere av Gnr/Bnr 2/97 og 2/125 er eigere av en av sjøbodene i 
Strusvågen, disse merket UN (uthus/naust).  Sjøhuset er råttent og 
falleferdig, må rives og bygges opp på ny. I den anledning kommer vi 
med et innspill om å få lov å endre betegnelsen fra UN på sjøbodene i 
Strusvågen  - til BF, slik som sjøbodene i Seksarvik er betegnet.

I og med at 3 reguleringsplaner slås sammen burde det kanskje være en 
anledning til at den nye reguleringsplanen inneholder samme lov for alle 
sjøbodene.

Vennlig hilsen

Torunn H. Lonsdale

Iflg. avtale med Grete Stuen sendes kartutsnitt pr. post den 27/2, med 
inntegnet ønske om plassering av brygge på Gnr/Bnr 2/97.
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________________________________________________________________ 

Fra:  Roger Lonsdale 

Sendt: 27.02.2012 
Til:  grete.stuen@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: reguleringsplan Seksarvik 
________________________________________________________________ 

 Hallo, og takk for møtet fredag!

Vedlegger mitt brev/innspill, som avtalt i møte fredag.

Sender kartutsnitt pr. post i dag med inntegnet brygge, og skissert hvor påbygget ligger på min eiendom.

vennlig hilsen Torunn H. Lonsdale
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________________________________________________________________ 

Fra:  Stoneship 
Sendt: 27.02.2012 
Til:  grete.stuen@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: Detaljregulering for fritidsbebyggelse m.m. Gnr. 2 Bnr. 6,22,56 og 65 m.fl. - Seksarvik 
________________________________________________________________ 

 27.02. 12   God dag

Det vises til telefonsamtale.

Undertegnete er eier av Gnr. 2, Bnr. 5, 56 samt eier av tverrveien fra
snuplassen frem til grensen med Gnr. 2 Bnr. 119.  Likeledes eier av
Fortøyningsplassen "Klybå" rett nedenfor snuplassen og båtopptrekk, merket
sa i oransje farve på Deres kart, samt odden med markering GN3 i grønt.
2 av de 3 bryggene her er også undertegnedes eiendom.

Området i grått, merket o_pp2 og f_pp4 er også undertegnedes eiendom. Nedre
del av f_pp4 er felles parkeringsplass for 5 av gardsbrukene på Midbrød
avstått av daværende eier Magne Jørum i 1982. (Skriftlig avtale)

Kommunen er kun eier av hovedveien ned til Seksarvik samt snuplassen.
All rundtliggende eiendom er privat.

Bnr. 6 er eier av den gamle sjøboden ned av snuplassen.  Her stemmer ikke
den reelle eiendomsgrense med det digitaliserte kartet som kommunen
benytter. Bnr. 6 eier kun grunnen som den nåværende sjøbod står på.
Avgrenset i østlig retning til muren den hviler på.  I tillegg disponerer
Bnr. 6  1. stk parkeringsplass opptil nevnte mur, samt fortøyningsplass på
bryggen i motsatt retning ihht. Privat avtale.

Dersom reguleringsplanens formål er senere ekspropriering av deler av min
eiendom til fordel for offentligheten, protesteres herved.

Med vennlig hilsen
Anders Hovland
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet - Eigersund kommune 

Sendt: 15.02.2012 
Til:  tilreg@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: VS: Seksarvik, Eigersund 
________________________________________________________________ 

Med vennlig hilsen
Resepsjonen ved rådhuset, Eigersund kommune.

Direkte telefon: 51 46 80 00 / Mobiltelefon: 474 84 564 

Telefaks 51 46 80 39 

E-post: post@eigersund.kommune.no <mailto:post@post@eigersund.kommune.no> / 
faktura@eigersund.kommune.no <mailto:faktura@eigersund.kommune.no> Internett: www.eigersund.kommune.no 
<http://www.eigersund.kommune.no/>
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 

Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmansgate 2, 4370 Egersund.

Vær klar over at all e-post til og fra Eigersund kommune i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven og også vil være 

et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentlighetslovens regler.

  _____  

Fra: Fiskarlaget Vest [mailto:vest@fiskarlaget.no] 

Sendt: 15. februar 2012 13:48
Til: Fiskeridirektoratet; FDRS Eirin Roaldsen
Kopi: Eigersund kommune; FMRO; Fiskarlag Eigersund og Sokndal EMS
Emne: Seksarvik, Eigersund

Mvh

Fiskarlaget Vest
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FYLKESRÅDMANNEN
 Regionalutviklingsavdelingen

POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON TELEFAKS BANKGIRO: 3201.05.50520
Postboks 130 Sentrum Arkitekt Eckhoffsgt. 1 51 51 66 00 51 51 68 90
4001 Stavanger Stavanger    

E-POST:  firmapost@rogfk.no INTERNETT:  

Eigersund kommune
Plankontoret
Postboks 580
4379 EGERSUND 23.01.2012

Deres ref.: 11/33826 Saksbehandler: Knut Thorkildsen Slettebak Saksnr. 12/1184-2
Direkte innvalg: 51 51 66 83 Løpenr. 4340/12

Arkivnr. FR-RB EIG 
SEKSARVIK

EIGERSUND KOMMUNE - DETALJREGULERING - GNR.2, BNR.6,22,56,65 M.FL. -
SEKSARVIK
OFFENTLIG ETTERSYN - TIL UTTALE

Vi viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen til uttalelse.

Fylkesrådmannen har vurdert saken som regional planmyndighet og som sektormyndighet 
for kulturminnevern. Vi vil opplyse om at i denne saken kommer det ikke egen uttalelse fra 
Fylkesmannen.

Saksopplysninger

Fylkesrådmannens vurderinger
Fylkesrådmannen ser det som positivt å slå sammen de fire reguleringsplanene og har 
utover det ingen merknader til det innkomne forslaget. Vi ønsker lykke til med det videre 
arbeidet.

Med hilsen
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Ida Andreassen Knut Thorkildsen Slettebak
Rådgiver Rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet - Eigersund kommune 
Sendt: 10.02.2012 
Til:  tilreg@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: VS: EIGERSUND KOMMUNE - DETALJREGULERING - GNR.2, BNR.6,22,56,65 M.FL. - SEKSARVIK 
________________________________________________________________ 

Med vennlig hilsen
Resepsjonen ved rådhuset, Eigersund kommune.

Direkte telefon: 51 46 80 00 / Mobiltelefon: 474 84 564 

Telefaks 51 46 80 39 

E-post: post@eigersund.kommune.no / faktura@eigersund.kommune.no Internett:
www.eigersund.kommune.no 
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 
Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmansgate 2, 4370 Egersund.

Vær klar over at all e-post til og fra Eigersund kommune i utgangspunktet
vil være journalpliktig etter arkivloven og også vil være et offentlig
saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentlighetslovens
regler.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Fylkesrådmannen i Rogaland [mailto:firmapost@rogfk.no] 
Sendt: 10. februar 2012 13:45
Til: post@eigersund.kommune.no
Kopi: postmottak@fmro.no
Emne: EIGERSUND KOMMUNE - DETALJREGULERING - GNR.2, BNR.6,22,56,65 M.FL. -
SEKSARVIK

Vår ref.: Saksnr: 12/1184-2 Løpenr: 4340/12 Saksbeh.: Knut Torkildsen
Slettebak
Oversender vedlagte dokument. 

Med  hilsen 
Knut Torkildsen Slettebak 
Regionalplanseksjonen 
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Internt notat
  

  

Mottakere:

Grete Stuen Sivilarkitekt
Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg ver. reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 
22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

Vår ref.: 12/4260 / 07/3164 / PL-19930007, FA-L12, GBR-2/6 Dato: 06.02.2012

Saksbehandler: Randi Haugstad Telefon: 51 46 80 24 Mobiltelefon:   

E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no

Leder for felles brukerutvalg har behandlet sak vedr. reguleringsendring gnr. 2,  bnr.6, 22, 56 
og 65 m. fl. – Seksarvågen/Seksarvik, datert 10.01.2012, og har på vegne av utvalget 
følgende merknad:

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær
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Internt notat
  

  

Mottakere:

Grete Stuen Sivilarkitekt
Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg ver. reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 
22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

Vår ref.: 12/4260 / 07/3164 / PL-19930007, FA-L12, GBR-2/6 Dato: 06.02.2012

Saksbehandler: Randi Haugstad Telefon: 51 46 80 24 Mobiltelefon:   

E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no

Leder for felles brukerutvalg har behandlet sak vedr. reguleringsendring gnr. 2,  bnr.6, 22, 56 
og 65 m. fl. – Seksarvågen/Seksarvik, datert 10.01.2012, og har på vegne av utvalget 
følgende merknad:

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær
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Internt notat
  

  

Mottakere:

Grete Stuen Sivilarkitekt
Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Uttalelse til Reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

Vår ref.: 12/4077 / PL-19930007, FA-L12, GBR-2/6 / 07/3164 Dato: 03.02.2012

Saksbehandler: Annbjørg Elve Skofteland Telefon: 51 46 83 11 Mobiltelefon:     

E-post: annbjoerg.elve.skofteland@eigersund.kommune.no

Seksjon vann og avløp vil påpeke at det ligger to kommunale slamavskillere i Seksarvik, som 
skal kobles ut og erstattes med nye pumpestasjoner for påkobling til renseanlegget på 
Ytstebrød. Vi vil at dette skal tas hensyn til i reguleringsplanen.

Pumpestasjonene skal byggeanmeldes i nærmeste framtid og tilpasses grunneiers ønsker. 
(i henhold til avtale) 

Slamavskillerene er bygget i 1997 og 2002 og ligger som vist i kartutsnittet:

Med vennlig hilsen

Annbjørg Elve Skofteland
Vann- og avløpssjef
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Internt notat
  

  

Mottakere:

Grete Stuen Sivilarkitekt
Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Uttalelse til Reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

Vår ref.: 12/4077 / PL-19930007, FA-L12, GBR-2/6 / 07/3164 Dato: 03.02.2012

Saksbehandler: Annbjørg Elve Skofteland Telefon: 51 46 83 11 Mobiltelefon:     

E-post: annbjoerg.elve.skofteland@eigersund.kommune.no

Seksjon vann og avløp vil påpeke at det ligger to kommunale slamavskillere i Seksarvik, som 
skal kobles ut og erstattes med nye pumpestasjoner for påkobling til renseanlegget på 
Ytstebrød. Vi vil at dette skal tas hensyn til i reguleringsplanen.

Pumpestasjonene skal byggeanmeldes i nærmeste framtid og tilpasses grunneiers ønsker. 
(i henhold til avtale) 

Slamavskillerene er bygget i 1997 og 2002 og ligger som vist i kartutsnittet:

Med vennlig hilsen

Annbjørg Elve Skofteland
Vann- og avløpssjef
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SAK  07/12: Reguleringssak – områderegulering, næringsområde Kaupanes.

« Eigersund og Sokndal Fiskarlag vil vise til at i området ligger det fiskerivirksomheter av 

betydelig omfang. Denne  virksomheten må ikke bli skadelidenede ved eventuell regulering 

av området. Det er etter vår mening et område hvor det er muligheter til ekspansjon innenfor 

fiskeindustri/fiskerivirksomhet, blant mener Eigersund og Sokndal Fiskarlag at et frysehotell 

bør kunne være aktuelt å etablere der.

Med hensyn til den nedlagte sildoljefabrikken i området bør det avklares med eierne hva slags 

intensjoner de har for fremtiden med bygningen/eiendommen.

Angående fiskerivirksomhet i området så er dette bruk av teiner/ruser i noe omfang, og i søre 

del av reguleringsområdet, Nordstø , er det mottaks/oppsamlingsstasjon for leppefisk.

Eigersund og Sokndal Fiskarlag forutsetter at fiskeriaktivitet ikke vil bli berørt av eventuelle 

reguleringer.

Vi er videre imot at område i sjø blir regulert som «friluftsområde i sjø».

SAK  08/12: Reguleringssak – detaljregulering G.nr.2 – B.nr.6, 22, 56, 65 m.fl –

Seksarvik

« Eigersund og Sokndal Fiskarlag vil vise til at det blir drevet fiske  med teiner, ruser og garn 

i noe omfang i det aktuelle området. 

Vi forutsetter at detaljreguleringene i det aktuelle området ikke vil få konsekvenser for 

eventuelle fiskeriaktivitet og har således ingen motforestillinger til detaljreguleringene.»
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________________________________________________________________ 

Fra:  ath 
Sendt: 23.01.2012 
Til:  grete.stuen@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: Reguleringsendring Seksarvik 
________________________________________________________________ 

 Hei

Viser til detaljregulering for Seksavik.

I 2006 vedtok Eigersund kommune ny avfallsforskrift gjeldende for hele
kommunen. Hytterenovasjonsordningen gjelder alle eiendommer med hytter,
fritidshus og andre bygg som nyttes som tilholdssted i fritidssammenheng.
Eiendommer som omfattes av denne bestemmelsen, har plikt til å slutte seg
til renovasjonsordningen og betale gebyr for dette etter selvkostprinsippet.

Dalane Miljøverk setter derfor ut oppsamlingsutstyr som hytteeierne kan
kaste sitt avfall oppi. Oppsamlingsutstyr (stativ, containere, nedgravde
containere) må ha egnet areal i tilknytting til hyttefeltet. Hva som
benyttes de ulike plassene er avhengig av antall hytter, areal og atkomst. 

Seksarvik er for oss et stor hyttefelt å regne, med få egnede steder til
hytterenovasjon og med dårlige atkomstvei.  DIM har til dels slitt med å
finne egnet sted for oppsamlingsutstyret og har for tiden utplassert
stativer (som kan tømmes med varebil) to steder etter avtale med velvillige
grunneiere. Presset på stativene er svært høyt i området og om sommeren
tømmer vi 4 ganger i uken. Vi kan derfor få behov for å øke kapasiteten i
framtiden og hvem vet hvor lenge grunneieren aksepterer vår tilstedeværelse.

Kan ikke se av planen at det er satt av noe området til hytterenovasjon. Det
er derfor ønskelig at kommunen om mulig sikrer areal til slik bruk. Området
bør være stort nok til at vi har mulighet til å bruke container/nedgravde
løsninger i framtiden. Disse må kunne tømmes med renovasjonsbil/kranbil.

Det er viktig at kommunen sikrer at det blir regulert inn egnet området til
hytterenovasjon i alle fremtidige hyttefelt, slik at DIM unngår unødvendig
krig med grunneiere i ettertid. Helst burde område for avfallshåndtering
være overdratt til kommunen. 

Dalane Miljøverk IKS

Andreas Thengs Hafsø
Seksjonsleder
Tlf: 51464990
Gsm: 41600972
Epost: ath@dim.no
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  13.04.2012
Arkiv: :GBR-13/27, FA-
L80, TI-&01
Arkivsaksnr.:
11/2189
Journalpostløpenr.:
12/11150

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Miljøavdelingen
Seksjon vann og avløp
Annbjørg Elve Skofteland
Vann- og avløpssjef
51 46 83 11
annbjoerg.elve.skofteland@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
092/12 Planteknisk utvalg 12.06.2012

Kommunestyret 18.06.2012

Utbyggingsavtale for del av gnr. 13 bnr. 27 -
Terlandsstykket med veiforbindelse 
Storevollsveien/Rundevollsveien

Sammendrag:
Det er utarbeidet et revidert forslag til utbyggingsavtale mellom Aktiv Eiendomsutvikling AS 
og Eigersund kommune. I avtalen inngår også veiforbindelsen mellom 
Storevollsveien/Rundevollsveien.

Den fremlagte avtalen bygger på standard mal for utbyggingsavtale samt forhold Eigersund 
kommune vil være involvert i, jfr. punkt 8 i utbyggingsavtalen.

Saksgang:
Revidert forslag til utbyggingsavtale, datert 10.04.12, legges fram til behandling i Planteknisk 
utvalg med innstilling til Kommunestyret:

Rådmannens forslag til vedtak 13.04.2012:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til revidert utbyggingsavtalen mellom Aktiv Eiendomsutvikling AS og Eigersund 
kommune, for utbygging på Terlandstykket, del av gnr. 12, bnr 2 og gnr. 13, bnr. 27, datert 
10.04.12, godkjennes. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

13.12.2011 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag:

”Saken utsettes for videre belysning.”

Votering utsettelsesforslag:
Berentsens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
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Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-044/11 Vedtak:

Saken utsettes for videre belysning.

Vedtaket er enstemmig.

19.12.2011 Kommunestyret

Møtebehandling:

Votering:
Planteknisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt.  

KS-123/11 Vedtak:

Saken trekkes fra sakslisten.

Vedtaket er enstemmig.

19.03.2012 Kommunestyret

Møtebehandling:

Ordføreren foreslo slikt vedtak:
”Saken trekkes fra sakskartet da den ikke er ferdig behandlet i planteknisk utvalg.”

Votering:
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. 

KS-011/12 Vedtak:

Saken trekkes fra sakskartet da den ikke er ferdig behandlet i planteknisk utvalg.

Vedtaket er enstemmig.

13.03.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag:

”Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen for å få en ny avtale for hele 
planområdet fremlagt.”

Votering utsettelsesforslag:
Berentsens forslag enstemmig vedtatt.
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Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-039/12 Vedtak:

Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen for å få en ny avtale for hele 
planområdet fremlagt.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Denne utbyggingsavtalen bygger på reguleringsbestemmelsene og reguleringsplankartet til 
gnr. 12, bnr. 2 og gnr. 13, bnr. 27, Terlandstykket med veiforbindelse 
Storevollsveien/Rundevollsveien, godkjent 31.05.10.

Avtalen gjelder både for opparbeidelse av Terlandsstykket  og for veiforbindelsen 
Storevollsveien/Rundevollsveien.

Saksbehandlers vurderinger:

Den fremlagte avtalen bygger på standard mal for utbyggingsavtale samt forhold Eigersund 
kommune vil være involvert i, jfr. punkt 8 i utbyggingsavtalen.

Forslag til utbyggingsavtale, datert 10.04.12, ivaretar kommunens interesser og kan 
godkjennes. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.

Økonomiske konsekvenser:
Reguleringsplanen viser offentlig vei med vann- og avløpsledninger.
Dette innebærer av Eigersund kommune ved overtakelse får driftskostnader knyttet til dette.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Årlige driftskostnader
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Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Eventuelle endringer i utbyggingsavtalen.

 o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
224118 Utbyggingsavtale_13_27_Terlandstykket
201042 Vedtatt Terland - Bestemmelser.pdf
201044 Vedtatt Terland - reguleringsplankart.pdf
201043 Vedtatt Terland - illustrasjonsplan.pdf

Parter i saken:
Aktiv Eiendomsutvikling AS
Eigersund kommune
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UTBYGGINGSAVTALE

1.0 PARTENE

1.1 Mellom Aktiv Eiendomsutvikling AS, heretter kalt tiltakshaver, og Eigersund 
kommune er det inngått følgende avtale om utbygging på Terlandstykket, del av gnr. 
13, bnr. 27, i henhold til gjeldende reguleringsplan for gnr. 13, bnr. 27, Terlandstykket 
i Eigersund kommune, godkjent 31.05.10.

Utbyggingsavtalen omfatter de regulerte byggeområdene i boligfeltet med tilhørende 
anlegg, samt veiforbindelsen Storevollsveien/Rundevollsveien.

Tiltakshaver har plikt til å innhente nødvendige rettigheter der utbyggingen berører 
private eiendommer utenom det regulerte området med hensyn til f.eks. vann- og 
avløpsanlegg. Rettighetene må innhentes og dokumenteres før utbygging påbegynnes.

2.0 GEOGRAFISK AVGRENSING

2.1 Avtalen omfatter areal definert under pkt. 1.1 under henvisning til reguleringsplan 
godkjent 31,05.10, med tilhørende bestemmelser.

Oppdeling/fradelinger/grensejusteringer skjer i sin helhet i samsvar med godkjent 
plan. Før utbygging finner sted skal tiltakshaver sikre alle grensepunkter for 
eiendomsgrenser innenfor reguleringsområdet som berøres av utbyggingen.
  

3.0 PLANLEGGING OG OPPARBEIDELSE

3.1 Tiltakshaver er ansvarlig for at feltene opparbeides i samsvar med godkjent 
reguleringsplan med reguleringsbestemmelser, og i samsvar med godkjente planer for 
teknisk anlegg, lekeplasser m.v. Utarbeidelse av samtlige planer er tiltakshavers ansvar 
og skal gjøres for tiltakshavers kostnad.

Det skal utarbeids tekniske planer for:
- Veier - herunder felles avkjørsel, felles parkeringsplass, felles kjørevei 
- Vann - og avløpsledninger. 
- Kabelanlegg – inkl. koblingsbokser, trafoer, kabeltraseer og gatelys. 
- Skilt – omfattende veinavnskilt og trafikkskilt.
- Lekeplasser. 
- Stikningsdata.

De tekniske planene skal angi hovedanlegg som senere skal overtas av kommunen 
samt private fellesledninger, stikkledninger etc.
Tekniske planer skal være godkjent av kommunen før tiltak iverksettes. 

3.2       Tiltakshaver står ansvarlig for ferdigstillelse/montering av tekniske anlegg beskrevet    
            under pkt.3.1. Alle veier innenfor feltet skal asfalteres. 
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3.3       Stup, skråninger m.v. i boligfeltene skal sikres av tiltakshaver.    
Dersom det er aktuelt i utbyggingen, skal det foreligge en geoteknisk rapport samt 
planer for sikring. Sikringen må være utført før feltet tas i bruk.

3.4 Fellesareal/lekeplasser skal stå ferdig senest ved innflytting av den første boligen.
Dette gjelder ikke for tomt 5, 6 og 13 som det ikke er rekkefølgekrav på.

3.5 Gatelys skal monteres og bekostes av tiltakshaver. Gatelys skal monteres på alle veier 
som er med i denne plan. Tiltakshaver fremlegger planer for dette.

4.0 OVERTAGELSE AV ANLEGG/AREAL

4.1 Kommunal overtagelse av anlegg skal godkjennes av kommunen. Overtagelse skjer i 
samsvar med kommunens vilkår og forskrift for slike anlegg.   
Tekniske anlegg skal prosjekteres og utføres i henhold til Norsk VA-norm og 
Sanitærreglementet. Eventuelle avvik fra normene/forskriftene må avtales.  

           Det kan ikke gis brukstillatelse og/eller ferdigattest for tekniske anlegg før kommunen              
           har overtatt disse. Dette gjelder ikke for tomt 5, 6 og 13.

4.2 Kommunal overtagelse av tekniske anlegg i samsvar med pkt. 4.1 skjer når disse er    
ferdig opparbeidet i henhold til tekniske planer (jfr. pkt. 3.1) slik kommunen har 
godkjent planene. 
Vedlikehold av kommunale tekniske anlegg, som skal overtas av kommunen, må 
besørges av utbygger inntil anleggene blir overtatt.
Heftelser/avtaler om kommunens rett til drift og vedlikehold av teknisk anlegg som 
overtas av kommunen, besørges av tiltakshaver. 

4.3 Vann- og avløpsledninger som skal overtas til kommunalt vedlikehold skal trykk- og    
tetthetsprøves etter retningslinjer i Norsk VA-norm. Avløpsledninger skal inspiseres 
med kamerakjøring og en inspeksjonsrapport skal overleveres kommunen. 

4.4 Når friområder og tekniske anlegg, som kommunen skal overta, er ferdig 
opparbeidet/ferdigstilt og godkjent, overtar kommunen disse til sin eiendom og til 
vedlikehold uten vederlag.  (jfr. plan- og bygningsloven § 18-1).

4.5 Anlegg nevnt under pkt. 3.1 skal innmåles av utbygger. Innmålingen skjer etter 
gjeldende normer og standard i Euref 89, og leveres kommunen på SOSI-format.
Innmålingsdata leveres digitalt med overdragelse av tekniske anlegg som skal eies og 
driftes av kommunen. 

4.6 Drift og vedlikehold av fellesområder/felles lekeplasser overlates til lokal velforening.
Bestemmelse om dette skal inntas i kontrakter/ skjøtene til den enkelte tomtekjøper på 
området.  

                                                                                                                                             
4.7 Kommunen har ikke innregistert refusjonskrav for arbeider/anlegg som har betydning 

for reguleringsområdet.  Evt. krav som tredjepart måtte ha i denne sammenheng, blir et 
forhold mellom denne og tiltakshaver/grunneiere. 
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4.8 Overskjøtingen av grunn som er regulert til offentlig areal, skal skje samtidig med at 
kommunen overtar de tekniske anlegg, jfr. pkt. 4.4. Rettigheter som nevnt under 
avtalens punkt 1.1 skal overskjøtes kommunen, dersom rettighetene omfatter areal og 
anlegg som skal eies og driftes av kommunen. Tiltakshaver har ansvar for at 
overskjøtingen til kommunen blir gjort og skal dekke kostnader for dette. 

4.9 Som forutsetning for kommunal overtakelse, skal kommunen for reklamasjonstiden 
som er tre år regnet fra dato for overtakelse, ha mottatt påkravsgaranti fra utbygger for 
den del av utbyggingen som skal overtas av kommunen. Garantien størrelse settes til:

1. år: 3% av opparbeidelseskostnadene.
2. år: 3% av opparbeidelseskostnadene.
3. år  3% av opparbeidelseskostnadene.

       
5.0 UTBYGGINGSTAKT

5.1 Utbyggingen skal skje i samsvar med utbyggingstakten/rekkefølgebestemmelsene i 
reguleringsplanen.

6.0 BYGGELEDELSE

6.1 Tiltakshaver er ansvarlig for byggeledelsen. Kommunens skal holdes orientert om 
arbeidet og kan delta på byggemøter om ønskelig. Det føres referat fra byggemøtene 
vedr. tekniske anlegg som kommunen skal overta. Tiltakshaver innkaller til 
byggemøter.

7.0 ANDRE BESTEMMELSER

7.1 Alle tomtekjøperne skal forelegges denne avtale.

7.2 Dersom tiltakshaver overdrar til tredjepart hele eller deler av arealet som denne avtale 
omfatter og som skal bygges ut, skal tiltakshaver transportere denne avtale til 
tredjepart. Tredjepart må da forplikte seg til å stå ansvarlig for de forpliktelser som i 
henhold til denne avtalen påligger tiltakshaver.

7.3 Eventuell tvist mellom tiltakshaver og kommunen i forståelse av denne avtale avgjøres 
ved voldgift etter tvistemålslovens bestemmelser.

8.0 SÆRSKILTE FORHOLD

8.1 Eigersund kommune står som tiltakshaver for sanering av vann- og avløpsledningene i 
Rundevoldsveien/Storevollsveien. ( ref. eget investeringsprosjekt Vann og Avløp 
Rundevoldsveien. )

8.2 Eigersund kommune har ansvar for sikring av mur mellom eiendommen                 
gnr. 12, bnr. 3 ( Husabø skole) og Terlandsstykket (del av gnr. 13 bnr. 27)
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Denne avtalen er utferdiget i 2–to eksemplarer hvor hver av partene har en    
            hver.

Egersund .........................2012

Tiltakshaver              Eigersund kommune             

Firma ……………………………………

Foretaksnr. ................................................          Foretaksnr.………………………………….

Underskrift……………………………….          Underskrift av Ordfører………………........
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EIGERSUND KOMMUNE 

BESTEMMELSER FOR TERLANDSTYKKET MED VEIFORBINDELSE 
STOREVOLLSVEIEN/RUNDEVOLLSVEIEN 
 

Vedtatt i kommunestyret den 21.05.10, sak 030/10 

 
 
§1 Generelt 

 Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.  Innenfor plangrensen skal 

arealene utnyttes som vist på reguleringsplanen. 

 

§2 Reguleringsformål 

 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål 

 

• Byggeområder (PBL § 25, 1. ledd 1) 

- Område for boliger med tilhørende anlegg 

- Annet byggeområde, Nettstasjon 

 

• Off. trafikkområder (PBL § 25, 1.ledd nr. 3 ) 

- Kjørevei K1, K2, K3, K4, K5 

- Gangveg 

- Annen veggrunn 

 

• Spesialområder (PBL § 25, 1. ledd 3) 

- Privat vei 

- Frisiktsone 

 

• Fellesområder (PBL § 25, 1. ledd nr. 7) 

- Felles parkeringsplass 

- Felles lekeareal for barn L1 og L2 

 

§ 3 Plankrav 

 

3.1 Krav til søknad om byggetillatelse  

• Før det kan gis tillatelse til bygging av nye boliger i planområdet, skal trafikkforholdene være løst 

ved at ny forbindelsesvei mellom Rundevollsveien og Rv. 44 er bygget. Tomtene 13, 5 og 6 kan 

bygges uten at første ledd i dette punkt er oppfylt. Dette inkluderer bolig som erstatning for 

eksisterende bolig på gnr. 13, bnr. 27. 
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• Ved søknad om tillatelse til bygging av nye boliger i planområdet skal det søkes om tillatelse til 

alle bolighusene samtidig. Tomtene 13, 5 og 6 kan bygges uten at første ledd i dette punkt er 

oppfylt. Dette inkluderer bolig som erstatning for eksisterende bolig på gnr. 13, bnr. 27. 

 

• Ved søknad om byggetillatelse skal det foreligge støyvurdering utarbeidet av fagkyndige for 

strekningen langs Samfundet skole. 

 

§ 4 Rekkefølgekrav: 

• Rekkefølgekrav; Det skal utarbeides en samlet bindende illustrasjonsplan for området i tilknytning 

til byggesaken , der husene 1-12 skal ha enhetlig utforming. 

 

• Rekkefølgekrav; det skal inngås utbyggingsavtale før byggetillatelse kan gis for boligene 1-4 og 

7-12 og adkomstvegen. 

 

§ 5 Byggeområder 

 

5.1 Overordnet føring for utforming av ny bebyggelse  

 Ny bebyggelse skal ivareta strøkets antikvariske verdi i forhold til klyngetun-bebyggelsen på 

Aarstad i forhold til utforming, fasader, materialvalg m.m. 

 Området skal utformes i tråd med prinsipp for universell utforming. 

 

5.2 Småhusbebyggelse 

 På hver tomt for småhusbebyggelse kan det oppføres 1 bolig med BYA inntil 80 m², med unntak 

av tomt nr 13, der BYA kan være inntil 100 m². T-BRA skal maksimalt utgjøre 160 m² for alle 

tomtene, med unntak av tomt nr 13, der maksimal T-BRA settes til 200 m².  

  

 Maksimal gesims- og mønehøyde for tomtene 1-4 og 13 settes til 5 m og 7.5 m over topp 

grunnmur. Maksimal gesims- og mønehøyde for tomtene 5, 9-12 settes til 4.5 m og 7 m over topp 

grunnmur. Maksimal gesims- og mønehøyde for tomtene 6-8 settes til 4.0 m og 6.5 m over topp 

grunnmur. Takvinkelen skal ligge mellom 30º og 40º. 

 Det kan i tillegg oppføres 1 garasje på inntil 25 m² per bolig, med unntak av tomt nr 10. Garasjen 

skal ha flatt tak som kan brukes som terrasse.  

 

5.3 Parkering 

 På hver boligtomt skal det være opparbeidet 2 parkeringsplasser i garasje eller på egen grunn før 

midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest gis.  
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§6 Offentlige trafikkområder 

 

6.1 Kjørevei K1, K2 og K3 

 Kjørevei K1, K2 og K3 skal opparbeides som vist i planen og ellers være i samsvar med Statens 

vegvesens vegnormal.  

 Kjørevei K4 utgjør eksisterende Aarstadgaten og Rundevollsveien. 

 Kjørevei K5 utgjør kjørevei Terlandstykket. 

 

6.2 Fortau  

 Ved overganger skal det benyttes skråstilt kantstein på fortau. 

 

5.3 Guard-rail og gjerde 

 Det skal settes opp guard-rail mellom fortau og kjørebanen jfr. MB 231-rekkverksnormalen. Det 

skal settes opp gjerde langs kirke og skole. 

 

5.4 Gatelys  

 Det skal etableres gatelys langs offentlig veg i planområdet etter planer godkjent av kommunens 

vegmyndighet. 

 

§7 Spesialområder 

 

7.1 Privat vei 

 Veien i nordenden av planen er privat for eksisterende bolig på gnr. 13, bnr. 27 og tomt nr 13, 

samt for gnr. 13, bnr. 2294, 353 og 2293. 

  

7.2 Frisiktsone  

 Innenfor frisiktsonene må det ikke etableres tiltak eller vegetasjon som rager høyere enn 0,5 m 

over tilstøtende veiers nivå. 

 

§8 Fellesområder 

 

8.1 Felles lekeplass L1 

 I dette området kan det settes opp leker og opparbeides akebakke etc. 

 

8.2 Felles lekeplass L2 

 Dette området kan beplantes og det kan plasseres ut bord og benker for sosiale aktiviteter. Det 

må tas hensyn til trafikksikkerheten ved plassering av trær, planter og utemøbler i området. 
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8.3 Felles avkjørsel og gangvei 

 Adkomstveien og gangveien til boligområdet er felles for eiendommene i planområdet. Disse kan i 

tillegg benyttes av allmennheten som gang- og sykkelvei. Bredden på adkomstveien er 5.5 m og 

bredden på gangveien er 2 m. 

 

8.4 Felles parkeringsplass 

 For tomtene 1-12 skal det i tillegg være opparbeidet 5 parkeringsplasser på felles 

parkeringsplasser. 
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Saker - planteknisk utvalg - som 
kun skal behandles/avgjøres i 
hovedutvalget 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 18.05.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/1162
Journalpostløpenr.:
12/15149

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Randi Haugstad
Politisk sekretær
51 46 80 24
randi.haugstad@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
093/12 Planteknisk utvalg 12.06.2012

Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
15.05.2012
  

Sammendrag:
Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 18.05.2012:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 15.05.2012 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
230412 Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 15.05.12.doc
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Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtedato: 15.05.2012 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  15:50 
Sak – fra / til: 070/12 - 087/12

Følgende medlemmer møtte:
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)                  

V – Kvassheim, Brit L. (Medlem)

AP – Tråsavik, Renate (Medlem) KrF – Sæstad, Alf Tore (Medlem)
H - Nygård, Kjell Vidar (Nestleder)                              KrF – Gunvaldsen, Bente Skåra (Medlem)
H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)                  FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem)
H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                              SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                             

Følgende medlemmer hadde forfall:
AP – Sæstad, Roger (Medlem)

Følgende varamedlemmer møtte:
AP – Ege, Anders (Varamedlem)

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):
H – Noreide, Olaug (Varamedlem) – sak 75/12

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:
Byggesakssjef Jarle Valle og plansjef Dag Kjetil Tonheim.

Merknader til møtet:
 Det ble foretatt befaring i sakene 71/12, 74/12, 77/12, 78/12, 79/12,81/12, 82/12 og 84/12 

fra kl. 07.50
 Plansjef Dag Kjetil Tonheim fungerte som rådmann under møtet.
 Anders Ege (AP) forlot møtet kl.15.20. (en halvtime før slutt)

Bjørn Reidar Berentsen
Utvalgsleder Randi S. Haugstad

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Planteknisk utvalg
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer:

Arbeiderpartiet Varamedlemmer
Bjørn Reidar Berentsen
Roger Sæstad
Renate Tråsavik

1  Anders Ege
2  Toril Åbotnes Iversen
3  Terje Vanglo
4  Inger W. Dyrsand
5  Rolf Magne Skogen

Fremskrittspartiet Varamedlemmer
May Helen H. Ervik 1  Dag Rune Skår

2  Jan Aksel Skadberg
3  Hans Petter Helland

Høyre Varamedlemmer
Kjell Vidar Nygård
Astrid Hetland Robertson
Bjørn Carlsen

1  Liv Tone Øiumshaugen
2  Rune Hetland
3  Anja Hovland
4  Frank Fredriksen
5  Olaug Noreide

Kristelig Folkeparti Varamedlemmer
Alf Tore Sæstad
Bente Skåra Gunvaldsen

1  Edmund Iversen
2  Elise Jacobsen
3  Bjørn Arild Omdal
4  Gudrun Uthaug

Senterpartiet Varamedlemmer
Tor Olav Gya 1  Bernt Koldal

2  May Sissel Nodland
3  Johan Egeland

Venstre Varamedlemmer
Brit L. Kvassheim 1  Øyvind Misje

2  Asbjørn Mathisen Rake
3  Birgit Rodvelt

----0----

Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

070/12 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 17.04.12

071/12
Reguleringsendring for område for fritidsbebyggelse 5 bnr. 7 mfl. -
Myklebust - 1. gangsbehandling

072/12
Reguleringsplan for Slettebø, Bakkebø-området. Klage fra Statens 
vegvesen. Mindre reguleringsendring.
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073/12
Reguleringsplan for Slettebø, Bakkebø-området. Klage fra Dalane 
Kristne Skole. Mindre reguleringsendring.

074/12
Reguleringsendring Skadbergstronda - omlegging av felles adkomst - 1. 
gangsbehandling

075/12
Terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 4 bnr. 129 - Skadberg 
feriesenter. Klagebehandling.

076/12
Fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40 - Aslaug og Arthur Dyrnes, Dyrnes. 
Rammetillatelse og dispensasjon.

077/12
Garasje gnr. 60 bnr. 715 - Silje Henriksen og Rune Sletta, Ruskebakken 
17. Klagebehandling.

078/12
Enebolig med garasje gnr 60 bnr 759 - Øystein Henriksen, Tueveien 4. 
Dispensasjonssøknad - frisikt.

079/12
Revidert søknad om reklamesøyle gnr. 13 bnr. 1682 - Svanedal AS, 
Spinnerigaten 13 - Svanedalsgården

080/12
Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 bnr. 4, 16, 19 - Eigerøy 
fyr - Glenn Nordskag. Tvangsmulkt.

081/12
Dispensasjon - Riving samt oppføring ny fritidsbolig gnr. 60 bnr. 261 -
John Olav Solbakke, Hellvik

082/12
Dispensasjon - Fritidsbolig gnr. 60 bnr. 4 - Glenn og Johnny Karlsen, 
Trosavig

083/12 Klage - Vedtak om midlertidig forbud mot tiltak - gnr. 46 bnr. 6 - Gruset

084/12
Søknad om fradeling av parsell med fritidsbolig  - gnr. 78, bnr. 7  -  Jan 
Helge Havsø m.fl. - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

085/12
Søknad om fradeling av en parsell til boligformål  - Norleif Øen - gnr /bnr. 
80/1  (Øya)

086/12 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 15.05.12

087/12 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 15.05.12
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070/12: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
17.04.12

Forslag til vedtak 26.04.2012:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 17.04.11 godkjennes.

15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.

PTU-070/12 Vedtak:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 17.04.11 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

071/12: Reguleringsendring for område for fritidsbebyggelse 5 bnr. 
7 mfl. - Myklebust - 1. gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 30.04.2012:
Forslag til endring av Myklebuststranda, del av parsell gnr 5 bnr 7, Myklebust med kart og 
bestemmelser datert 20.02.12 legges ut til offentlig ettersyn med følgende tilføyelse i 
bestemmelsene:

1. ”Tiltak i sjø må dimensjoneres slik at de tåler den aktiviteten som er i leden.”
2. ”I sjøområdene skal tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens 

bestemmelser godkjennes av havnemyndighetene i Eigersund kommune.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-071/12 Vedtak:

Forslag til endring av Myklebuststranda, del av parsell gnr 5 bnr 7, Myklebust med kart og 
bestemmelser datert 20.02.12 legges ut til offentlig ettersyn med følgende tilføyelse i 
bestemmelsene:
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1. ”Tiltak i sjø må dimensjoneres slik at de tåler den aktiviteten som er i leden.”
2. ”I sjøområdene skal tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens 

bestemmelser godkjennes av havnemyndighetene i Eigersund kommune.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12

Vedtaket er enstemmig.

072/12: Reguleringsplan for Slettebø, Bakkebø-området. Klage fra 
Statens vegvesen. Mindre reguleringsendring.

Rådmannens forslag til vedtak 23.04.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Statens vegvesen, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klager gis medhold. § 3.1 i reguleringsbestemmelsene endres til:
”Ved søknad om byggetillatelse innenfor planområdet som krever detaljregulering ved 
endring av formål, kan nybygg ikke gis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før 
passeringslommen ved krysset mellom Rv 42 og Museumsveien og snuplass for buss, 
bussholdeplass er ferdig opparbeidet. Det skal utarbeides tekniske planer for plassering og 
utforming av de nevnte tiltakene. Planene skal utarbeides i tett dialog med ansvarlig 
vegmyndighet (Statens vegvesen), samt godkjennes av Statens vegvesen før byggetillatelse 
kan gis”.

Begrunnelsen for vedtaket er at den nye formuleringen på en bedre måte enn den tidligere 
formuleringen ivaretar de hensyn den er ment å ivareta.

Planteknisk utvalg vedtar endringen av § 3.1 som en mindre reguleringsendring.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, jf. Forvaltningslovens §§ 
28-36.

15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
TOR OLAV GYA (SP) foreslo:

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Statens vegvesen, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klager ikke gis medhold ettersom klagen ikke inneholder 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. 

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36.”

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for Gyas forslag (SP).

PTU-072/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Statens vegvesen, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klager gis medhold. § 3.1 i reguleringsbestemmelsene endres til:
”Ved søknad om byggetillatelse innenfor planområdet som krever detaljregulering ved 
endring av formål, kan nybygg ikke gis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før 
passeringslommen ved krysset mellom Rv 42 og Museumsveien og snuplass for buss, 
bussholdeplass er ferdig opparbeidet. Det skal utarbeides tekniske planer for plassering 
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og utforming av de nevnte tiltakene. Planene skal utarbeides i tett dialog med ansvarlig 
vegmyndighet (Statens vegvesen), samt godkjennes av Statens vegvesen før 
byggetillatelse kan gis”.

Begrunnelsen for vedtaket er at den nye formuleringen på en bedre måte enn den 
tidligere formuleringen ivaretar de hensyn den er ment å ivareta.

Planteknisk utvalg vedtar endringen av § 3.1 som en mindre reguleringsendring.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, jf. Forvaltningslovens 
§§ 28-36.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

073/12: Reguleringsplan for Slettebø, Bakkebø-området. Klage fra 
Dalane Kristne Skole. Mindre reguleringsendring.

Rådmannens forslag til vedtak 24.04.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Ingeniørfirma Jarle E. R. Skadberg AS på 
vegne av Dalane kristne skole og har etter en samlet vurdering gitt klager delvis medhold, 
ved at byggegrensen på reguleringsplanen reduseres fra 24 m til 16 m fra senterlinja på 
høyspentlinja, og at den aktuelle delen av § 5 i reguleringsbestemmelsene endres til:

”Eksisterende bebyggelse i felt undervisning inngår i planen og skal brukes til skole. 
Den delen av bygget som ligger nærmere enn 16 meter fra høyspenningsanleggets 
senterlinje, skal ikke inneholde rom for varig opphold eller uteoppholdsarealer for elever. Det 
er kun tillatt med tekniske rom, og rom for lagring / parkering innenfor areal som ligger 
nærmere enn 16 meter fra høyspentlinjens senterlinje. 
Ved nybygg og nye anlegg, samt tilbygging og / eller påbygginger skal magnetfeltet 
vurderes. Hvis magnetfeltet vil bli over 0,4 μT, skal det vurderes å sette inn tiltak for å 
redusere nivået. Dette skal utføres av fagkyndige.”

Begrunnelsen for vedtaket er at det justerte plankartet sammenholdt med de justerte 
reguleringsbestemmelsene vil gi tilfredsstillende sikkerhet mot høyt elektromagnetisk felt 
også i framtiden.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12 – 14, jf. forvaltningslovens §§ 
28 – 32.

15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-073/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Ingeniørfirma Jarle E. R. Skadberg AS på 
vegne av Dalane kristne skole og har etter en samlet vurdering gitt klager delvis 
medhold, ved at byggegrensen på reguleringsplanen reduseres fra 24 m til 16 m fra 
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senterlinja på høyspentlinja, og at den aktuelle delen av § 5 i reguleringsbestemmelsene 
endres til:

”Eksisterende bebyggelse i felt undervisning inngår i planen og skal brukes til skole. 
Den delen av bygget som ligger nærmere enn 16 meter fra høyspenningsanleggets 
senterlinje, skal ikke inneholde rom for varig opphold eller uteoppholdsarealer for elever. 
Det er kun tillatt med tekniske rom, og rom for lagring / parkering innenfor areal som 
ligger nærmere enn 16 meter fra høyspentlinjens senterlinje. 
Ved nybygg og nye anlegg, samt tilbygging og / eller påbygginger skal magnetfeltet 
vurderes. Hvis magnetfeltet vil bli over 0,4 μT, skal det vurderes å sette inn tiltak for å 
redusere nivået. Dette skal utføres av fagkyndige.”

Begrunnelsen for vedtaket er at det justerte plankartet sammenholdt med de justerte 
reguleringsbestemmelsene vil gi tilfredsstillende sikkerhet mot høyt elektromagnetisk felt 
også i framtiden.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12 – 14,
 jf. forvaltningslovens §§ 28 – 32.

Vedtaket er enstemmig.

074/12: Reguleringsendring Skadbergstronda - omlegging av felles 
adkomst - 1. gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 30.04.2012:
Forslag til endring av del av reguleringsplan for Skadbergstronda, gnr 4 bnr 106 m.m med 
tilhørende bestemmelser, datert 25.03.2012 legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10

15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-074/12 Vedtak:

Forslag til endring av del av reguleringsplan for Skadbergstronda, gnr 4 bnr 106 m.m 
med tilhørende bestemmelser, datert 25.03.2012 legges ut til offentlig ettersyn som 
fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10

Vedtaket er enstemmig.
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075/12: Terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 4 bnr. 129 -
Skadberg feriesenter. Klagebehandling.

Rådmannens forslag til vedtak 26.04.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Rolf Magne Skogen på vegne av Skadberg 
feriesenter og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder noen 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. Klagen 
tas ikke til følge.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36.

15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 BJØRN CARLSEN (H) erklærte seg ugild idet hans søster er leietaker på tiltakhavers 

feriesenter (har campingvogn der), jf. fvl. § 6, b, og trådte ut. Planteknisk utvalg hadde ingen 
merknader til saken og Olaug Noreide (H) tok sete.

---- o ----
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-075/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Rolf Magne Skogen på vegne av 
Skadberg feriesenter og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke 
inneholder noen vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages 
over ble fattet. Klagen tas ikke til følge.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36.

Vedtaket er enstemmig.

076/12: Fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40 - Aslaug og Arthur Dyrnes, 
Dyrnes. Rammetillatelse og dispensasjon.

Rådmannens forslag til vedtak 26.04.2012:
1. Planteknisk utvalg innvilger søknaden om rammetillatelse for fritidsbolig på gnr. 18, 

bnr. 40, på de vilkår som fremkommer i saksutredningen.
2. Planteknisk utvalg gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av 

fritidsbolig i LNF-område ettersom det forligger følgende særlige grunner for å gi 
dispensasjon:

- Tiltaket opprettholder dugnadsbasert driftsform av området som gir ivaretakelse av 
kulturlandskapet.

- Tiltaket gir mulighet for allmennheten til å benytte området til rekreasjon.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 7, 93 - 95 og kommuneplan for 
Eigersund kommune.

15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-076/12 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg innvilger søknaden om rammetillatelse for fritidsbolig på gnr. 18, 
bnr. 40, på de vilkår som fremkommer i saksutredningen.

2. Planteknisk utvalg gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av 
fritidsbolig i LNF-område ettersom det forligger følgende særlige grunner for å gi 
dispensasjon:

- Tiltaket opprettholder dugnadsbasert driftsform av området som gir ivaretakelse av 
kulturlandskapet.

- Tiltaket gir mulighet for allmennheten til å benytte området til rekreasjon.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 7, 93 - 95 og kommuneplan 
for Eigersund kommune.

Vedtaket er enstemmig.

077/12: Garasje gnr. 60 bnr. 715 - Silje Henriksen og Rune Sletta, 
Ruskebakken 17. Klagebehandling.

Rådmannens forslag til vedtak 27.04.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Anette Klippenberg Svendsen på 
byggesakssjefens vedtak i sak BMD 092/12, sammen med merknader til klagen fra 
tiltakshaver, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager ikke gis medhold med den 
begrunnelse at klagen ikke inneholder nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det 
klages over ble fattet.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 – 36.

15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
MAY HELEN H. ERVIK (FRP) foreslo:

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Anette Klippenberg Svendsen på 
byggesakssjefens vedtak i sak BMD 092/12, sammen med merknader til klagen fra 
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tiltakshaver, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager gis medhold med den 
begrunnelse at klagen inneholder følgende nye opplysninger som ikke var kjent da 
vedtaket det klages over ble fattet:

 Byggetillatelse har gått ut
 Hensyn til nabo
 Hensyn til lys og utsikt
 Ved å plassere garasjen lengre frem blir det estetisk finere

Vedtaket i sak BMD 092/12 endres slik at garasjen må flyttes 2,0 m mot øst.

Partene har klagerett på det nye vedtaket.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 – 36.”

Trukket før votering.
---- 0 ----

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo følgende utsettelsesforslag:
”Saken sendes tilbake til administrasjonen.”

Votering utsettelsesforslag:
Nygårds utsettelsesforslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

PTU-077/12 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

078/12: Enebolig med garasje gnr 60 bnr 759 - Øystein Henriksen, 
Tueveien 4. Dispensasjonssøknad - frisikt.

Rådmannens forslag til vedtak 27.04.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra Hellvik Hus Hellvik AS på 
vegne av hjemmelshaver på gnr. 60, bnr. 759, når det gjelder frisiktkravet på gjeldende 
reguleringsplan, og har etter en nøye vurdering kommet til at dispensasjonssøknaden 
innvilges. Ny frisiktlinje går fra 7,5 m inn på Skarvbakken målt fra vegkant på Tueveien til 30 
m målt fra midt på Skarvbakken der den møter Tueveien og østover til midt i vestgående 
kjørefelt.  

Dispensasjonen kommer ikke vesentlig i strid med den bestemmelsen det dispenseres fra 
eller lovens formålsbestemmelse. Fordelene ved dispensasjonen er at den opparbeidede 
lødde muren kan bli stående. Det anses ikke å være noen ulemper ved dispensasjonen, 
ettersom frisikten i krysset anses som tilfredsstillende ivaretatt med den endrede frisiktsonen.
Fordelene ved en dispensasjon er dermed klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Tuå, Hellvik, og plan- og bygningslovens 
§ 19-2.
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15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-078/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra Hellvik Hus Hellvik 
AS på vegne av hjemmelshaver på gnr. 60, bnr. 759, når det gjelder frisiktkravet på 
gjeldende reguleringsplan, og har etter en nøye vurdering kommet til at 
dispensasjonssøknaden innvilges. Ny frisiktlinje går fra 7,5 m inn på Skarvbakken målt 
fra vegkant på Tueveien til 30 m målt fra midt på Skarvbakken der den møter Tueveien 
og østover til midt i vestgående kjørefelt.  

Dispensasjonen kommer ikke vesentlig i strid med den bestemmelsen det dispenseres 
fra eller lovens formålsbestemmelse. Fordelene ved dispensasjonen er at den 
opparbeidede lødde muren kan bli stående. Det anses ikke å være noen ulemper ved 
dispensasjonen, ettersom frisikten i krysset anses som tilfredsstillende ivaretatt med den 
endrede frisiktsonen.
Fordelene ved en dispensasjon er dermed klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Tuå, Hellvik, og plan- og 
bygningslovens § 19-2.

Vedtaket er enstemmig.

079/12: Revidert søknad om reklamesøyle gnr. 13 bnr. 1682 -
Svanedal AS, Spinnerigaten 13 - Svanedalsgården

Rådmannens forslag til vedtak 30.04.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Muliticonsult AS om oppføring av 
reklamesøyle på eiendommen gnr. 13 bnr. 1682, sakens dokumenter samt reguleringsplan 
for Bøckmansbakken, men finner ikke å kunne godkjenne reklamesøyla, ettersom den 
omsøkte søyla vil påvirke det visuelle miljøet i negativ retning ved at den blir svært 
dominerende i omgivelsene. Søknaden avslås derfor. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 12-4, 30-3 og reguleringsplan 
for Bøckmansbakken, vedtatt i 1996. 

15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo:

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Muliticonsult AS om oppføring av 
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reklamesøyle på eiendommen gnr. 13 bnr. 1682, sakens dokumenter samt 
reguleringsplan for Bøckmansbakken og finner å kunne godkjenne den omsøkte 
reklamesøyla. 

Det forutsettes at fargen til panelene ikke er hvite eller lyse. 

Det forutsettes at eksisterende ledelinje på fortauet som i dag slutter ved inngangen til 
MEKK blir ført forbi skiltsøyla helt fram til hjørnet på Spinnerigaten 13.

Etter at reklamesøyla er reist, tillates ingen reklame for enkeltbedrifter på fasader, 
inkludert vinduer, på Svanedalsgården.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 12-4, 30-3 og
reguleringsplan for Bøckmansbakken, vedtatt i 1996.” 

Votering:
Robertsons forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

PTU-079/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Muliticonsult AS om oppføring av 
reklamesøyle på eiendommen gnr. 13 bnr. 1682, sakens dokumenter samt 
reguleringsplan for Bøckmansbakken og finner å kunne godkjenne den omsøkte 
reklamesøyla. 

Det forutsettes at fargen til panelene ikke er hvite eller lyse. 

Det forutsettes at eksisterende ledelinje på fortauet som i dag slutter ved inngangen til 
MEKK blir ført forbi skiltsøyla helt fram til hjørnet på Spinnerigaten 13.

Etter at reklamesøyla er reist, tillates ingen reklame for enkeltbedrifter på fasader, 
inkludert vinduer, på Svanedalsgården.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 12-4, 30-3 og 
reguleringsplan for Bøckmansbakken, vedtatt i 1996. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

080/12: Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 bnr. 4, 16, 19 
- Eigerøy fyr - Glenn Nordskag. Tvangsmulkt.

Rådmannens forslag til vedtak 27.04.2012:
Planteknisk utvalg finner at vedtaket i Miljøutvalget 26.04.10, sak M-049/10, ikke er 
etterkommet. 
I samsvar med forhåndsvarsel av 20.05.11, ilegges Glenn Nordskag en tvangsmulkt i form 
av dagbøter gjeldende fra 3 måneder etter at endelig vedtak i saken om tvangsmulkt er fattet 
og til vedtaket i Miljøutvalget sak M-049/10 er etterkommet. 
Dagbøtenes størrelse er kr 150,- per kalender dag.

Pålegg som ikke følges opp innen gitt frist kan også følges opp med forelegg som får samme 
virkning som rettskaftig dom.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32. 
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15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-080/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg finner at vedtaket i Miljøutvalget 26.04.10, sak M-049/10, ikke er 
etterkommet. 
I samsvar med forhåndsvarsel av 20.05.11, ilegges Glenn Nordskag en tvangsmulkt i 
form av dagbøter gjeldende fra 3 måneder etter at endelig vedtak i saken om 
tvangsmulkt er fattet og til vedtaket i Miljøutvalget sak M-049/10 er etterkommet. 
Dagbøtenes størrelse er kr 150,- per kalender dag.

Pålegg som ikke følges opp innen gitt frist kan også følges opp med forelegg som får 
samme virkning som rettskaftig dom.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32. 

Vedtaket er enstemmig.

081/12: Dispensasjon - Riving samt oppføring ny fritidsbolig gnr. 60 
bnr. 261 - John Olav Solbakke, Hellvik

Rådmannens forslag til vedtak 26.04.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet søknad om dispensasjon fra den gjeldende 
reguleringsplanens § 2.1 om at eksisterende bygninger inngår i planen og § 2.4 om at det 
ikke er tillatt med frittliggende boder/anneks, samt riving av eksisterende og oppføring av ny 
fritidsbolig på eiendommen gnr. 60 bnr. 4, men har funnet at dispensasjonen i vesentlig grad 
vil tilsidesette hensynene bak de ovennevnte bestemmelsene.
Dispensasjon kan derfor ikke gis.

Anneks er oppført uten nødvendig tillatelse, og det ilegges derfor ulovlighetsgebyr i henhold 
til gebyrregulativ.
Dersom annekset ikke fjernes innen 30 dager vil det bli opprettet sak etter plan- og 
bygningslovens kapittel 32 om ulovlighetsoppfølgning.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Mastrastranden, Gyahavn, Æsan, Navarsanden, Skadbergvågen m.m. 

15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
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KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo slikt utsettelsesforslag:
”Saken sendes tilbake til administrasjonen.”

Votering – utsettelsesforslag:
Nygårds utsettelsesforslag falt med 7 stemmer mot 4 stemmer for (H+SP).

---- 0 ----

ANDERS EGE (AP) foreslo:
”Nytt 2.avsnitt i rådmannens innstilling slik:

Bygningen som i saken er omtalt som anneks, vurderes av Planteknisk utvalg til å 
være en lekehytte.”

Votering:
Eges forslag til nytt 2.avsnitt (vedr.anneks/lekehytte) enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for 
rådmannens 2.avsnitt.
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-081/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet søknad om dispensasjon fra den 
gjeldende reguleringsplanens § 2.1 om at eksisterende bygninger inngår i planen og § 
2.4 om at det ikke er tillatt med frittliggende boder/anneks, samt riving av eksisterende 
og oppføring av ny fritidsbolig på eiendommen gnr. 60 bnr. 4, men har funnet at 
dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak de ovennevnte 
bestemmelsene.
Dispensasjon kan derfor ikke gis.

Bygningen som i saken er omtalt som anneks, vurderes av Planteknisk utvalg til å være 
en lekehytte.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Mastrastranden, Gyahavn, Æsan, Navarsanden, Skadbergvågen m.m.”

Vedtaket er enstemmig.

082/12: Dispensasjon - Fritidsbolig gnr. 60 bnr. 4 - Glenn og Johnny 
Karlsen, Trosavig

Rådmannens forslag til vedtak 26.04.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet søknad om dispensasjon fra formål 
spesialområder – friluftsområde i reguleringsplan for Mastrastanden m.m. og oppføring av 
fritidsbolig på eiendommen gnr. 60 bnr. 4, men har funnet at dispensasjonen i vesentlig grad 
vil tilsidesette hensynet bak regulert arealformål. Dispensasjon kan derfor ikke gis.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Mastrastranden, Gyahavn, Æsan, Navarsanden, Skadbergvågen m.m. 
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15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
BJØRN CARLSEN (H) foreslo:

Planteknisk utvalg har vurdert søknad om dispensasjon fra regulert friluftsområde og 
oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 60 bnr. 4 og har funnet å anbefale 
dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynet bak regulert friluftsområde 
da området allerede er bebyggelse med hytter.

 Vil ikke ødelegge bruk av friluftsområdet
 Gir ingen redusert utsikt for naboer.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da:
 Nåværende hyttefelt blir utbygd med en ekstra hytte.

Vedtaket oversendes til Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for 
uttalelse før endelig avgjørelse fattes.”

Votering:
Rådmannens forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for Carlsens forslag (Bjørn Carlsen 
og Kjell Vidar Nygård, H + SP).

PTU-082/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet søknad om dispensasjon fra formål 
spesialområder – friluftsområde i reguleringsplan for Mastrastanden m.m. og oppføring 
av fritidsbolig på eiendommen gnr. 60 bnr. 4, men har funnet at dispensasjonen i 
vesentlig grad vil tilsidesette hensynet bak regulert arealformål. Dispensasjon kan derfor 
ikke gis.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Mastrastranden, Gyahavn, Æsan, Navarsanden, Skadbergvågen m.m. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

083/12: Klage - Vedtak om midlertidig forbud mot tiltak - gnr. 46 bnr. 
6 - Gruset

Rådmannens forslag til vedtak 27.04.2012:
Planteknisk utvalg har vurdert innkommet klage fra adv. Vestvik på vegne av Hospitality
Development AS, og har etter en konkret vurdering kommet til at klager ikke gis medhold.
Det pågår for tiden reguleringsarbeid for området. Plansituasjonen er dermed uavklart 
samtidig som det er det usikkert hvordan arealet vil bli regulert i det pågående
reguleringsarbeidet. 

Klagen oversendes til Fylkesmanenn i Rogaland til endelig avgjørelse.

Planteknisk utvalg finner videre ikke grunnlag til å behandle søknaden om unntak fra 
forbudet, jamfør plan- og bygningslovens § 13-1 andre ledd. Vedtaket om midlertidig forbud 
mot tiltak er spesifikt rettet mot fradeling. Det vil derfor ikke være forskjell på vurderingen om 
klage og vurdering om unntak.
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15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
TOR OLAV GYA (SP) foreslo:

”Planteknisk utvalg har vurdert innkommet klage og har etter en konkret vurdering 
kommet til at klager gis medhold.

Delingen vil ikke få betydning for det videre planarbeid og vil ikke vanskeliggjøre 
gjennomføring av en ny reguleringsplan.

Byggesakssjefens vedtak av 06.02.12 som sak BMD 066/12 om midlertidig forbud mot 
tiltak på parsell av eiendommen gnr. 46 bnr. 6 på Gruset, omgjøres.

Søknaden om deling tas til behandling av administrasjonen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 13-1.”

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for Gyas forslag (FRP+H+SP).

PTU-083/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har vurdert innkommet klage fra adv. Vestvik på vegne av Hospitality 
Development AS, og har etter en konkret vurdering kommet til at klager ikke gis 
medhold. Det pågår for tiden reguleringsarbeid for området. Plansituasjonen er dermed 
uavklart samtidig som det er det usikkert hvordan arealet vil bli regulert i det pågående 
reguleringsarbeidet. 

Klagen oversendes til Fylkesmanenn i Rogaland til endelig avgjørelse.

Planteknisk utvalg finner videre ikke grunnlag til å behandle søknaden om unntak fra 
forbudet, jamfør plan- og bygningslovens § 13-1 andre ledd. Vedtaket om midlertidig 
forbud mot tiltak er spesifikt rettet mot fradeling. Det vil derfor ikke være forskjell på 
vurderingen om klage og vurdering om unntak.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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084/12: Søknad om fradeling av parsell med fritidsbolig  - gnr. 78, 
bnr. 7  -  Jan Helge Havsø m.fl. - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til at det gis dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling av en bebygd parsell 
på ca. 2400 m2 med formål fritidsbolig fra gnr./bnr. 78/7 i Eigersund kommune. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en bebygd 
parsell på ca. 2400 m2 med formål fritidsbolig fra gnr./bnr. 78/7 i  Eigersund kommune.  

17.04.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag:

”Saken utsettes for befaring.”

Votering utsettelsesforslag:
Berentsens forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-067/12 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.

15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo:
”Nytt punkt 3 i rådmannens innstilling:
Parsellen må sikres tinglyst veirett.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Berentsens tilleggspunkt enstemmig vedtatt.

PTU-084/12 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til at det gis dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling av en bebygd parsell 
på ca. 2400 m2 med formål fritidsbolig fra gnr./bnr. 78/7 i Eigersund kommune. 
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2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en bebygd 
parsell på ca. 2400 m2 med formål fritidsbolig fra gnr./bnr. 78/7 i  Eigersund kommune

3. Parsellen må sikres tinglyst veirett.

Vedtaket er enstemmig.

085/12: Søknad om fradeling av en parsell til boligformål  - Norleif 
Øen - gnr /bnr. 80/1  (Øya) 

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknikk gir i medhold av § 20-1 i plan- og 

bygningsloven  tillatelse til fradeling av en ubebygd parsell på ca. 675 m2 fra gnr./bnr. 
80/1 i Eigersund kommune.

Søknaden godkjennes på følgende vilkår: 
A: Parsellen deles som vist på vedlagte situasjonskart av 11.4.2012.  
B. Avtale om bruk av privat vei  mellom Terje Øen og Norleif Øen på gnr./bnr. 80/1 må 
tinglyses og godkjennes av Eigersund kommune. 

2. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknikk gir i medhold av §12 i jordloven tillatelse til 
fradeling av en ubebygd parsell på ca. 675 m2 fra gnr./bnr. 80/1 i Eigersund kommune. 

Dette fordi delingen er i tråd med kommuneplanen.  

15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Rådmannen endret sin innstilling slik:

”Punkt 1 og 2:
Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknikk endres til Planteknisk utvalg.”

Votering:
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.

PTU-085/12 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling 
av en ubebygd parsell på ca. 675 m2 fra gnr./bnr. 80/1 i Eigersund kommune.

Søknaden godkjennes på følgende vilkår: 
A: Parsellen deles som vist på vedlagte situasjonskart av 11.4.2012.  
B. Avtale om bruk av privat vei  mellom Terje Øen og Norleif Øen på gnr./bnr. 80/1 må 
tinglyses og godkjennes av Eigersund kommune. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av §12 i jordloven tillatelse til fradeling av en ubebygd 
parsell på ca. 675 m2 fra gnr./bnr. 80/1 i Eigersund kommune. 

Dette fordi delingen er i tråd med kommuneplanen.  

Vedtaket er enstemmig.
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086/12: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 15.05.12

Referatsaker som legges frem for utvalget 17.04.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 12/11436 I 30.03.2012
Fylkesmannen i
Rogaland

Klage i byggesak gnr. 47  bnr. 997 -
endring tillatelse - oppføring av 
leiligheter felt K5 Litla Langevann

2 12/12086 N 27.03.2012
Siv.ing. Magne 
Eikanger

Brannsikkerhet på campingplasser i 
plansammenheng

3 12/13344 N 30.04.2012
Byggesakssjef Jarle 
Valle

Hva er ”byggesak over disk?”

4 12/ X 30.04.2012
Byggesakssjefen delegert 23.03. –
29.04.12

 Nytt dokument i saken:

5     I    12/12922 Statens Vegvesen
Rammeplan 2012-2015 for avkøyrsler og 
byggjegrenser på riks- og fylkesvegane i region vest 
- høyring

---- 0 ----

15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til referatsakene.

---- 0 ----

PTU-086/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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087/12: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 15.05.12

Spørsmål/orienteringer i møtet 15.05.2012:

15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

24/12:
BYGGESAKSSJEFEN orienterte om krav til handikaptoalett som må ha 1,5 m snusirkel 
foran toalettet og 0,9 m fri plass på begge sider.

25/12:
BYGGESAKSSJEFEN orienterte om stillingene som var utlyst på byggesakskontoret, og 
hvor mange søkere det var.

26/12:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om lengden på møtene i Planteknisk utvalg. 
Nå kan møtene vare i opptil 8 – 9 timer inkl.befaring, og dette er for lenge. Burde det 
legges inn et ekstra møte høst og vår fra neste år. 
Administrasjonen ser på dette.

27/12:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) viste til saken ang. Skadberg Camping. Pr. dags dato har 
en ikke kommet videre i saken, og vedtaket Planteknisk utvalg har gjort tidligere når det 
gjelder ulovlig oppførte byggearbeider, gjelder. Tiltakshaver ønsker helårlig drift. Har hatt 
mange henvendelser med spørsmål om hvorfor ingenting blir gjort.  Utvalget er positive 
til å se på en ny sak når denne måtte komme.

PLANSJEFEN svarte at saken startet ved at PTU behandlet en forespørsel om 
regulering. I denne saken ble det lagt en del føringer som en måtte følge opp i det videre 
planarbeid. Det er gjennomført oppstartsmøte på vanlig måte der tema som skulle 
berøres ble gjennomgått. Fagkyndig rapport er oversendt tiltakshaver. Ny 
reguleringsplan er ikke mottatt enda. Plansjefen ble oppfordret av utvalget til å ha et 
møte med Multiconsult og tiltakshaver, og det vil han gjøre. Det er også viktig å skille 
byggesak knyttet til ulovligheter og reguleringsplansaken fra hverandre.

28/12:
TOR OLAV GYA (SP) stilte spørsmål om status for Ramslandsfeltet. E-post var sendt 
konst. Kommunalsjef. Siden han har forfall i dagens møte, og fung. rådmann ikke kunne 
svare, så tas dette opp igjen i neste møte.
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29/12:
TOR OLAV GYA (SP) stilte spørsmål om en bør se på andre alternativer til vannkilde 
enn det som allerede er bestemt – Revsvatnet. Kan en evt. bruke eksisterende 
vannkilder og bygge ut disse ? Revsvatnet som vannforsyning blir et veldig kostbart 
prosjekt.

Planteknisk utvalg ber om at vann- og avløpssjefen orientere om dette i junimøtet.

30/12:
ALF TORE SÆSTAD (KRF) orienterte om at Stølsbakken (I Årstaddalen) er renovert. Da 
det er mye ferdsel i dette området, er det flott å se at det er blitt veldig fint her. 

31/12:
ALF TORE SÆSTAD (KRF) stilte spørsmål om utvalget kunne påvirke Statens 
Vegvesen når det gjelder å få fortgang i arbeidet med sykkel- og gangsti fra Krossmoen 
til Bens kafè på Helleland.

PLANSJEFEN svarte at Statens Vegvesen holder på med dette prosjektet. Men han vil 
etterspørre status for planen.

32/12:
ASTRID H. ROBERTSON (H) stilte spørsmål om estetikken i byens vernesoner. Gjelder 
et bestemt fargevalg på hus i èn, eller alle sonene, kan gjerder monteres, markiser 
henges opp. Er det mulig å lage noen retningslinjer som folk kan forholde seg til ?

PLANSJEFEN orienterte om at administrasjonen kan lage et skriv og publisere dette.

33/12:
BENTE SKÅRA GUNVALDSEN (KRF) stilte spørsmål om hvor lenge byggearbeidene 
mellom Lundeåne bo- og servicesenter og Meieriet skal pågå. Nå står det et mindre pent 
stilas her.

BYGGESAKSSJEFEN svarte at beskjeden fra Hellvik Hus var at arbeidet var ferdig til 
21.05.12, og da skulle alt dette fjernes.

PTU-087/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
094/12 Planteknisk utvalg 12.06.2012

Reguleringsendring Havsø gnr. 46 bnr. 194 - ny bolig i 
Hafsøyveien 51 - 1.gangsbehandling
  

Sammendrag:
Harald Aarstad har på vegne av Byggservice AS utarbeidet forslag til detaljregulering for 
eiendom gnr 46 bnr 194, Rullebakken på Havsøy. Eiendommen har et beregnet areal på ca 
713 m², i tillegg kommer tilstøtende trafikkareal. Hensikten med planforslaget er å legge til 
rette for fortetning i området med etablering av terrassebolig med 3 boenheter med 
tilhørende uteoppholdsareal, felles parkering, frisiktsone/linjer mot vei og fortau. Planområdet 
er fra før regulert til boligområde, og bebygd med enebolig. Planforslaget ansees ikke å ikke 
å utløse krav om konsekvensutredning. 

Rådmannen anbefaler at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt for å innhente 
ytterligere uttaleleser og merknader.

Saksgang:
PTU avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ei.

Rådmannens forslag til vedtak 23.05.2012:
Forslag til detaljregulering for gnr 46 bnr 194 Rullebakken-Havsøy legges ut til offentlig 
ettersyn etter følgende endringer er foretatt:

1. Frisiktsone legges inn med 4x30 meter i samsvar med veinormal 017 av 2008
2. Det som skal være felles utvendige trapper legges inn med formål bebyggelse og 

anlegg for annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg, merket f_trapper og 
plattinger.

3. Det arealet som skal være hageareal på bakken skal ha formål formål bebyggelse og 
anlegg for uteopphold, merket med p_uteopphold

4. Det som skal være utvendig parkeringsplass skal ha formål samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur for felles parkeringsplasser.

5. Svingradie ved avkjørsel mot Hafsøyveien skal målsettes.
6. Bestemmelsene må justeres i forhold til de formål som legges inn i plankartet.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Reguleringsendring Havsø gnr. 46 bnr. 194 - ny bolig i Hafsøyveien 51 -
1.gangsbehandling

1 BAKGRUNN

Byggservice AS har kjøpt gnr 46 bnr 194 med hensikten å kunne fortette eiendommen med 
terrassebolig med 3 boenheter. Det opplyses at firmaet vil være tiltakshaver for utbyggingen. 
Eiendommen er i dag bebygd med en enebolig, som forutsettes fjernet ved utbygging. 
Planforslaget legger dermed opp til et fortetningsprosjekt i et etablert boligstrøk i 
sentrumsnært område. 

Kommunen har satt i gang områderegulering for et større område på Havsøy for å oppdatere 
plankart etter dagens krav, samt avsette hvilken områder som kan fortettes av 
boligbebyggelse. Det er tidligere fremmet sak om fortetting på denne eidnommen, men som 
av trafikale hensyn ble avslått av MU. 

Dette planforslaget ligger innenfor området det er varslet oppstart av planarbeid, men 
kommunen har i samråd med forslagsstilller blitt enige om at detaljreguleringen kan fremmes 
som egen sak. 

Det aktuelle området ligger innenfor stiplet firkanter på kartene

2 PLANSTATUS FOR OMRÅDET

2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 2011-2022

Kommuneplan for Egersund.
Området er vist som eksisterende arealformål 
for boligbebyggelse
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2.2 Gjeldende reguleringsplan

1-2 Havsøområdet 1963-60-12  

Planforslagets område er i gjeledende 
reguleringsplan for Havsøområdet vedtatt 
i kommunestyret 24.06.1964 vist regulert 
til boligområde med en eksisterende 
bolig. Her er det i bestemmelsene 
fastsatt at bebyggelsen skal være åpen 
med våningshus på ikke over to fulle 
etasjer, uthus (garasjer)  i en etasje. 
Våningshusene størrelse ikke må 
overstige 30% av tomtens størrelse. 
Maks tillatt gesimshøyde er 7 meter og 
maks tillatt mønehøyse er 9 meter. En 
etasjes hus har maks tillatt gesimshøyde 
på 4 meter.

3 VARSEL OM REGULERING

Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende den 29.04.2011 med frist for merknader 10.06.2011. 

V.nr  Fra Innhold/tema J/N/E/O/D

Offentlige merknader

1. Statens vegvesen  Ingen merknad 06.05.2011 O
2. Felles brukerutvalg  Merknad datert 24.05.2011
3. Rogaland fylkeskommune, 

regionalutviklingsavdeling
 Merknad datert 06.09.2011 O

V.nr  Fra Innhold/tema J/N/E/O/D

Private merknader

4. Tor Inge Rake  Merknad 
5. Bjørn Havsø  Merknad

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Felles brukerutvalg  Utvalget ser med 
bekymring på fortetting av 
bebyggelsen i et etablert 
boligstrøk.

 Universell utforming må 

E

E

Rådmannen tar uttalen til 
etterretning og viser til at fortetting 
er krevende og må ivareta 
hensynet til naboer og omgivelser. 
I dette området ligger det relativt 
godt til rette for en forsiktig 
fortetting.
Planforslaget tar hensyn til 
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ivaretas og redegjøres for.

 Det bør foretas en 
trafikkanalyse og vurderes 
fortau inn i planomsrådet.

E

universell utforming der dette er
mulig. Det er lagt inn 
parkeringsplass for 
forflytningshemmede, og heis fra 
parkeringskjeller til hver boenhet. 
Hver boenhet har direkte atkomst 
til sitt private uteoppholdsareal
Det er foretatt en enkel 
trafikkmessig vurdering i forhold til 
tilgrensende trafikkareal som tilsier 
at veinettet ikke er overbelastet. 
Det er videre innarbeidet fortau 
mellom den aktuelle tomten og 
Hafsøyvei.

2. Rogaland 
fylkeskommune, 
regionalutviklings-
avdeling

 Ved fortetting av 
boligområde, viktig at det 
stilles store krav til 
utforming av boenhetene 
og utforming/plassering av 
bebyggelsen.

 Solforhold til naboer må 
dokumenteres. Universell 
utforming må ligge som 
premiss for bygning og 
uteoppholdsareal.

 Må legges tilrette for gode 
uteareal på bakkeplan for 
barn, unge og voksne.
Uterom skal ha gode sol-
og støyforhold. 

 Et minimum er at 
ureplassen er solbelyst 
vår- og høstjevndøgn ved 
klokken 15:00.

O

E

E

E

Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

Det er levert inn illustrasjon av 
solstudie som viser sol og 
skyggeforhold til 
naboeiendommene

Planforslaget viser 
uteoppholdareal både på 
bakkeplan og som terasser på 
selve bygningskroppen. I følge 
støyrapporten fra Sinus er det ikke 
nødvendig med støyskjerm mot 
kjørevei eller andre støykilder.
Reguleringsforslaget viser 
uteoppholdsareal vendt mot 
sørvest med gode solforhold.

3. Tor-Inge Rake  Ønsker tilsendt 
tegninger/planer for 
eiendommen før de kan 
uttalelse seg

O Dersom planforslaget vedtas utlagt 
til offentlig ettersyn aktuelle 
dokumenter bli lagt ut på 
plankontoret, biblioteket og 
kommunens hjemmesider slik at 
bebrørte parter kan komme med 
merknader/innspill.

4. Bjørn Havsø  Forventer at det tas 
hensyn til avstand til 
eksisterende nabobygg

 Frisiktsone til allerede 
overbelastet vei, og 
hensyn til byggehøyde 
mot annen bebyggelse. 

J

J

Det er lagt inn 4 meter 
byggegrense mot 
naboeiendommene  fra ytterkant 
vegg på hver side av planlagt 
terasseboligen mot nabogrensene 
og henholdsvis 5 og 8 meter 
byggegrense mot kjørevei.
Planforslaget har lagt inn 
frisiktsone ved avkjørsel til 
Hafsøyveien, men denne må 
justeres i henhold til veinormal 017 
av 2008
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4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

4.1 Beliggenhet:
Planområdet omfatter eiendom gnr 46 bnr 194 nært krysset mellom Kjerjanesveien, 
Havsøyveien og Ognaveien og tilgrensede del av Havsøyveienmot nordvest og 
Løeåkerveien og sørøst. Eiendommen har et beregnet areal på 713 m² og grenser mot 
eiendommene gnr 46 bnr 278 i nordøst og gnr 46 bnr 274 og 1027 i sørvest.

Planområdet ligger innenfor stiplet firkant
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4.2 Stedets karakter:
Struktur og estetikk/byform
Planmrådet ligger i en bratt skråning på Havsøy hvor det er etablert hovedsakelig eneboliger 
med tilhørende hager og veisystem. Billdet under er hentet fra flyfoto

Eiendommen innenfor planområdet ble bebygd rundt 1951-52 og er representativ for resten 
av området da selve utbyggingen startet og fortsatte utover 1950-tallet.

Her vises en grov oversikt over utbyggingen i området over tid. 
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Eksisterende bebyggelse
Selve eneboligen på eiendommen fikk igangsettingstillatelse 1951 og ble tatt i bruk 1952. 
Den har et totalt bruksareal på om lag 184 m² fordelt på tre etasjer.  På sørvestsiden av 
boligen, i eiendomsgrensen, ble det oppført en garsasje på 12 m².

Omkringliggende området bærer preg av variert bebyggelse hvor den eldste bebyggelsen, 
Hafsøy gård, ble oppført i midten av 1800-tallet, sannsynligvis har det ligget eldre 
bebyggelse her. Rett nedenfor planområdet i krysset mellom Hafsøyveien og Kjerjanesveien 
ble det i 2008  oppført leilighetsbygg med 4 boenheter. Over en lengre tidsepoke er det 
kommet til ulike varianter av boliger, alt fra eneboliger til vertikal- og horisontaldelt boliger. 
Men hovedmassen av bebyggelsen består av eneboliger med gode tomter.
Nå i senere tid er det blitt en trend med å fortette områdene på Hafsøy, hvor det blir oppført 
flermannsleiligheter i de etablerte boligområdene som boligtilbud til flere aldersgrupper.

4.3 Landskap:
Topografi og landskap
To elveløp, Eieåne og Lundeåne med utspring fra Slettebøvannet er med på å danne Hafsøy 
til ei øy sentralt plassert i Egersund. 
Selve planområdet ligger i en nordvest vent skråning av Hafsøy som heller nedover mot 
Kjerjaneset og Eieåne. Terrenget er forholdsvis bratt og noe kupert med laveste punkt mot 
Havsøyveien på ca kote +35,87 og stiger opp til kote +45 mot Løreåkerveien over en 
strekning på 35 meter, det betyr gjennomsnittlig stigning omlag 1:3,5 meter. 

Vegsystem
Det er utbygde kommunale veier tilstøtende eiendommen, Hafsøyveien mot nordvest og 
Løeåkerveien mot sørøst som er adkomstveier til boligene i området. Hafsøyveien er knyttet 
til Kjerjanesveien mot nord i et T-kryss.

Trafikkmengde
Det er foretatt en enkel trafikkmessig vurdering i området. Det oppgis at trafikken 
hovedsaklig består av personbiltrafikk til og fra boligområdene, med sporadisk kollektivtrafikk 
og næringstrafikk. Veiene er skiltet med 30 km sone og det er etablert fartdempere i 
kjørebanen. Det ble foretatt en manuell trafikktelling i tidsrom hvor trafikkmengden 
tilsynelatende var på sitt høyseste. Dette ble foretatt en hverdag mellom klokken 06:30 og 
08:30 og mellom klokken 15:00 og 17:00. I snitt ble det registrert 156 kjøretøy på 
Hafsøyveien og i krysset av KJerjanesveien. På Løeåkerveien ble det registrert 47 kjøretøy. 
Omlag 89 % av trafikkmengden var personbiltrafikk til og fra boligområdene. 

Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Det er anlagt fortau langs Kjerjanesveien og Løeåkerveien men ikke langs Hafsøyveien.

Kollektivtilbud
Nærmeste kollektivtilbud for planområdet er bussholdeplass ved Jernbaneveien mot 
nordvest om lag 330 meter i gangavstand fra planområdet.
Jernbanestasjonen ligger i gangavstand ca 550 meter mot nordvest for planområde.

4.4 Barns interesser:
Det er etablert kommunal lekeplass langs Kjerjanesveien, som ligger i en gangavstand på 95 
meter fra planområdet. Lekeplassen holder god standard med tilfredsstillende utrustning og 
ansees som områdelekeplass for området. Forøvrig er det mange barn som bor i 
Hafsøyområdet, særlig i de nyere feltene på Høgevollen.

4.5 Sosial infrastruktur:
Skolekapasitet
Nærmeste skole er lokalisert på Lagård som ligger 1300 meter unna.
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Barnehagedekning
Nærmeste barnehage er lokalisert på Lagård som ligger 1200 ,meter unna

Annet
Nærmeste butikker og kjøpesentra er lokalisert på Eie og Egersund sentrum liggende 700 
meter unna.

4.6 Kulturminner og kulturmiljø, ev. verneverdi 
Ikke langt fra planområdet ligger det spor i form av bygninger som i sin tid utgjorde et 
klyngetun på Hafsøy. Dette området er i dag regulert til spesialområde bevaring. Før 
utbyggingen av Høgevollen tok til ble det foretatt utgraving i 1995 hvor det ble funnet spor 
etter to langhus fra 400-500 etter Kristus.

4.7 Universell tilgjengelighet
Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) har under kapittel 8 § 8-6. satt 
opp generelle krav til gangadkomst til byggverk. 

(1) Gangatkomst til bygning med boenhet skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn 
1:20. For kortere strekning inntil 3,0 m kan stigning være maksimum 1:12. For hver 0,6 m 
høydeforskjell skal det være hvileplan på minimum 1,6 m x 1,6 m. Dersom terrenget er for 
bratt til at kravet om stigningsforhold kan oppnås, gjelder ikke kravet om trinnfrihet og 
stigning til bygning med boenhet uten krav om heis.

(2) Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming skal være trinnfri og ikke ha 
større stigning enn 1:20. For kortere strekning inntil 3,0 m kan stigning være maksimum 1:12. 
For hver 0,6 m høydeforskjell skal det være hvileplan på minimum 1,6 m x 1,6 m. Dersom 
terrenget er for bratt til at kravet om stigningsforhold kan oppnås, skal stigningen være 
maksimum 1:10.

(3) Gangatkomst til bygning med boenhet med krav om heis og byggverk med krav om 
universell utforming skal i tillegg ha fri bredde minimum 1,8 m. For kortere strekning kan fri 
bredde være minimum 1,4 m.
a) Tverrfall skal være maksimum 2 %
b) fast og sklisikkert dekke
c) visuell og taktil avgrensing
d) nødvendig belysning

(4) Gangatkomst til bygning med krav til tilgjengelig boenhet skal ha fri bredde på minimum 
1,6 m. For kortere strekning kan fri bredde være minimum 1,4 m.

Adkomsten til planområdet via eksisterende veisystem tilfredstiller ikke kravet om 
stigningsforghold for rullestolbrukere på 1:20. Dette betyr at rullestolbrukere må belage seg 
på å komme til planområdet med motorisert kjøretøy. Terrengforholdet på eiendommen er 
forholdsvis bratt og skal det utbygges med terrassebolig på 4 etasjer kreves det heis for 
tilgjengelighet for hver boenhet.

4.8 Teknisk infrastruktur:
Vann og avløp
VA-anlegg og kabelanlegg ligger nedgravd i de kommunale veiene. Eiendommen gnr 46 bnr 
194 er tilknyttet offentlig VA/TA-anlegg via stikkledninger ut i Hafsøyveien. Det er ikke 
opplyst å være kapasitetsproblemer.
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4.9 Grunnforhold:
Stabilitetsforhold
Det oppgis av forslagsstiller at grunnforholdene består av tynt marklag med jord og 
blandingsmasser på underliggende hard morene på grunnfjell. Det er ikke registrert utrasing 
eller utglidning av masser på eiendommen eller området rundt. Det er heller ikke på NGU sitt 
kart registrert at området er rasfarlig eller ustabilt.

Ledninger
Det oppgis av forslagsstiller at det er gravd ned kabler i de tilstøtende kommunale 
veisystemene.

4.10 Støyforhold
Sinus AS har foretatt en støyfaglig vurdering for planområdet. Generelt med utgangspunkt i 
den aktuelle veistrekningen til aksisterende boliger i området forventes samlet støybidrag fra 
veien å være lav. Det er i beregningen og vurderingen av trafikktall satt en trafikkmengde 
ÅDT på Hafsøyveien til 800 hvor 5 % av andelen vil være tungtrafikk. Hastigheten på 
Hafsøyveien er 30 km/t.
Beregningen som er foretatt sier at det ved utendørs støy ikke er nødvendig med spesielle 
skjermingstiltak på aktuelle uteplasser for boligene.
Det bør likevel vurderes lydvinduer på enkelte av de mest utsatte fasadene på bakgrunn av 
avstand til felles gangsoner og andre forhold.

4.11 Luftforurensing:
Det foreligger ingen kjente tilfeller av luftforurensing i området.

5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

5.1 Planlagt arealbruk og reguleringsformål
Planforslaget legger opp til videreføring av formål bolig men med fortetning fra en boenhet til 
3 boenheter.

Følgende reguleringsformål er lagt inn:
Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse-blokkbebyggelse
Lekeplass
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjørevei og fortau
Hensynssone
Frisikt
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5.2 Plankart:

5.3 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
Boligbebyggelsen-blokkbebyggelsen er tenkt oppført som terassebolig i 4 etasjer, hvor 3 
øverste etasjene skal være leiligheter og underetasjen er parkeringskjeller med boder og 
heis til leilighetene. Felles lekeplass er plassert på sørøstsiden av eiendommen mot 
naboeiendommen og Løeåkerveien.

Offentlig kjørevei er tatt med i full bredde og den lengden kravet til frisiktlinjene er gitt.
Planforslaget har i tillegg vist mulighet for etablering av fortau langs Hafsøyveien. 

5.4 Bebyggelsens plassering 
Bebyggelsen plasseres i en nordvest vendt skråning med uteareal mot sørvest. Minimums 
avstand til eiendomsgrensene er satt til 4 meter og til kommunale veier henholdsvis 5 og 8 
meter. 

Tomtens terrengform tilsier at det må foretas noe masseuttak for å kunne oppføre 
terasseboligen på 4 etasjer inkludert parkering i underetasjen. Vedlagt snitttegning viser 
eksisterende terreng og fremtidig terreng. For å minimalisere terrenginngrepet er det valgt en 
løsning der deler av 4. etasje med øverste leielighet skal fundamenteres med isolert ringmur 
og plate på mark. 
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5.5 Bebyggelsens høyde 
Øvre dekke på underetasjen (parkeringskjeller) er på snitt vist plassert på kote 35,50, og 
maks mønehøydet på bygget settes til kote 50,00

5.6 Bebyggelsens utforming
Bredden på bygget er ved bakken 12 meter, og øverste etasje er 11 meter. I tillegg kommer 
utvendige trapper med repoer til hver leilighet. Ut fra vedlagt fasadeoppriss med 
nabobebyggelsen, virker ikke det nye bygget tilsynelatende mye større volummessig enn 
bebyggelsen rundt rundt. 

Bebyggelsen skiller seg formmessig ut fra den andre bebyggelsen i området, men en viser til 
at dette ikke er et homogent bolgiområde. Det er heller ikke verneverdier i tilknytning til dette 
området som tilsier spesielle vurderringer knyttet til dette.

Samtidig med avtrappingen av etasjene oppover i høyden er deler av etasjene trekt inn i 
forhold til front, som igjen er med på å løse opp volumet

Terasseboligen er et nytt bygningselement i det etablerte bygningsmiljøet bestående 
hovedsakelig av eneboliger, og vil bli synlig som et fremmedelement. Det hadde muligens 
vært lettere å vurdere om planlagt terassebolig er godt nok tilpassett eksisterende 
bygningsmiljø hvis det ble utarbeidet en 3D modell som viste større utsnitt av 
omkringliggende bygninger og planlagt bygningen fra flere hold (fugleperspektiv og fra 
bakken) med hensyn til volum, høyde og form. 

Men slik fasadeopprisset illustrerer er fronten av terasseboligen akseptabel i volum, og der er 
god luft mellom den og omkringliggende bebyggelse.

5.7 Grad av utnytting
Tomtens størrelse har et areal på 713,5 m².

Av bebygd areal inngår leilighetsbygget, utvendige trapper og plattinger, utvending 
parkeringsplass med gårdsrom som totalt er på 356 m².

Maksimal grad av utnytting oppgis å være 49,9% BYA av tomtens areal. Utnyttelsesgraden 
med beregninger er satt i forslaget til reguleringsbestemmelsene.

5.8 Antall boliger, leilighetsfordeling
Planforslaget legger opp til at området kan bebygges med tre boenheter fordelt på tre 
etasjer.
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5.9 Boligmiljø/bokvalitiet
Forslagsstiller oppgir at en ønsker å bebygge eiendommen med leilighetskompleks gode 
bokvaliteter

5.10 Parkering
Det er foreslått å etablere felles 
parkeringsplass med 3 
biloppstillingsplasser utenfor 
terrasseboligen samt felles 
parkeringsanlegg i underetasjen med 
3 biloppstillingsplasser. Dette gir en 
parkeringsdekning med 2 
parkeringsplasser per boenhet.
Utvendig parkeringsplass er lokalisert 
ved avkjørselen mot Hafsøyveien, 
hvor to biloppstillingsplasser ligger på 
nordvest delen av eiendommen og en 

biloppstillingsplass mot nordøst delen ved utvendig trapp. To av biloppstillingsplassene har 
en størrelse på 3 x 5 og den tredje er 3,75 x 5 meter og tenkt brukt som parkering for 
forflytningshemmede.

5.11 Kjøreatkomst
Atkomst til aktuelle tomten skjer fra kommunal vei (Hafsøyveien) hvor det legges inn en 
avkjørsel. Utforming av avkjørselen legges på en flate med en veibredde på 5 meter.

I planforslaget er det lagt inn avkjørsel fra Hafsøyveien til eiendommen med en frisiktlinje 2 
meter fra veikant og frisiktlinje 25 meter til hver side. Dette er en avvik fra veinormalen 017 
av 2008 hvor kravet til frisikt skal være 4 meter fra veikant og med fart på 30 km/t må 
siktlinjen være 1,2x farten til hver side.

5.12 Tilgjengelighet for gående og syklende:
Offentlig fortau med bredde inntil 2,9 m kan anlegges langs Hafsøyveien med plassering slik 
reguleringsplanen viser.

5.13 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Planforslaget legger opp til en avkjørsel fra Hafsøyveien som skal være felles for leilighetene 
innefor planområdet.

5.14 Universell utforming

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Reguleringsbestemmelsene fastlegger at prinsippene for universell utforming skal ivaretas i 
detaljplanlegging og utbygging av planområdet. 

Videre opplyser forslagsstiller at det skal etableres heis fra felles garasje i underetasjen til 
det øverste boligplan. Atkomst til de private hagearealene tilknyttet leilighetene samt selve 
hagearealet skal ha universell utforming.

Det legges inn en parkeringsplass for forflytningshemmede i felles parkeringsplass utenfor 
boligen.
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5.15 Uteoppholdsareal – barn og unge

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Tilfredsstiller det krav til barn og unge 

– lek m.m

X x 1 1 Grønn

Område for idrett/lek x 1 1 Grønn

Felles utearealer skal tilrettelegges og utstyres med tanke på at de skal kunne brukes av 
ulike aldersgrupper til ulike årstider, og gi mulighet for lek og samhandling mellom barn, unge 
og voksne.

Det legges opp til at private uteoppholdsplasser lokaliseres på sørvestsiden av 
terrasseboligen med utvendige terrasser til hver boenhet, samt hageareal på bakken slik 
tomteplanen viser. 

I tillegg kommer det felles lekeplass på på sørøstlige delen av eiendommen mot 
naboeiendommen. Uteoppholdsareal med lekeplass, terasser og hager har dermed en sum 
på 285 m². Kommuneplanen stiller krav om inntil 450 m², men en har i dette tilfellet funnet å 
avvike dette av hensyn til terrenget som er bratt og konfliktnivået med naboer oppleves som 
lavt. Kommuneplanen åpner opp for at når det etter en totalvurdering er hensiktsmessig, kan 
det faste utvalg for plansaker lempe eller skjerpe kravene til uteareal. En får i denne 
reguleringsplanen om lag 95 m² pr. boenhet. Det er ballbane og større lekeplass om lag 40 
meter fra boligene og dette tilsier også at en kan fravike kravet til ute og oppholdsareal. 
Rådmannen viser til at dersom så ikke hadde vært tilfelle, ville det ikke vært gode argument 
for å anbefale å fravike kravene i kommuneplanen.

Plasseringen av uteoppholdsarealene gir gode sol og skyggeforhold og kan benyttes utover 
sommerkvelder. Det skal etableres felles lekeplass for leilighetene plassert på sørøstlige 
delen av eiendommen mot naboeiendommen.

Bestemmelsene fastlegger her at de ubebygde tomtearealene skal opparbeides og utformes 
på en terrengmessig god og tiltalende måte. Felles gårdsrom og parkeringsplasser skal ha 
asfaltert toppdekke. Grøntanlegg skal isås og beplantes.

Atkomst og tilgjengelighet 
Planforslaget viser utvendige trapper som skal fungere som adkomst til hver boenhet i tillegg 
til heis fra kjellerplan til 4 etasje plassert innvendig i terrassebygget 

5.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett herunder strøm
Bebyggelsen i planområdet skal tilknyttes kommuns VA-anlegg og Dalane Energi IKS sitt 
strømforsyningsannlegg. Tilknytning til telefoni og fiberanlegg skal avklares med kabeleierne.

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Fremføring av strøm m.m x 1 1 Grønn

5.17 Plan for avfallhåndtering

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Avfallsbehandling x 1 1 Rød

Det er i planforslaget lagt inn plass for avfallssortering i det arealet på tomteplan angitt som 
gårdsplass.

5.18 Rekkefølgebestemmelser
Reguleringsbestemmelsene fastsetter følgende:

 Planer for tilknytning til kommunalt ledningsnett vann- og avløp, strømforsyningsnett, 
telefoni og fiberanlegg skal innsendes samtidig med søknad om 
igangsettingstillatelse. Tilknytningen skal innmåles.

 Måledata og kart skal innleveres til kommunen, eier av strøm- forsyningsnett, telefoni 
og fiberanlegg.

 Det skal legges radonduk under leilighetsbygget som hindrer inntrenging av 
eventuelle forekomster av radongass.

 Byggegodkjente tiltak innenfor planområdet, med unntak av grøntanlegg, skal 
ferdigstilles før ferdigattest gis. Grøntanlegg skal være isådd og beplantet senest 6 
måneder etter at leilighet er innflyttet / tatt i bruk.

 Vedtar kommunen at offentlig fortau skal plasseres på nordvestre side av 
Hafsøyveien forbi planområdet, kan arealene til fortau som er vist i reguleringsplanen 
langs Hafsøyveien omreguleres til grønnstruktur, grøntrabatter. Omkostningene ved 
omregulering dekkes av søker.

 Fram til endelig vedtak om plassering av fortau langs Hafsøyveien foreligger, kan det 
tillates at fortausarealene som er vist i regulerings- planen langs Hafsøyveien 
beplantes som grøntrabatter langs offentlig vei.

6 VIRKNING AV PLANFORSLAGET

6.1 Overordnede planer 
Planforslagets formål er i all hovedsak i samsvar med kommuneplanens arealdel angitt med 
arealformål bebyggelse og anlegg for boligbebyggelse.

6.2 Landskap 
Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Fortetningen med tre boenheter vil ikke ha noen virkning på omkringliggende landskapet 
utenom det terrenginngrepet som vil skje på selve eiendommen. 

6.3 Stedets karakter:
Stedets karakter har til nå bæret preg av utbygging gjennom lengre perioder, men det er klart 
at et ny bygningstype blir innført i rekken av eneboliger langs Hafsøyveien, og det vil merkes. 
Frem til i dag har øvre del av husrekken langs Hafsøyveien bestått i av eneboliger, og nå 
ønsker utbygger å etablere terrassebolig mellom bebyggelsen.

6.4 Byform og estetikk:
Fortetningspotensiale
Forslagsstiller lister opp 7 grunner til å satse på fortetting:
1 Gir relativt mindre transport
2 Forholdsvis mindre energi til oppvarming i bygningen
3 Skåner landbruksområder, bevarer biologisk mangfold og friluftsområder
4 Mindre ressurser til drift av tettsteder

Side 218 av 834



15

5 Gir urbane kvaliteter
6 Gir et alternativ botilbud
7 Gir bedre servicetilbud

En er av den oppfatning at fortetning kan ha positive eller negative konsekvenser for et 
område. Ved fortetning i et etablert boligområde bør en se området i en større sammenheng 
og hvilken konsekvenser dette vil medføre. Der er ulike verdier som det må tas hensyn til 
både for de som allerede bor i området og de fysiske kvalitetene området gir for samfunnet 
og den enkelte.
Gjennom registreringer, analyser og vurderinger av et større område og dens kvaliteter vil en 
ha bedre forutsetning til å gjennomføre fortetning uten at det vil få negative konsekvenser for 
det etablerte og det planlagte.

6.5 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 2 3

Andre ulykkespunkter x 2 3

Gul

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn

Vegforhold
Ingen vesentlig virkning. En har lagt inn at frisikt må justeres i henhold til krav i veinormalen.
Trafikkøkning/reduksjon
Med to ekstra boenheter vil trafikkmengden økes med 10 ÅDT.
Kollektivtilbud
Ingen vesentlig virkning
Fortau
Det er vist mulighet for fortau langs boligene i planen.

ANDRE VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER
7.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

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

7.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

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.

7.3 Viltområde

Hendelse/Situasjon I konflikt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
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med? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

7.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

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

Ikke kjent med spesielle forhold.

7.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

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.

7.7 Terreng

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Ivaretatt i planforslaget.

7.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn .

Ikke kjent med spesielle forhold.

7.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

7.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser x 1 1 Grønn .

Ikke kjent med spesielle forhold.
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7.11 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge x 1 1 Gul .

Se vurdering fra tiltakshaver.

7.12 Universell tilgjengelighet 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
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 og TEK10 gir bestemmelser som angår universell utforming. 

7.13 Interessemotsetninger 
Ingen kjente

7.14 Kulturminner og kulturmiljø, ev. verneverdi 

Ikke kjent med spesielle forhold.

7.15 Forhold til naboer

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Hensyn til naboer x 1 1 Gul .

Så langt en kan vurdere, kan en ikke se at planforslaget vil ha vesentlige negative 
konsekvenser for naboene. Det er heller ikke fremkommet forhold i forbindelse med varsel 
om oppstart.

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

Ikke kjent med spesielle forhold.

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.

Ikke kjent med spesielle forhold.

8.3 Ras/grunnforhold

Fare Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn
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Hendelse/Situasjon
tilstede? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Viser til ROS og uttale fra tiltakshaver i forhold til dette.

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

Ikke kjent med spesielle forhold.

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. Ivaretatt i TEK 10.

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 

(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.
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8.9. 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.

9. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE

Hendelse/Situasjon Konsekv

ens?

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”.

Det er ønskelig at det inngås utbyggingsavtale.

10. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn

Viser til saksutredningen ovenfor og en vurderer ikke at planen vil komme i konflikt med 
kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette.

11. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Etter gjennomgang av planforslaget og dens plankart, er en kommet fram til at planområdet 
må ha mer detaljert utforming i forhold til det som reguleres. 

Da det er områderegulering under arbeid for større del av Hafsøy vil det være naturlig at de 
mindre detaljerte planene for samme område får en såpass detaljert utforming, at det går 
klart frem bruk og funksjon innenfor detaljplaner som måtte fremmes. Detaljplanen skal kun 
utformes slik plan- og bygnings lov av 2008 med tilhørende forskrifter og veiledere angir.

Side 223 av 834



20

Videre ut fra saksopplysningen og de vurderingene som er gjort anbefaler rådmannen for å 
spare utbygger for tid at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn etter at følgende 
endringer er gjort:
1 Frisiktsone legges inn med 4x30 meter i samsvar med veinormal 017 av 2008
2 Det som skal være felles utvendige trapper legges inn med formål bebyggelse og 

anlegg for annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg, merket felles trapper og 
plattinger.

3 Det arealet som skal være hageareal på bakken skal ha formål bebyggelse og anlegg 
for uteopphold, merket med uteopphold.

4 Det som skal være utvendig parkeringsplass skal ha formål samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur for felles parkeringsplasser.

5 Svingradie ved avkjørsel mot Hafsøyveien skal målsettes.
6 Bestemmelsene må justeres i forhold til de formål som legges inn i plankartet.

Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner. Rådmannen anbefaler derfor at 
planen blir lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak.

12. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Forslag til detaljregulering for gnr 46 bnr 194 Rullebakken-Havsøy legges ut til offentlig 
ettersyn etter følgende endringer er foretatt:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

231178
Detaljreguleringsplan for Rullebakken, Hafsøyveien 51, gnr. 46 bnr. 194 - reviderte 
reguleringsbestemmelser

224917
Detaljreguleringsplan for Rullebakken gnr. 46 bnr. 194 - Havsøyveien 51 -
grunnforhold i planområdet

224918
Detaljreguleringsplan for Rullebakken, Gnr. 46 bnr. 194, Havfsøyveien 51, Egersund 
- Bilder av stedlige terrengforhold mellom eksisterende bolig og Løeåkerveien..pdf

224919
Detaljreguleringsplan for Rullebakken, Gnr. 46 bnr. 194, Hafsøyveien 51, Egersund -
Uttalelse fra T. Holand Maskin AS datert 20.02.2012 vedrørende grunnforhold på 
nabotomten til Hafsøyveien 51.pdf

224920
Detaljreguleringsplan for Rullebakken, Gnr. 46 bnr. 194, Hafsøyveien 51, Egersund -
Snitt med eksisterende og planlagt terreng samt terrenglinjer byggegrop og 
plassering av felles heis..pdf
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224773 Detaljreguleringsplan for Rullebakken gnr. 46 bnr. 194 - ny bolig i Hafsøyveien 51

224774
Detaljreguleringsplan for Rullebakken - gnr. 46 bnr. 194, Hafsøyveien 51 -
Fasadeoppriss med tilliggende bebyggelse.pdf

224775
Detaljreguleringsplan for Rullebakken - gnr. 46 bnr. 194, Havsøyveien 51 - Revidert 
forslag til detaljreguleringsplan med kryss og frisiktlinjer innenfor planområdet.pdf

224580
Detaljreguleringsplan for Rullebakken gnr. 46 bnr. 194 - Hafsøyveien 51 - tilsvar 
vedr. sosial infrastruktur

224579 Detaljreguleringsplan for Rullebakken, gnr. 46 bnr. 194 - Havsøyveien 51

215628
Svar på brev av 31.01.12 - reguleringsendring Havsø gnr. 46 bnr. 194 - ny bolig i 
Hafsøyveien 51

215614
Vedr. detaljregulering for Rullebakken  gnr. 46 bnr. 194 - Hafsøyveien 51 -
sol/skyggeforhold sett ovenfra

204641 Reguleringsendring Havsø gnr. 46 bnr. 194 - ny bolig i Hafsøyveien 51

204643
Perspektivtegninger av planlagt bebyggelse - Rullebakken - gnr. 46 bnr. 194, 
Hafsøyveien 51.pdf

204646
ROS-analyse til detaljreguleringsplan for Rullebakken - gnr. 46 bnr. 194, 
Hafsøyveien 51 - Eigersund kommune..pdf

204647
Snitt-tegning - snitt A1 rev. nr. 1 - gjennom tomten og planlagt bebyggelse - jf. 
detaljreguleringsplan for Rullebakken - gnr. 46 bnr. 194, Hafsøyveien 51.pdf

204649
Solstudie i frontperspektiv med datoer - Rullebakken - gnr. 46 bnr. 194, 
Hafsøyveien.pdf

204650
Solstudie i skråperspektiv med datoer - Rullebakken - gnr. 46 bnr. 194, Hafsøyveien 
51.pdf

204651
Tomteplan for Rullebakken - gnr. 46 bnr. 194, Hafsøyveien 51 - Eigersund 
kommune.pdf

204652
Uttalelser forrut og etter varslet melding om regulering -  detaljreguleringsplan for 
Rullebakken - gnr. 46 bnr. 194, Hafsøyveien 51 - Eigersund kommune.pdf

204653
Faglig uttalelse vedrørende trafikkstøy - SINUS AS - Detaljreguleringsplan for 
Rullebakken - gnr. 46 bnr. 194, Hafsøyveien.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 20.01.2010
Byggservice Egersund 
AS

Søknad om reguleringsendring Havsø gnr. 46 
bnr. 194, Hafsøyveien 51

2 U 10.02.2010

AARSLAND MORTEN; 
WALDERHAUG IVAR; 
WALDELAND NINA 
LILLIAN; 
WALDELAND BJØRG 
TORILL; 
SÆLEVIK ANNE 
MARGRETE; 
STORMO GUNN 
HELENE; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
RAKE TOR INGE; 
NODLAND KENNETH; 
LØVBREKKE BIRGER; 
KIELLAND KRISTIN E; 
HEGDAL OVE 

Forespørsel om reguleringsendring Havsø gnr. 
46 bnr. 194 - bolig  og adkomst
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ANDREAS; 
HAVSØ OLAV; 
HAVSØ JONAS; 
HAVSØ JOHN GEORG; 
HAVSØ HEIDI 
KARLSEN; 
HAVSØ HARALD 
ODDSEN; 
HAVSØ BJØRN; 
EVJE ROY; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
EDVARDSEN GEIR; 
DALANE ENERGI IKS; 
BLAKSTAD EIVIND; 
Byggservice Egersund 
AS; 
Felels brukerråd; 
BR-representanten; 
vann og avløp 
Eigersund kommune; 
vegseksjonen Eigersund 
kommune; 
bygg og 
eiendomsseksjonen 
Eigersund kommune

3 X 10.02.2010
Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for 
Høgevollen

4 X 10.02.2010
Utsnitt av reguleringsplan for Havsø gnr. 46 bnr. 
194

6 I 23.02.2010 Statens vegvesen
Forespørsel om reguleringsendring for gnr. 46 
bnr. 194, Havsø

7 I 23.02.2010

John Georg og Kjersti 
Havsø; 
Alf Vidar Valdemarsen; 
Geir Edvardsen; 
Torill Waldeland; 
Nina Lillian Waldeland; 
Kenneth og Marie 
Therese Nodland

Nabomerknader - forespørsel om 
reguleringsendring Havsø gnr. 46 bnr. 194, bolig 
og adkomst

9 X 19.05.2010 Dag Kjetil Tonheim Uttalelse ang. fortetting ved Løeåkeren/Hafsøy.

10 U 07.06.2010

AARSLAND MORTEN; 
WALDERHAUG IVAR; 
WALDELAND NINA 
LILLIAN; 
WALDELAND BJØRG 
TORILL; 
SÆLEVIK ANNE 
MARGRETE; 
STORMO GUNN 
HELENE; 
STATENS VEGVESEN
REGION VEST; 
RAKE TOR INGE; 
NODLAND KENNETH; 

Varsel/Informasjon om befaring

Side 226 av 834



23

LØVBREKKE BIRGER; 
KIELLAND KRISTIN E; 
HEGDAL OVE 
ANDREAS; 
HAVSØ OLAV; 
HAVSØ JONAS; 
HAVSØ JOHN GEORG; 
HAVSØ HEIDI 
KARLSEN; 
HAVSØ HARALD 
ODDSEN; 
HAVSØ BJØRN; 
EVJE ROY; 
EDVARDSEN GEIR; 
DALANE ENERGI IKS; 
BLAKSTAD EIVIND; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Statens vegvesen

12 U 05.07.2010
Byggservice Egersund 
AS

Reguleringsendring Havsø gnr. 46 bnr. 194 - ny 
bolig i Hafsøyveien 51

11 U 12.08.2010 32 mottakere...
Melding om vedtak - reguleringsendring Havsø 
gnr. 46 bnr. 194 - ny bolig i Hafsøyveien 51

15 I 06.05.2011
Statens vegvesen 
Region vest

Uttale til varsel om oppstart -  reguleringsendring 
Havsø gnr. 46 bnr. 194 - ny bolig i Hafsøyveien 
51

13 I 10.05.2011 Ark.ing. Harald Aarstad
Melding om igangsetting av reguleringsarbeid 
gnr. 46 bnr. 194 - detaljregulering for nye boliger, 
Hafsøyveien 51

14 I 12.05.2011 Harald Aarstad
Melding om igangsetting av reguleringsarbeid -
Hafsøyveien 51

16 X 27.05.2011 Ark.ing. Harald Aarstad
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring Havsø gnr. 46 bnr. 194 - ny 
bolig i Hafsøyveien 51

18 I 27.05.2011 Felles brukerutvalg

Vedtak i brukerutvalgets møte 24.05.11, sak 
023/11 - utarbeidelse av gatebruksplan for 
Hafsøyveien i forbindelse med reguleringsarbeid 
på gnr. 46 bnr. 194 for nye boliger i Hafsøyveien 
51

17 I 30.05.2011 Bjørn Havsø Vedr varsel om regulering gnr. 46 bnr. 194

19 I 06.09.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Vedr. melding om igangsetting av 
reguleringsarbeid ny bolig gnr. 46 bnr. 194 -
Hafsøyveien 51

22 I 13.12.2011 Ark.ing. Harald Aarstad
Reguleringsendring Havsø gnr. 46 bnr. 194 - ny 
bolig i Hafsøyveien 51

24 I 24.01.2012 Harald Aarstad
Reguleringsplan for Rullebakken, Hafsøyveien 
51 gnr. 46 bnr. 194 - vurdering av trafikkstøy 
m.m. - notat fra Sinus AS

26 U 31.01.2012 Harald Aarstad
Mangler ved innsendelse av planforslag for 
detaljregulering av Rullebakken, gnr 46 bnr 194, 
Havsøyveien 51, Havsøy

28 I 13.02.2012 Harald Aarstad
Svar på brev av 31.01.12 - reguleringsendring 
Havsø gnr. 46 bnr. 194 - ny bolig i Hafsøyveien 
51

27 I 15.02.2012 Harald Aarstad Vedr. detaljregulering for Rullebakken  gnr. 46 

Side 227 av 834



24

bnr. 194 - Hafsøyveien 51 - sol/skyggeforhold 
sett ovenfra

30 I 01.03.2012 Harald Aarstad
Detaljreguleringsplan for Rullebakken gnr. 46 
bnr. 194 - Hafsøyveien 51 - tilsvar vedr. sosial 
infrastruktur

29 I 11.04.2012
Arkitekt/ingeniør Harald 
Aarstad

Detaljreguleringsplan for Rullebakken, gnr. 46 
bnr. 194 - Havsøyveien 51

31 I 12.04.2012 Ark.ing. Harald Aarstad
Detaljreguleringsplan for Rullebakken gnr. 46 
bnr. 194 - ny bolig i Hafsøyveien 51

32 I 13.04.2012 Ark.ing. Harald Aarstad
Detaljreguleringsplan for Rullebakken gnr. 46 
bnr. 194 - Havsøyveien 51 - grunnforhold i 
planområdet

33 I 21.05.2012 Harald Aarstad
Detaljreguleringsplan for Rullebakken, 
Hafsøyveien 51, gnr. 46 bnr. 194 - reviderte 
reguleringsbestemmelser

Parter i saken:

            
N BLAKSTAD EIVIND THORLEIF 

ROBERTSONS VE 35
4370 EGERSUND

N DALANE ENERGI IKS Postboks 400 4379 EGERSUND
N EDVARDSEN GEIR THORLEIF 

ROBERTSONS VE 41
4370 EGERSUND

N EIGERSUND 
KOMMUNE

Postboks 580 4379 EGERSUND

N EVJE ROY LØNNEVEIEN 3 4370 EGERSUND
N HAVSØ BJØRN HAFSØYVEIEN 49 4370 EGERSUND
N HAVSØ HARALD 

ODDSEN
OGNAVEIEN 2 4370 EGERSUND

N HAVSØ HEIDI 
KARLSEN

HAFSØYVEIEN 49 4370 EGERSUND

N HAVSØ JOHN GEORG LØEÅKEREN 5 4370 EGERSUND
N HAVSØ JONAS NYVOLLSVEIEN 1 4370 EGERSUND
N HAVSØ OLAV HAFSØYVEIEN 48 4370 EGERSUND
N HEGDAL OVE 

ANDREAS
HAFSØYVEIEN 53 4370 EGERSUND

N KIELLAND KRISTIN E THORLEIF 
ROBERTSONS VE 37

4370 EGERSUND

N LØVBREKKE BIRGER HAFSØYVEIEN 52 4370 EGERSUND
N NODLAND KENNETH LØEÅKEREN 3 4370 EGERSUND
N RAKE TOR INGE KJERJANESVEIEN 1 4370 EGERSUND

Rogaland 
fylkeskommune

Postboks 130 4001 STAVANGER

Statens vegvesen Askedalen 4 6863 LEIKANGER
N STATENS VEGVESEN 

REGION VEST
Askedalen 4 6863 LEIKANGER

N STORMO GUNN 
HELENE

OGNAVEIEN 4 4370 EGERSUND

N SÆLEVIK ANNE 
MARGRETE

HAFSØYVEIEN 53 4370 EGERSUND

N WALDELAND BJØRG 
TORILL

LØEÅKEREN 1 B 4370 EGERSUND

N WALDELAND NINA 
LILLIAN

LØEÅKEREN 1 A 4370 EGERSUND
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N WALDERHAUG IVAR OGNAVEIEN 4 4370 EGERSUND
N AARSLAND MORTEN OGNAVEIEN 2 4370 EGERSUND
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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR 
RULLEBAKKEN, HAFSØYVEIEN 51, GNR. 46 BNR. 194 MED DEL AV 
OFFENTLIGE, KOMMUNALE VEIER – EIGERSUND KOMMUNE.

Plan ID- nummer : ……………… ( tildeles av kommunen )

Detaljreguleringsplan datert : 05.12.2011
Revisjoner datert : 29.03.2012
Reguleringsbestemmelser datert : 05.12.2011
Revisjoner datert : 29.03.2012
Kommunestyrets vedtak datert : ……………….

Reguleringsbestemmelsene er gitt i medhold av plan- og bygningslovens 
§ 12-7. pkt 1 –14. Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor det området som
på reguleringsplanen er avgrenset med plangrense. Arealene innenfor plangrensen 
skal brukes til de formål som er vist i reguleringsplanen og i samsvar med disse 
bestemmelser.

Arealformålene i reguleringsplanen er :

I. Bebyggelse og anlegg. PBL § 12- 5. pkt. 1
II. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur PBL § 12- 5. pkt. 2
III. Hensynssoner. PBL § 12- 6.

Reguleringsbestemmelsene til reguleringsplanen er slik :

I. Bebyggelse og anlegg.

Boligbebyggelse, leilighetsbygg, garasjeanlegg, utendørsanlegg.

    § 1.      Leilighetsbygg med tre leiligheter/boenheter, terrasser, felles heis, felles 
     garasje for tre personbiler, sykkelparkering og boder kan oppføres og 

                plasseres som vist i reguleringsplanen. Leilighetsbygget kan oppføres i 
                inntil fire hele etasjeplan målt iht. norsk standard NS 3940.

    § 2.       Maksimal tillatt grad av utnytting i % BYA er : 49,9 % BYA.

                 Følgende grunnflatearealer og tomteareal inngår i beregningen :

                 Bebyggelsen herunder hele leilighetsbygget. 245 kvm. BYA
                 Utvendig areal til trapper og plattinger.   68 kvm. BYA
                 Utvendig areal til tre parkeringsplasser inkl. HC-plass       43 kvm. BYA

       Sum grunnflateareal i beregningen                                  356 kvm. BYA 

                 Tomteareal iht. arealoppgave i matrikkelbrev 
                  for gnr. 46 bnr. 194 i Eigersund kommune.                     713,5 kvm.
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     § 3.      Minimum parkeringsdekning er to biloppstillingsplasser pr.
                 leilighet/boenhet medregnet tre biloppstillingsplasser i felles
                 garasje og tre utvendige parkeringsplasser. En utvendig
                 parkeringsplass skal utformes som handikapp(HC)-parkering.

     § 4.      Leilighetsbyggets maksimale mønehøyde skal ikke overstige
                 kote + 50,0 m.o.h. Leilighetsbygget skal oppføres med pulttak.
                 Takvinkler skal ikke overstige 10 grader.

     § 5.      Innenfor område regulert til lekeplass kan det anlegges sandkasse-
                 lekeplass og benker. Området er et felles lek / uteområde for beboere
                 i leiligheter, gnr. 46 bnr. 194.

II. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 
        
                 Av- og påkjørsel fra og til offentlig, kommunal kjørevei.

     § 6.      Det tillates kun en av- og påkjørsel fra og til offentlig, kommunal kjørevei.
                 Den skal anlegges mot Hafsøyveien og plasseres slik reguleringsplanen
                 Viser. Av- og påkjørselen er felles for beboere i leiligheter, gnr. 46 bnr. 194

      Offentlig fortau langs offentlig, kommunal kjørevei.
  
     § 7.      Offentlig fortau med bredde inntil 2,9 m kan anlegges langs Hafsøyveien
                 med plassering slik reguleringsplanen viser.

                 VA-anlegg, strømforsyningsnett, telefoni og fiberanlegg.

      § 8.      Bebyggelsen i planområdet skal tilknyttes kommuns VA-anlegg og
                  Dalane Energi IKS sitt strømforsyningsannlegg. Tilknytning til telefoni og
                  Fiberanlegg skal avklares med kabeleierne.

III. Hensynssoner.

Frisiktsone langs offentlig, kommunal kjørevei.

       § 9.    Innenfor regulert frisiktsone langs offentlig, kommunal kjørevei, 
       Hafsøyveien, skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over veibanen.

       Fellesbestemmelser.

       § 10.   Prinsippende for universell utforming skal ivaretas i detaljplanlegging og
                  utbygging av planområdet.

       § 11.   De ubebygde tomtearealene skal opparbeides og utformes på en 
                  terrengmessig god og tiltalende måte. Felles gårdsrom og parkerings-
                  plasser skal ha asfaltert toppdekke. Grøntanlegg skal isås og beplantes.
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        Rekkefølgekrav.

        § 12. Planer for tilknytning til kommunalt ledningsnett vann- og avløp,
strømforsyningsnett, telefoni og fiberanlegg skal innsendes samtidig 
med søknad om igangsettingstillatelse. Tilknytningen skal innmåles.

  Måledata og kart skal innleveres til kommunen, eier av strøm-
forsyningsnett, telefoni og fiberanlegg.

        § 13. Det skal legges radonduk under leilighetsbygget som hindrer 
inntrenging av eventuelle forekomster av radongass.

§ 14. Byggegodkjente tiltak innenfor planområdet, med unntak av 
grøntanlegg, skal ferdigstilles før ferdigattest gis. Grøntanlegg skal 
være isådd og beplantet senest 6 måneder etter at leilighet er innflyttet / 
tatt i bruk.

§ 15. Vedtar kommunen at offentlig fortau skal plasseres på nordvestre side 
av Hafsøyveien forbi planområdet, kan arealene til fortau som er vist i 
reguleringsplanen langs Hafsøyveien omreguleres til grønnstruktur, 
grøntrabatter. Omkostningene ved omregulering dekkes av søker.

Fram til endelig vedtak om plassering av fortau langs Hafsøyveien 
foreligger, kan det tillates at fortausarealene som er vist i regulerings-
planen langs Hafsøyveien beplantes som grøntrabatter langs offentlig     
vei.

Egersund den 05.12.2011

Revidert den 29.03.2012

Ark.ing. Harald Aarstad
Lerviksgården 3. etg. 
4370 Egersund
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________________________________________________________________ 

Fra:  ARKITEKT / INGENIØR HARALD AARSTAD 
Sendt: 13.04.2012 
Til:  Grete Stuen 

Kopi: Dag Kjetil Tonheim 
Emne: Fw: DETALJREGULERINGSPLAN FOR RULLEBAKKEN, GNR. 46 BNR. 194, HAVSØYVEIEN 51, 
EGERSUND - GRUNNFORHOLD I PLANOMRÅDET. 
________________________________________________________________ 

----- Original Message -----
From: ARKITEKT / INGENIØR HARALD AARSTAD <mailto:haraldaarstad@c2i.net> 
To: Grete Stuen <mailto:grete.stuen@eigersund.kommune.no>
Cc: Dag Kjetil Tonheim <mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no>
Sent: Friday, April 13, 2012 1:06 PM
Subject: DETALJREGULERINGSPLAN FOR RULLEBAKKEN, GNR. 46 BNR. 194, HAVSØYVEIEN 51, 
EGERSUND - GRUNNFORHOLD I PLANOMRÅDET.

Att.    Grete Stuen, Plankontoret, Eigersund kommune.

Kopi :  Dag Kjetil Tonheim, Plankontoret, Eigersund kommune.

VEDR. DETALJREGULERINGSPLAN FOR RULLEBAKKEN,
GNR. 46 BNR. 194, HAFSØYVEIEN 51, EGERSUND
GRUNNFORHOLD I PLANOMRÅDET.

Viser til brev fra plankontoret i kommunen datert 31.01.2012
og da til pkt. 6 - Risiko og sårbarhet - Utredning av grunnforhold.

Tilbakemelding vedrørende dette punktet i brevet er slik :

1.    Undertegnede innehar kompetanse og godkjenning
       for å gi en faglig utredning av grunnforhold. Det er kommunen
       kjent med fra en rekke utbyggingssaker senest i forbindelse
       utbyggingsområdet Lundeveien nord - øst til Nyeveien som
       er under utbygging. Undertegnede har også erfaringsmessig
       god kjennskap til grunnforholdene på Hafsøya.

2.    I denne plansak er det foretatt undersøkelser av de stedlige
       forhold i planområdet og innhentet opplysninger om hvilke
       grunnforhold som gjorde seg gjeldene ved opparbeidelse
       av tilliggende område til Hafsøyveien 51 mot sørvest dvs.
       tomtene gnr. 46 bnr. 274 og gnr. 46 bnr. 1027.

3.    Ut fra foretatte undersøkelser og innhentede opplysninger
       har en kommet framtil følgene konklusjon :

       3.1.    Som oppgitt i innsendt planmateriale er det ikke noe som
                   iflg. NGU`s kart for Hafsøya tilsier at det i dette planområdet
                   er noen fare for ras og utgliding av grunnen. Det har ikke
                   forekommet ras- eller utglidingshendelser i denne del
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                   av Hafsøya.

       3.2.     Grunnen i planområdet og tilliggende områder består av
                   et tynt topplag av jord over fast morene på underliggende
                   fjellgrunn. Ved opparbeidelse av byggegropene for de
                   tilliggende tomtene gnr. 46 bnr. 274 og gnr. 1027 ble
                   det ikke avdekket noe som tilsa at grunnen var ustabil
                   med fare for ras og utglidning.

                   I byggetillatelser for de ovennevte tomtene finnes heller
                   ingen krav til grunnundersøkelser i forkant vedrørende
                   ras og utglidning. Tomtene er som kjent bebygd og
                   brukstillatelse til de oppførte bygg gitt. 

                   I planområdet på gnr. 46 bnr. 194 er terrenget stigende
                   fra eksisterende gammel bolig og opp mot Løeåkerveien.
                   Det står noen gamle natursteinsmurer opp etter skråningen
                   uten fundament. Det er ikke noe som tyder på at disse
                   gamle natursteinsmurene er påvirket av krefter fra grunnen
                   som skulle tilsi at grunnen har vært eller er i bevegelse.
                   Vedlagte bilder tatt bak eksisterende bolig viser situasjonen
                   slik den er i dag.
                   
                   Det er videre foretatt henvendelse til entreprenør T. Holand Maskin AS
                   som også kjenner til grunnforholdene i dette området og han
                   har i brev av 20.02.2012 stilet til Eigersund kommune bekreftet
                   at grunnforholdene var gode faste grus/morenemasser. Ut
                   fra sin kjennskap og erfaring med opparbeidelse i området
                   har også entreprenøren slik som jeg konkludert med gode
                   grunnforhold og fjell i bakkant på tomten Havsøyveien 51.
                   Brevet følger vedlagt denne e-post.

                   Ut fra undersøkelser og opplysninger har en på vedlagte tegning
                   vist hvordan det planlagte byggeprosjekt i snitt vil bli både når det
                   gjelder terrassebygget og tomteopparbeidelsen under utbygging
                   og ved ferdigstillelse. Felles heisplassering framgår av tegningen.
                   Det samme gjør stigningsforhold og linjeføringer før, under og
                   etter ferdigstillelse.

                   Det konkluderes med at det ikke er fare for ras og utglidning for
                   dette tiltaket. Den tekniske løsningen for å gjennomføring av
                   byggeprosjektet vil ansvarlig søker og prosjekterende redegjøre
                   nærmere for i byggesøknaden.

Mvh. 

Harald Aarstad

Mob.tlf. 47298214

                                       
  
               

__________ Informasjon fra ESET Smart Security, versjon av virussignaturdatabase 7050 (20120413) 
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Meldingen kontrolleres av ESET Smart Security.

<http://www.esetscandinavia.com>

__________ Informasjon fra ESET Smart Security, versjon av virussignaturdatabase 7050 (20120413) 
__________

Meldingen kontrolleres av ESET Smart Security.

<http://www.esetscandinavia.com>
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Dato Beskrivelse Sign

27.02.2012 Endret terreng jlø

Prosjektnr.:

Prosjektnr.

Tittel:

Byggservice Egersund A/S
Leiligheter
Hafsøyveien 51
4370 Egersund

Målestokk:
1:120

Revisjon nr.:

Dato:

22.09.2011

Fase:

Prosjektfase

Type tegning:

A1 Snitt

Tegningsnr.:

A30-102
Byggservice Egersund A/S

B.nr / B.nr:

G.nr  B.nr

kote 45,15

Maks kote 50,00

kote 41,00

kote 45,00

kote 35,67

kote 44,60

kote 35,38

kote 35,87

9
0
0
0

43,73

40,03

10,0°

10,0°

10,0°

10,0°

Eksisterende terreng

Terreng Byggegrop

Eksisterende Lødd Mur

Veggrense
Hafsøyveien

Veggrense
Løeåkerveien

Gjennomsnitt terreng

Heis

TILBAKEFYLLING PUKK

FJELL KONTUR

SKJÆRINGSLINJE
PRESPLITT

kote 35,50

Eksisterende Bolig

MORENE / STEIN

GARASJER

1. ETASJE

2. ETASJE

3. ETASJE
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________________________________________________________________ 

Fra:  ARKITEKT / INGENIØR HARALD AARSTAD 

Sendt: 12.04.2012 
Til:  Grete Stuen 
Kopi: Dag Kjetil Tonheim 
Emne: DETALJREGULERINGSPLAN FOR RULLEBAKKEN - GNR. 46 BNR. 194, HAVSØYVEIEN 51, 
EGERSUND. 
________________________________________________________________ 

 Att. Grete Stuen, Plankontoret, Eigersund kommune.

Kopi : Dag Kjetil Tonheim, Plankontoret, Eigersund kommune.

VEDR. DETALJREGULERINGSPLAN FOR RULLEBAKKEN,
GNR. 46 BNR. 194, HAFSØYVEIEN 51, EGERSUND.

Viser til brev datert 31.01.2012 fra Eigersund kommune,
Plankontoret, og da til pkt. 1, Estetikk og byggeskikk,
første og tredje avsnitt i beskrivelse for dette pkt.

Videre vises det til møte med saksbehandler Grete Stuen
hvor det ble bedt om at plangrensen ble endret slik at
hele veibredden tilstøtende planområdet herunder
Løeåkerveien og Hafsøyveien med deler av kryss
Hafsøyveien - Kjerjanesveien ble tatt med innenfor
planområdet.

Til dette gis slik tilbakemelding :

1.    Revidert forslag til detaljreguleringsplan med 
       hele tilstøtende veibredder, kryss og frisiktlinjer
       innenfor plangrensen innsendes vedlagt denne
       e-post.

       Revidert forslag til detaljreguleringsplan har
       har revisjonsdato 29.03.2012.

2.    Fasadeoppriss med tilliggende og ovenforliggende
       eksisterende bebyggelse - jf. sørøstre plangrense
       bygget ovenfor Løeåkerveien innsendes vedlagt
       denne e-post.

3.    Når det gjelder saksbehandlers beskrivelse i tredje
       avsnitt under pkt. 1 i brev av 31.01.2012, så framstår
       det som lite forståelig i denne sammenheng. 
       Det planlagte byggeprosjekt er i sin form et 
       skrått terrassehus tilpasset de stedlige terrengforhold
       på tomten. Et typisk trekk i for slike byggeprosjekter
       er at de har en del av uteoppholdsarelet knyttet til
       utendørs terrasser for hver leilighet.

       Etter min mening er det ikke riktig å legge til grunn
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       at terrssene i dette byggeprosjekt ikke representerer
       et uteoppholdsareal selv om det utgjør en del av
       bygningskroppen. Det oppfattes derfor som spesielt
       og virkelighetsfjernt å hevde at terrasser ikke skal 
       regnes med som uteoppholdsareal med god kvalitet       
       slik det er beskrevet i innsendt planbeskrivelse. Som
       sikkert kjent for saksbehandler, så er nettopp terrassene
       i et byggeprosjekt av denne typen en del - en viktig del -
      av kvaliteten ved terrassehus enten de er vertikale eller

       sideforskjøvet tilpasset stedlig terreng som i dette tilfelle.

       Jeg har konferert med tiltakshaver og andre aktører
        i byggebransjen som mener det samme som meg.
       I dette tilfellet må det legges til grunn at terrassene
       er et uteoppholdsareal med kvalitet selv om arealet
       utgjør en del av bygningskroppen.

       Hvis det fortsatt er dissens om dette, så foreslår jeg
       at saksbehandler innkaller til et drøftelsesmøte rundt
       dette og ber om tilbakemelding med tidspunkt for et
       slik møte. Jeg vil da ta med tiltakshaver og eventuelt
       andre fra Mesterhuskjeden hvis er nødvendig.

Mvh.

Harald Aarstad

Mob. tlf. 47298214        

       

__________ Informasjon fra ESET Smart Security, versjon av virussignaturdatabase 7047 (20120412) 
__________

Meldingen kontrolleres av ESET Smart Security.

<http://www.esetscandinavia.com>
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Dato Beskrivelse Sign

12.03.2012 bakomliggende bolig lagt inn jlø

Prosjektnr.:

Prosjektnr.

Tittel:

Byggservice Egersund A/S
Leiligheter
Hafsøyveien 51
4370 Egersund

Målestokk:
1:200

Revisjon nr.:

Dato:

22.09.2011

Fase:

Prosjektfase

Type tegning:

Nordvest

Tegningsnr.:

A10.2.1
Byggservice Egersund A/S

B.nr / B.nr:

G.nr B.nr

Fåreløpig prosjektert Høyde 49,40

45,00

48,70

47,00

56,20

52,80
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Sandlekeplass/ Uteområdet

Kartgrunnlag : Digitalt kart fra Eigersund kommune

Ekvidistanse: 1m
Kartmålestokk 1:500

Bygg og eiendomsreform
Lerviksgården 3etg, PB 96, 4379 Egersund
Tlf. 51 49 41 40 Mob. 47 29 82 11  E-post: haraldaarstad@c2i.net

Leilighetsbygg, garasjeanlegg, utendørsanlegg

29.04.2011

HV-51Ark.ing. Harald Aarstad

f_felles
o_offentlig

Sandlekeplass/ Uteområdet

o_V

o_FO

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RULLEBAKKEN, HAVSØYVEIEN 51
GNR 46 BRN 194 MED DEL AV OFFENTLIG, KOMMUNALE VEIER.

H.Aa

H.Aa

DKT

DKT
DKT

DKT

f_lek

Rev. 290312
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________________________________________________________________ 

Fra:  ARKITEKT / INGENIØR HARALD AARSTAD 
Sendt: 01.03.2012 
Til:  grete.stuen@eigersund.kommune.no 

Kopi: Dag Kjetil Tonheim;ole@byggservice-egersund.no 
Emne: DETALJREGULERINGSPLAN FOR RULLEBAKKEN - GNR. 46 BNR. 194 - HAFSØYVEIEN 51. TILSVAR 
VEDR. SOSIAL INFRASTRUKTUR. 
________________________________________________________________ 

 Att.    Grete Stuen - Planavdelingen, Eigersund kommune

Hei !

Viser til ditt brev datert 31.01.2012 - pkt 3 - Sosial infrastruktur
hvor det etterlyses avstand til :

Skole, barneskole, ungdomsskole, videregående.

Barnehage

Butikk 

Evt. andre servicetilbud.

Ut fra målinger på kommunens kart har en kommet fram til 
følgende avstander avrundet til nærmeste 100 meter :

Skoler - nærmeste lokalisering på Lagård - 1300 meter.

Barnehage - nærmeste lokalisering på Lagård - 1200 meter.

Butikker og kjøpesentra - nærmeste lokalisering på Eide ( Eie ) - 700 meter.

Butikker, kjøpesentra og andre servicetilbud - Egersund sentrum - 700 meter.

I tillegg ligger det trafikkstasjoner og jernbanestasjon langs ruten opp til
butikker og kjøpesentra på Eide ( Eie )

Veinettet - både for g/s veier og kjøreveier - er i det alt vesentligste tilrettelagt.

Ferdselen til og fra de oppgitte lokaliseringer ovenfor er også i det alt
vesentligste god også for gående.

Mvh.

Harald Aarstad

Mob.tlf. 47298214
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__________ Informasjon fra ESET Smart Security, versjon av virussignaturdatabase 6928 (20120301) 
__________

Meldingen kontrolleres av ESET Smart Security.

<http://www.esetscandinavia.com>
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________________________________________________________________ 

Fra:  ARKITEKT / INGENIØR HARALD AARSTAD 

Sendt: 11.04.2012 
Til:  Grete Stuen 
Kopi: Dag Kjetil Tonheim 
Emne: Detaljreguleringsplan for Rullebakken, gnr. 46 bnr. 194, Havsøyveien 51, Egersund. 
________________________________________________________________ 

 Att. Grete Stuen, Plankontoret, Eigersund kommune.

Kopi : Dag Kjetil Tonheim, Plankontoret, Eigersund kommune.

VEDR. DETALJREGULERINGSPLAN FOR RULLEBAKKEN
HAFSØYVEIEN 51, GNR. 46 BNR. 194, EIGERSUND.
VURDERING AV FORTETTNINGSPOTENSIALET.

Viser til brev datert 31.0. 2012 punkt 1 - 5. avsnitt under
oppført tema estetikk og byggeskikk.

Når det gjelder vurdering av fortettingspotensialet i området 
er tilbakemeldingen herfra slik :

1.    Grunner til å satse på fortettning - vurdering av 
       fortettingspotensialet for Rullebakken.

Det er flere gode grunner til å satse på fortetting og jeg viser
i den forbindelse til både veiledere og publikasjoner fra sentralt 
hold i Miljøverndepartementet og også i fra omtale rundt dette 
tema fra regionale planmyndigheter.

Det er fra sentralt hold blant annet oppgitt syv gode grunner
til å satse på fortetting slik :

 Fortetting gir relativt mindre transport.
 Fortetting kan bety forholdsvis mindre energi til bygningsoppvarming
 Fortetting skåner landbruksområder, bevarer biologisk mangfold og friluftsområder.
 Fortetting betyr mindre ressurser til drift av tettsteder.
 Fortetting kan gi urbane kvaliteter.
 Fortetting kan gi et alternativt botilbud.
 Fortetting kan gi bedre servicetilbud.

I en vurdering av fortettingspotensialet for et utbyggingsområde er det blant 
annet relevant å se både på selve planområdet og på omgivelsene rundt det 
aktuelle planområde - eksempelvis hva som finnes av infrastruktur med 
transportårer og områder for utfoldelse og hvordan disse er innrettet. 

Både infrastruktur og områder for utfoldelse er vel tilrettelagt i dette området
for den fortetting det her er snakk om.

I denne plansak er det snakk om en begrenset fortetting omfattende
tre leiligheter i et felles bygg med gode oppholds og funksjonsområder
for hver av leilighetene på felles tomtegrunn.
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Det er også slik at det planlagte utbyggingsprosjektet på Rullebakken
gnr. 46 bnr. 194 er innrettet mot målgruppen av godt voksne boligsøkende
og ikke mot yngre hustander med mange familiemedlemmer boende
sammen. Det framgår tydelig av prosjektets innhold og utforming.

Utbyggingsprosjektet skal oppfattes som et tilbud til den voksne del
av befolkningen og det er nettopp den målgruppen prosjektetet er innrettet 
mot.

Etter min vurdering vil dette utbyggingsprosjektet ikke få noen nevneverdig
innvirkning eller betydning for bokvalitet og bomiljø i området og det vil
på ingen måte føre til forringelse av strøket.

Mvh.

Harald Aarstad

Mob.tlf. 47298214

__________ Informasjon fra ESET Smart Security, versjon av virussignaturdatabase 7044 (20120411) 
__________

Meldingen kontrolleres av ESET Smart Security.

<http://www.esetscandinavia.com>

Side 246 av 834



________________________________________________________________ 

Fra:  ARKITEKT / INGENIØR HARALD AARSTAD 
Sendt: 13.02.2012 
Til:  grete.stuen@eigersund.kommune.no 

Kopi: Dag Kjetil Tonheim;ole@byggservice-egersund.no 
Emne: VEDR. DETALJREGULERINGSPLAN FOR RULLEBAKKEN GNR. 46 BNR. 194, HAFSØYVEIEN 51 -
SKRIFTLIG DOKUMENTASJON FRA SEKSJON VANN OG AVLØP - EKSISTERENDE VA-NETT 
________________________________________________________________ 

 Att.     Grete Stuen - Planavdelingen, Eigersund kommune.

Hei !

Viser til ditt brev datert 31.01.2012 hvor det etterlyses under pkt. 4 -
Teknisk infrastruktur - en skriftlig dokumentasjon fra seksjon 
vann- og avløp i kommunen.

Vedlagt følger :

1.    Kopi av ditt brev datert 31.01.2012 - jf. punkt 4 i brevet.

2.    Situasjonskart - eksisterende situasjon gnr. 46 bnr. 194 -
       med omkringliggende eiendommer og ledningsanlegg 
       i kommunale veier - Hafsøyveien og Løeåkerveien.

3.    Ledningskart - gemini VA - Eigersund kommune - kommunalteknikk
       med VA-ledninger og ledningsdimmensjoner i Hafsøyveien og
       Løeåkerveien.

4.    Kopi av mottatt e-post fra vann- og avløpssjef Annbjørg Elve 
       Skofteland datert 07.02.2012 hvor det bekreftes at ledeningsnettet
       har stor nok kapasitet til å dekke utbyggingen i dette området.

Punkt 4, slik det er beskrevet i ditt brev av 31.01.2012, er dermed
avklart og dokumentert.

Jeg tar nå for meg de øvrige punktene i brevet og gir tilbakemelding
på disse.

Mvh.

Harald Aarstad

Mob.tlf. 47298214

__________ Informasjon fra ESET Smart Security, versjon av virussignaturdatabase 6880 (20120213) 
__________

Meldingen kontrolleres av ESET Smart Security.
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<http://www.esetscandinavia.com>
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________________________________________________________________ 

Fra:  ARKITEKT / INGENIØR HARALD AARSTAD 
Sendt: 15.02.2012 
Til:  grete.stuen@eigersund.kommune.no 

Kopi: Dag Kjetil Tonheim;ole@byggservice-egersund.no 
Emne: VEDR. DETALJREGULERINGSPLAN FOR RULLEBAKKEN - GNR. 46 BNR. 194, HAFSØYVEIEN 51 -
SOL/SKYGGEFORHOLD SETT OVENFRA. 
________________________________________________________________ 

 Att.    Grete Stuen - Planavdelingen, Eigersund kommune.

Hei !

Viser til ditt brev av 31.01.2012 hvor det i pkt. 1 annet avsnitt
etterlyses dokumentasjon av sol/skyggeforhold sett ovenfra.

Det er tidligere sendt inn dokumentasjon av sol/skyggeforhold
sett forfra og i skrå vinkel mot planområdet.

Vedlagt følger :

1.    Kopi av ditt brev datert 31.01.2012.

2.    Dokumentasjon av sol/skyggeforhold sett ovenfra
       planlagt byggeprosjekt. Nabobebyggelsen framgår
       også i dokumentasjonen :
       

       Solstudien er datert henholdvis :

       21.03.2011    kl. 15.00
       21.04.2011    kl. 15.00
       21.05.2011    kl. 15.00
       21.06.2011    kl. 15.00
       21.07.2011    kl. 15.00
       21.08.2011    kl. 15.00
       21.09.2011    kl. 15.00

       Den dokumenterte situasjon vil ikke endre seg etter
       en utbygging i 2012.

Dersom du har kommentarer til dette og tidligere innsendt
dokumentasjon angående sol/skyggeforhold så ber jeg om
en skriftlig tilbakemelding snarest pr. e-post.

Mvh.

Harald Aarstad
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Mob.tlf. 47298214

__________ Informasjon fra ESET Smart Security, versjon av virussignaturdatabase 
6885 (20120215) __________

Meldingen kontrolleres av ESET Smart Security.

<http://www.esetscandinavia.com>
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Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

Prosjektnr.:

Prosjektnr.

Tittel:

Byggservice Egersund A/S
Leiligheter
Hafsøyveien 51
4370 Egersund

Målestokk:
1:120

Revisjon nr.:

Dato:

22.09.2011

Fase:

Prosjektfase

Type tegning:

A1 Snitt

Tegningsnr.:

A10.1
Byggservice Egersund A/S

B.nr / B.nr:

G.nr  B.nr

kote 45,15

Maks kote 50,00

kote 36,25

kote 37,89

kote 41,00

kote 45,00

kote 35,67 kote 35,50

kote 44,60

kote 35,38

kote 35,87

9
0
0
0

10,0°

10,0°

10,0°

10,0°

Eksisterende terreng

Nytt terreng

Veggrense
Hafsøyveien

Veggrense
Løeåkerveien

Gjennomsnitt terreng

Fyllmasse
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4,
1 
m 5 m

+37,00

+36,00

+38,00

+39,00

+40,00

+41,00

+42,00

+43,00

+44,00

+45,00

+46,00

A1

A1

A4

A4

Hagearealer med felles lek/uteområde  223 m2
Rabatter                                                 33 m2
Felles gårdsrom ink. parkering             147 m2
Terrassearealer                                      62 m2
Bygningsarealer  BYA                          245 m2
Utvendige parkeringsarealer                  44 m2
Felles trapper  og plattinger                   68 m2
Areal avfallsdunker                                  2 m2
Total tomteareal iht matrikkelen         713,5 m2
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Utbygger:

Prosjekt: TERRASSERT LEILIGHETSBYGG, GARASJEANLEGG, UTENDØRSANLEGG - 4 ETASJEPLAN

Felles lek / uteom
råde

Tomteplan

Leilighetsbygg 4 etg. plan
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.05.2012
Arkiv: :PL-19650001, 
FA-L12, GBR-46/698
Arkivsaksnr.:
07/3095
Journalpostløpenr.:
12/13563

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
51 46 83 21
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
095/12 Planteknisk utvalg 12.06.2012

Reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 - 1. 
gangsbehandling
  

Sammendrag:
En har mottatt forslag til boligområde Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 mfl. I planarbeidet er det 
lagt vekt på å gi ny rekkehusbebyggelse en ”småhuskarakter” med lave mønehøyder for å 
tilpasse seg eksisterende nabobebyggelse. Området vil få en høyere utnyttelse enn 
eksisterende bebyggelse. Samtidig skiller ”Gruå” seg klart ut fra de andre tomtene i området i 
dag og vil således kunne behandles særskilt slik rådmannen vurderer det. Hele planområdet 
fremstår som fremmedartet og boligområdet for øvrig er tjent med at dette bygges ut til 
boligformål type tett- lav med et helhetlig utendørsanlegg. Dette er et klart avgrenset område 
som egner seg for et helhetlig konsept, men der en søker å ivareta hensynet til naboer i 
forhold til utsikt, sol, trafikksikkerhet og lignende. I motsetning til andre deler av byen som har 
klare verneverdier i form av eldre trehusbebyggelse, er dette ikke tilfelle her.
Bygningsmassen splittes i 4 bygningsvolum og vil således framstå som småskala rekkehus 
med lave mønehøyder. Rådmannen vurderer at de viktigste forholdene er belyst på en god 
måte og der planen viser en fornuftig avveining mellom utnyttelse og hensynet til 
omgivelsene.  Rådmannen anbefaler at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn med 
presiseringer i fremlegg til vedtak.

Saksgang:
PTU avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ei.

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012:
Forslag til reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende endringer:
Kart

1. Byggelinje mot nabogrense i A målsettes.
Bestemmelser

2. Rekkefølgekrav: ”Offentlig fortau skal være opparbeidet  før det blir gitt byggetillatelse 
til nye boliger/tiltak i området.”

3. Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.”
4. Endring av §2.1.1. Boligbebyggelsen skal ha flate, og/eller pulttak, men samme 

takform på samme delområder.
Andre forhold

5. Sol/skyggediagram med vurdering i forhold til 46/271, 46/157 og 46/813 må 
oversendes før planen legges ut til offentlig ettersyn. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.1
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Reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 - 1. gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
En har mottatt forslag til reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 hvor 
en ønsker å regulere til boliger. Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på kartet:

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan

Planområdet er avsatt til eksisterende boligområde i gjeldende kommunedelplan for 
Eigersund sentrum 2007-2019. 

2.2 Reguleringsplan

Planområdet inngår i eldre reguleringsplan for Havsø fra 1966.

Det er tidligere behandlet en forespørsel om regulering for området jfr. MU-sak 29/04 den 
24.02.04. Det ble i denne lagt en del føringer for det videre planarbeidet. Samtidig er det gått 
så lang tid, det er kommet ny plan og bygningslov m.m. at tiltakshaver i samråd med 
plankontoret valgt å varsle planoppstart på nytt. Planområdet er også utvidet i forhold til 
tidligere varsel for å få med fortau.  

3. VARSEL OM REGULERING
 Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende m.m. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL. 
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V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D

Offentlige merknader

1. Statens Vegvesen  Merknad J
2. Dalane Energi  Merknad

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Statens Vegvesen Det er vanskelig å si hvilke 
konsekvenser planen får for 
det overordnede vegnettet da 
omfanget av ny utbygging ikke 
er kjent. En del generelle 
merknader i form av sjekkliste 
til utarbeidelse av planen.

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering og viser ellers til 
trafikkanalyse fra Asplanviak som 
er utarbeidet for området.

2. Dalane Energi Ønsker nettstasjon med tomt 
på 5x5m hvorav nettstasjonen 
er 2,5x2,5..

J Lokalisering er avklart i 
planforslaget jfr. korrespndanse 
mellom utbygger og Dalane 
Energi.

Private merknader

3. Jostein og Kirsti 
Omdal

 Blir nr. 811 omregulert, vil 
vi som nabo få en 
boligblokk rett foran
verandaen. Det er noe helt 
annet enn å ha en 
enebolig som nabobygg.
Det vil bryte med helheten 
i området at bnr. 811 nå 
skal implementeres i et 
nytt boligkompleks. Det er 
en tvilsom vurdering at 
”planen vurderes ikke å ha 
vesentlig betydning for 
miljø og samfunn”. 

N Rådmannen vurderer ikke at 
denne planen har ”vesentlig 
betydning for miljø og samfunn” jfr. 
ev. krav om KU. Planen vil derimot 
ha konsekvenser for naboer bl.a. 
ved at den åpner opp for 
bebyggelse i Grua med en høyere 
utnyttelse enn det som er der i 
dag. Dette har tiltakshaver belyst 
på en tilfredsstillende måte så 
langt rådmannen vurderer det jfr. 
vurderinger av konsekvenser for 
naboer i planbeskirvelsen. En 
viser her til tiltakshavers 
kommentar i forhold til dette og en 
siterer: ”Vi ser at det i overskriften 
av varsel om planoppstart bare var 
angittgnr. 46/ 698,  ikke 46/811og 
46/369 samt deler av veg med 
fortau. Imidlertid så var varslingen 
illustrert med kartplan med tydelig 
definert plangrense. Dette avklarer 
tydelig hva som er planområdet og 
ny varsling anses for unødvendig.
Gnr. 46 bnr 811 er i tiltakshavers 
eie og denne eiendommen må ses 
i sammenheng med Gruåområdet 
fordi den vil ligge i direkte 
tilknytning til atkomstvei som 
etableres inn i området. Denne 
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 I det den nye 
reguleringsplanen måtte 
ha innvirkning på 
nåværende 
eiendomsgrenser for vår 
eiendom, motsier vi oss 
herved endringer som går 
på bekostning av vårt 
nåværende areal. Det 
tilsendte situasjonskart 
virker å ha til hensikt å 
bruke deler av vår 
eiendom til fortau.

O

eiendommen er resurs- og 
energikrevende med mye 
vedlikehold og har en stor tomt 
som vil kunne nyttes på en mer 
bærekraftig måte. Delområdet 
med betegnelse D er nå planlagt 
bebygget medrekkehus i kun 2 
etasjer med flatt tak  for mest 
mulig å dempe skyggevirkning mot 
nabo i nordøst. Den planlagte 
utnyttelse i Gruåområdet vil 
naturlig nok bryte med 
eksisterende bebyggelse i 
området som fikk sin 
hovedutbygging fra 60- 70 
tallet.Dette må ses i sammenheng 
med rikspolitiske føringer der det 
er et mål å utnytte sentrale 
boligområder bedre langs 
hovedkollektivområder for å 
avlaste presset på LNF-områder. 
Omsøkt plan er et konkret forslag 
bygget på føringer som også er 
gitt av rådmann og godkjent av 
Miljøstyret i sak nr. 29/04 der det 
legges opp til en fortetting av 
rekkehus og eneboliger i kjede. 
Det blir altså ikke aktuelt i denne 
planen å bygge ut områder med 
blokkbebyggelse  slik tidligere 
forslag ga uttrykk for.”
Tiltakshaver kommenterer dette på 
følgende vis:
”Det lages en trafikkanalyse 
vedlegg 5 som belyser 
konsekvenser av trafikk som 
oppstår ved etablering av de nye 
boligene i områdetopp mot den 
næringstrafikken som foregår i 
dag. Det er i denne forbindelse 
påkrevd av Eigersund kommune 
at det skal avsettes areal mot 73 til 
fortau mot Gamleveien fram mot 
kryss Hafsøyveien. Dette arealet 
er kjøpt av Eigersund Kommune 
etter egen avtale  med i 1965.”

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

1. Byggelinje mot nabogrense i A målsettes.
Bestemmelser

2. Rekkefølgekrav: ”Offentlig fortau skal være opparbeidet  før det blir gitt byggetillatelse 
til nye boliger/tiltak i området.”

3. Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.”
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4. Endring av §2.1.1. Boligbebyggelsen skal ha flate, og/eller pulttak, men samme 
takform på samme delområder.

Andre forhold
5. Sol/skyggediagram med vurdering i forhold til 46/271, 46/157 og 46/813 må 

oversendes før planen legges ut til offentlig ettersyn. 

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet omfatter gnr. 46  bnr. 369, 698 og 811 . Beliggenhet på toppen av Havsøy på 
gamle Arstad sin eiendom Gruå mellom Gamleveien / Hafsøyveien, Eigersund Kommune. 
Tomteområdet 46/698 og 369 er i dag asfaltert industriområde omgitt med høye murer av 
betong.  Tomt 46/ 811 er en eksisterende villa i 2 etasjer med tun, garasje og hage.

Området ligger omkranset av etablert villabebyggelse med etablerte tun og hageanlegg og 
tomtestørrelser ca. 600m2-700m2. Planområdet framstår som et lite og løsrevet 
industriområde plassert midt i et stort etablert boligområde som har en utbredelse over 
nesten hele Hafsøya. 

For å etablere størst mulig horisontal flate på industriområdet er dette skåret inn i landskapet 
hvor det mot nordvest og sørvest er bygget terrengmurer av betong i høyder opp mot 6,5m. I 
tillegg kommer jordskåninger på minst 30 grader som skrår opp mot private hageanlegg som 
ligger ca. over 8m over industriflaten.

Nåværende industrilandskap framtrer således som et stort hakk i landskapet  og fortjener 
med rette sin populære benevnelse : Gruå. Hele planområdet er med andre ord i dag 
fremmedartet og boligområdet for øvrig er tjent med at dette bygges ut til boligformål type 
tett- lav som opparbeides med et samordnet grønt, funksjonelt og helhetlig utendørsanlegg.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 3,55 daa. Plankartet viser eksakt hvor 
planområdet befinner seg. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for nye boliger på 
eiendommene med tilhørende funksjoner.  
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5.1 Eksisterende bebyggelse
Deler av dette området nyttes i dag til industriformål og framstår i dag med 2 eldre bygninger 
som tjener til lager og verksted og som forutsettes fjernet. Det meste av arealet brukes til 
utelagring av bygningsvarer i mur, betong, armeringsstål og diverse utstyr. Området er 
avgjerdet med solide kjøreporter av stål. Det er i dag næringstrafikk til området med varebiler 
og større lastekjøretøy. Tomt 46/ 811 er en eksisterende villa i 2 etasjer med tun, garasje og 
hage som innlemmes i planen og der bygninger forutsettes fjernet.

5.2 Ny bebeyggelse i planen
Prinsippet for utnyttelse av området et av tiltakshaver beskrevet som at terrenget blir 
tilbakeført til den opprinnelige profil ved at det bygges et dekke over nåværende grube. Det 
etableres en gjennomgående gangveisløyfe opp og gjennom området med  stigningsforhold 
henholdsvis 1:15 og 1:11.  Det etableres i tillegg innebygget løfterampe og utvendige 
trappeforbindelser samt lukket trapp fra garasje og opp til felles bilfritt tun- og hageanlegg.

I planarbeidet er det lagt stor vekt på å gi ny rekkehusbebyggelse en småhuskarakter med 
lave mønehøyder for å tilpasse seg eksisterende nabobebyggelse. En har søkt å lage et 
bebyggelse som også henvender seg mot veien og bidrar til å danne gate. Området vil få en 
høyere utnyttelse enn eksisterende bebyggelse. Samtidig skiller ”Gruå” seg klart ut fra de 
andre tomtene i området og vil således kunne behandles særskilt slik rådmannen vurderer 
det. Dette gjelder både form, volum og utnyttelse. 

Dette er et klart avgrenset område som egner seg for et helhetlig konsept, men der en søker 
å ivareta hensynet til naboer i forhold til utsikt, sol, trafikksikkerhet og lignende. 

I motsetning til andre deler av byen som har klare verneverdier i form av eldre 
trehusbebyggelse, er dette ikke tilfelle her. Mesteparten av den omkringliggende 
bebyggelsen er etablert på 70 tallet eller senere. Området vil få en høyere utnyttelse enn 
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omgivelsene, men bygningsmassen splittes i 4 bygningsvolum og således framstå som 
småskala rekkehus med lave mønehøyder.

Bygningene på delområdet A, C og D vil forholde seg til terrengnivå ved Gamleveien og 
bygges i 2 etasjer med utgang i 2. etasje til fellestun/ hage. Bygget B mot muren i vest 
tilpasses terrenget og bygges i 2 etasjer fra fellestun for å kunne nytte naturlig terrengnivå 
mot vest. 

Ny bebyggelse vil således fremstå som konsentrert småhusbebyggelse i 2 etasjer selv om 
det er en høy utnyttelse i form av leiligheter. Området er, i følge tiltakshaver, planlagt slik at 
bygningene vil ta minimalt med sol og utsikt fra eksisterende bebyggelse.

5.3 Utforming av bebyggelsen
I utgangspunktet er det laget en illustrasjonsplan som vil bli brukt som formingsveileder for 
feltet, men det gis rom for videreutvikling og alternativ formgivning så lenge området gis en 
god arkitektur i henhold til seg selv og tar hensyn til omgivelsene. Det  er nedfelt i 
bestemmelsene at bebyggelsen skal planlegges samordnet, og at det skal innsendes samlet 
søknad om tillatelse for alle boliger innenfor planområdet. 

Dette for å kunne samordne bygningsvolumene, plassering i landskapet og tilrettelegge for 
en harmonisk forming av utendørsområdene. Her legges spesielt vekt på  skjerming av 
private utendørsarealer, god og friksjonsfri intern trafikksituasjon samt tilrettelegging av felles 
oppholdsplasser og landskapsbehandling.

Intensjonen fra tiltakshaver er å lage en trehusbebyggelse i tre med eventuelt innslag av 
forblending med platematerialer og glass bygget i en harmonisk helhet. Det velges naturstein 
til landskapsmurer som ikke bør overskride høyder på 1,2m. Herunder vises det vises til 
bestemmelsene for planen under §1.4, §1.6 og §2.1 og §2.2. Derfor skal det i søknad om 
tillatelse foreligge tegninger på garasjer, frittstående boder, terrasser og levegger. 

Det er beregnet følgende fordeling av boligtomter på feltet:
A området utbygges som rekkehus i 2 etasjer, horisontalt og vertikaldelt med  4 boligenheter. 
1. etasje på nivå Gamleveien.
B området utbygges som rekkehus i 2 etasjer, horisontalt og vertikaldelt med  med 4 - 5 
boligenheter. 1. etasje nivå fra felles tun/ hageanlegg 1 etasje over Gamleveien.
D området utbygges som rekkehus i 2 etasjer, horisontalt og vertikaldelt med med 6 
boligenheter. 1. etasje på nivå Gamleveien. 1. etasje på nivå Gamleveien.

Dette gir en utbygging med samlet grunnflate ca. 1120m2 fordelt med følgende ca. areal: 
A området: 295m2, 
B området: 280m, 
C området: 240m2, 
D området: 304m2.

I tillegg kommer mindre frittliggende boder i forbindelse med privathagene for lagring av 
terrassemøbler griller mm.

5.3.1 Volum, dimensjoner,  materialbruk, takform
Detaljreguleringsplanen viser en samlet utbygging på om lag 18 boligenheter innenfor 
planområdet. Grad av utnyttelse på  illustrasjon utgjør ca. 32,5% beregnet av brutto 
tomteareal. En slik utnyttelse, er slik tiltakshaver vurderer det,  i samsvar med anbefaling gitt 
av Miljøutvalget i utvalgssaksnr. 29/04 datert den 24.02.04.

Rådmannen viser til at tiltakshaver skriver i forhold til konsekvenser for naboer at; ” 
Boligbebyggelsen er foreslått med flate tak for på best mulig måte opprettholde 
nabobebyggelsens utsikts- og solforhold.” Mens det i bestemmelsene 2.1.1. er sagt at det 
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tillates både flate, pulttak og saltak, men samme takform på samme delområder.
Rådmannen vurderer at det er viktig å redusere ev. ulemper for naboer og anbefaler at 
denne bestemmelsen endres til ”Boligbebyggelsen kan  ha flate, og/eller pulttak, men 
samme takform på samme delområder.” Dette gjør at det er samasvar mellom det 
tiltakshaver skriver og det som faktisk blir jgort rom for, dette for å gi større forutsigbarhet for 
omgivelense.

5.3.5 Energibruk
Ny regulert bebyggelse vil bli underlagt TEK 10 med veiledninger kap. 14. For å tilfredsstille 
forskriftskrav til energiforsyning av annet enn el- kraft og ikke fossile brennstoff,  vil det under
planlegging av boliganleggene  vurderes varmepumpe luft til vann, solenergi ol. Forslag til 
utvidede energiløsninger i henhold til aktuelle forskriftskrav framlegges ved søknad om 
rammetillatelse på de ulike delfelt.

5.3.6 Byggelinjer
Forslag til reguleringsplan legger opp til en byggelinje mot kommunal veg/fortau på 5 meter. 
Mot naboeiendommene er det min 5 meter byggelinje  i forhold til område D og C, byggelinje 
i tilknytning til område A og B er det om lag 4 meter. Byggelinje i forhold til naboer  i område 
A er ikke påført og det må gjøres før planen legges ut til offentlig ettersyn.

5.3 Felles lek og ute og oppholdsareal
Område FR omfatter eksisterende grøntområde mot sjøen. Innenfor området er det ikke tillatt 
med inngrep som kan forringe områdets kvaliteter. Området er åpent for allmennheten. 

Felles leke- og grøntareal er på 0,46 og merket som f-Lek på plankartet  sentralt i området 
der det har gode solforhold. Her skal det etableres en lekeplass med lekeapparater montert i 
underlag av myke matter av kunststoff. Området er også tenkt som en samleplass for alle 
områdets beboere uansett alder og vil således møbleres og beplantes i den hensikt. 

Det vil utarbeides detaljert plan for området med spesifikasjon på opparbeidelse og utstyr 
som skal godkjennes av Eigersund kommune. 
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Ved vurdering av ute og oppholdsareal har en lagt til grunn at dette er et planområde som 
må sees i en helhet og der det er tale om konsentrert bebyggelse og en har vurdert at 25m2
må ivaretas for hver bolig. Dette gir mulighet for inntil 18 boliger i forhold til det som er oppgitt 
av tiltakshaver. I dette spesifikke tilfellet, med relativt høy utnyttelse og der konsekvensene 
for naboene er små vurderer en dette som akseptabelt.  I mer modne områder, med entydig 
bebyggelse og verneverdier og lignende vil andre hensyn veie tyngre for eksempel der 
eiendommen som reguleres i utgangspunktet er homogen i forhold til eksisterende 
bebyggelse når det gjelder hage og lignende.

5.4 Avkjørsel og frisikt
Atkomst til området vil bi omtrent som eksisterende fra Gamleveien i sør,
der det  legges til rette for fortau langs atkomstvei mot veikrysset i Hafsøyveien.

Rådmannen har lagt inn rekkefølgekrav i forhold til etablering av offentlig fortau før det kan 
gis byggetillatelse. Dette begrunnes med at i anleggsperioden vil det være mye 
anleggstrafikk og dette er en skoleveg til bl.a. Gamleveien skole og benyttes hver dag.

Det lages en felles 
privat innkjørsel 
med dybde 10m 
målt fra grensekant 
Gamleveien. Det 
tilrettelegges for en 
frisikt som utkjørsel 
med geometri  
4mx20m. 

Internveiene er 
planlagt som gang 
og sykkelvei med 
med mulighet for 
innkjøring av 
vedlikeholds-
utrykkingskjøretøy 
mm. bredde 3,0m  
inn til bolig C.  
Videre bygges 
gangveien med 

2,5m bredde gjennom resten av bebyggelsen. En innsnevring av veien er nødvendig her for 
å hindre større kjøretøy og belaste dekket over garasje.

Fortau opparbeides i henhold til kommunale normer og bestemmelser. Det er planlagt 
gjesteparkering i felles parkeringskjeller. Dette ordnes med at parkeringsanlegget er åpent 
for gjestebruk på dagtid.

5.5 Tilpassning til omgivelsene – særlig vurdering
Gruå er spesiell på flere måter herunder at det er en utgravet næringstomt  som ligger i et 
boligområde. Dette gjør at rådmannen vurderer at en kan se på utnyttelsen av området noe 
mer fristilt en om dette hadde vært en etablert boligeiendom som var homogen med detn 
eksisterende bebyggelsen. Det er heller ikke verneverdig bebyggelse i området. 

En vurderer derfor at en kan se på formspråk og utnyttelse slik at bebyggelse vil, selv om 
den har høyere tetthet enn eldre omkringliggende bebyggelse, kunne integreres på en 
harmonisk måte dersom den blir samordnet utbygget og utendørsarealer opparbeidet før 
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innflyttingstillatelse blir gitt. I dette ligger også en vurdering av at valgte løsning ivaretar 
hensynet til naboene på en tilfredsstillende måte.

5. TEMATISK KONSEKVENSVURDERING OG RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger 
knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Dette vil 
bedre synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. 

Denne gjennomgangen er basert på ulike temakart, gjennomgang av tiltakshaver, 
lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om oppstart m.m. 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som 
kan påvirke planområdet og omgivelsene, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen).  Vurdering av 
sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 
Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (mellom en gang pr år og en gang 
hvert 10 år) 
Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca. en gang hvert 10 og 50 år) 
Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer mindre enn en gang hvert 
50. år 

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig eller gjør konfliktnivået for høyt til at det kan legges 
inn i kommuneplanen. 
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte ev. ytterligere utredninger er 
påkrevd.
Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres ev. konfliktnivået vurderes som 
akseptabelt eller det ikke er konflikt i særlig grad.

En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn 
rekkefølgekrav eller at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for 
konfliktfylt og det blir ikke lagt inn i kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet 
vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser 
konsekvensene ev. at det ikke legges inn. 

Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor. 

6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Gamleveiens nåværende trase fra kryss mot Hafsøyveien vil bli feltets hovedatkomstveg. Ny 
atkomstveg inn på selve feltet blir fra Gamleveien i sørøst  og sentralt inn på  nåværende 
Gruåområdet. Ved innkjørsel vil bilene forsvinne under dekket og det vil således ikke bli 
generert trafikkstøy fra selve boligområdet mot omgivelsene. Nåværende trafikk av personbil, 
nærings- og lastekjøretøyer inn i Gruåområdet vil forsvinne.
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Det er begrenset hvilken påvirkning denne økningen i trafikk vil påvirke omgivelsene i 
omkringliggende bilveier med så lav fartsgrense som 30km/t. Viser ellers til vedlagte 
trafikkanalyse fra Asplan Viak.

Det etableres en frisiktssone med geometri 4mx 20m ved innkjørsel i samsvar med normer 
fra Statens Vegvesen for interne boligveier med 30km/t fartsgrense.

6.3 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 2 3

Andre ulykkespunkter x 1 1

Gul Rekkefølgerkav
-fortau er 

innarbeidet

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn

En økning av trafikken i tilknytning til dette området vil kunne ha negative konsekvenser for 
trafikksikkerheten. Rådmannen viser til at dette er en skoleveg bl.a. til Gamlevegen skole. 
Tiltakshaver har fått utarbeidet en trafikkanalyse og det er lagt inn rekkefølgekrav om 
etablering av fortau i tråd med planen i fremlegg til vedtak. Dette vil bedre trafikksikkerheten 
betydelig i forhold til dagens situasjon og rådmannen vurderer at trafikksikkerheten vil bedres 
i forhold til dagens situasjon.

6.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Området skal knyttes til offentlig vann og avløp. Det foreligger i dag vannledning 200mm , 
spillvann 225mm og overvannsledning 225mm i Gamleveien langs feltet. Framtidig 
bebyggelse er i utgangspunktet ikke planlagt med kjeller, så det forutsettes tilfredsstillende 
overdekning og fallforhold.

6.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

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 og følgende 
bestemmelse er innarbeidet: ”Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.”

6.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x 1 1 Grønn

I planen legges det til rette for felles samleplass for søppel plassert ved  kjørevei og 
snuhammer dimensjonert for egnet lastekjøretøy. Søppelet forutsettes plassert i et avlukket 
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rom under dekket, som er ventilert på en slik måte at lukt til omgivelsene unngås og 
nødvendige branntekniske forhold ivaretatt.

4. UNIVERSELL UTFORMING:
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

For boligene på feltet er legges det til rette og minst 6 stk. livsløpsboliger. Tun- og 
hageanlegg knyttes sammen med hovedatkomst fra Gamleveien og  parkeringsanlegget 
med 2stk. gangveiatkomster med stigning henholdsvis 1:15 og 1:11(12) samt klimatisert 
løfterampe. Utover rene livsløpsboliger legges alle planløsninger til rette for tiltak i henhold til 
TEK 10.

Det installeres ballansert og filtrert luftbehandlingsanlegg med gjenvinning i boligene.  I 
denne sammenheng er det mulig å installere pollenfilter eller finere filtreringstyper ved
behov. Ut over den vegetasjon som eksisterer utenfor området, skal det ikke plantes tre som 
bjørk eller andre planteslag som normalt gir allergiforstyrrelser. 

Interne gangveier og trafikksoner søkes formet, markert og belyst slik at brukbarheten blir 
bedre for synshemmede. Inngangspartiene og hoveddørene til boligene blir fargelagt med 
kontrastfarger slik at de blir mer eksponerte. 

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

8. BARN OG UNGE / UTE-/OPPHOLDSAREAL

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

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 lek/ute og oppholdsareal x 1 1 Grønn

Det er laget et felles grøntområde på ca. 460m2 med lekeplass på dekket helt skjermet fra 
biltrafikk med gode skjermings- og solforhold. Da fellesarealene ligger i tilknytning til private 
hage og terrasseområder legges det spesiell vekt på tilrettelegging for skjerming og 
utforming av oppholds- og lekesoner.  Se 5.3 for vurdering knyttet til dette.

t finnes Idrettshall, fotballbaner og treningsfelt.  I nærområdet er det sikret større grønne 
friarealer ca. 100m fra planområdet  sørover mot Dalaneveien og Gamleveien. For øvrig er 
det opparbeidet ballbane og lekeplass i Kjerjanesveien ca. i ca. 450m veglinje langs 
Hafsøyvegen mot vest.

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

Ikke kjent med spesielle forhold.
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9.2 Støy, støv og forurensning

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 viser til at på grunn av den lave belastning i området, vurderer en at boliger og 
deres utendørsområder ikke blir utsatt for støyverdier over grensene i Miljøvern dept. 
veileder T 1442. Det beregnes ikke spesielle skjermings- eller fasadetiltak utover 
byggeforskriftene.  Støyrapport vurderes i dette tilfellet for unødvendig.

Ettersom nå næringsvirksomhet legges ned i det aktuelle området , vil støy og 
transporttrafikk bli borte. Dette må vurderes som positivt i forhold til naboer. 

9.3 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. Se egen 
vurdering knyttet til eksisterende støttemur.

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

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. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i den nye 
byggeforskriften TEK10, vedtatt i 2010 som ivaretar dette.

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

Nettstasjon/fremføring av strøm Grønn

Det går ikke høyspent i eller gjennom området. 
Det er behov for en nettstasjon med størrelse ca. 2,5x 2,5m og en tomt på
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ca. 20-25m2. Nettstasjonen avtales å ligge med direkte tilkomst til planlagt vegsystem og 
mest mulig usjenert til boliger som anvist på plankart. Foreløpig mulig plassering på tomt 
46/724 i nord med atkomst fra Hafsøyveien.

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.

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

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.

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

Ikke kjent med spesielle forhold.

11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

11.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon I strid 

med:

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 Rød

Vassdragsområder inkl. 

drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Naturverdier og rødlistart
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Hendelse/Situasjon I strid 
med:

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.

11.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon I strid 
med:

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 I strid 
med:

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert kulturminner i området jfr. temakart Rogaland. Heller ikke SEFRAK 
bygninger innforbi planområdet. Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i 
planforslaget.

11.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon I strid 

med:

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 dette området.

11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon I strid 
med:

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.

11.6 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon I strid 
med:

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Bebyggelsen planlegges som konsentrert småhusbebyggelse med rekkehus bygget med 
fasadematerialer av tre i 2 etasjer. En slik bebyggelse vil selv om den har høyere tetthet enn 
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eldre omkringliggende bebyggelse integreres på en harmonisk måte ettersom den blir 
samordnet utbygget og utendørsarealer opparbeidet før innflyttingstillatelse blir gitt.

11.7 Terreng

Hendelse/Situasjon I strid 

med:?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Tiltakshaver har tatt utgangspunkt i at dette er et utgravd 
område, hvor det tidligere er fjernet masse. Ny bebyggelse er utformet med sikte på å utnytte 
dette på en bets mulig måte.

11.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon I strid 
med:

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn .

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon I strid 

med:

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 I strid 

med:

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn .

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.11 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Ivaretar? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge x 1 1 Grønn .

Store deler av området har teoretisk sett direkte sol fra soloppgang til solnedgang. 
I vinterhalvåret er solvinkelen lav og  solinnfall på framtidig bebyggelse  vil påvirkes av 
bebyggelse på høydedrag sørvest og nordvest. Ellers vil  soleksponering være  avhengig av 
egen bebyggelse, vegetasjon, trær og skjerminger på egen tomt . 

11.12 Konsekvenser for naboer

Hendelse/Situasjon Ivaretar? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Konsekvenser for naboer x 1 2 Gul .
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Etablert nabobebyggelse omkranser Gruå  i alle himmelretninger og ny bebyggelse vil ha 
konsekvenser for naboer ved at det medfører en endring i forhold til dagens situasjon der det 
blir benyttet til næringsvirksomhet og er i liten grad bebygd på samme måte.  Tiltakshaver 
har søkt å redusere ev. ulemper mest mulig og det er bl.a. lagt ned betydelig arbeid i 
trafikkvurdering, vurdering av utsikt, sol og lignende. 

Hele planområdet fremstår i dag fremmedartet og boligområdet for øvrig er tjent med at dette 
bygges ut til boligformål type tett- lav som opparbeides med et samordnet grønt, funksjonelt 
og helhetlig utendørsanlegg.

Når det gjelder eksisterende boliger i sør og øst nr. 103, 105, 73 og 71 opplyser tiltakshaver 
at den vil på det nærmeste ligge ca.13m fra ny bebyggelse og vil på grunn av sin 
tomtesituasjon ikke få sine viktigste utsiktretninger endret i negativ retning. Det er ikke sagt 
noe om endring av solforhold for 103 og 105 som ligger på andre siden av Gamleveien og
som har kveldssolen på denne siden,  og en ber om at dette gjøres før planen legges ut til 
offentlig ettersyn.

Nåværende situasjon er at nabobygg og garasje som søkes revet, ligger med nærmeste 
punkt på huset ca 2,15 m fra grense med en mønehøyde på ca. 8,5m. Garaasjen ligger med 
nærmeste punkt på 0,4 meter fra nabogrense. Den nye byggelinjen mot 46/271 er på 5 
meter jfr. plankart for område D. Sol- og utsiks- situasjonen vil således ved framtidig 
utbygging på C området ikke være dramatisk endret for boligene nr. 71 og 73 i forhold til 
dagens situasjon i følge tiltakshaver. En ber om at tiltakshaver legger frem 
sol/skyggediagram som viser konsekvensen for 46/271 med kommentar før planen blir lagt 
ut til offentlig ettersyn.

Den nye bebyggelsen vil ligge foran 80B, 16, 18, 20 og 67 i utsiktsretning øst- sørøst.
Den nye bebyggelsen i området B er bygget i 2 etasjer med utgangspunkt i at 1. etasje vil 
ligge på den gjennomsnittlige høyden landskapet var på før utgraving. Tiltakshaver opplyser 
at boligbebyggelsen er foreslått med flate tak for på best mulig måte opprettholde 
nabobebyggelsens utsikts- og solforhold. Mønehøyde på høyeste bebyggelse i området B 
blir således liggende under brystningen i stuevindu for boligene som ligger over ifølge 
tiltakshaver.

Ettersom nå næringsvirksomhet legges ned i det aktuelle området , vil støy og 
transporttrafikki tilknytning til dette (fremmedtrafikk) bli borte. Dette må vurderes som positivt 
i forhold til naboer. 

Når en bor i en by, må en påregne endringer i sol og utsikt. Samtidig vil kommunen gjennom 
sin planlegging søke å redusere disse ulempene slik at de ikke blir for store. En vurderer at 
det fremlagte prosjektet/planen ikke vil ha vesentlig negative virkninger for naboene selv om 
en har valgt en høyere utnyttelse enn det som er i området i dag. En vurderer at tiltakshaver 
har søkt å utforme ny bebyggelse og lignende ø på en slik måte at en har søkt å redusere 
ulemper for naboene i forhold til bl.a. utsikt og sol.
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12. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE

Hendelse/Situasjon 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”.

Det er ønskelig at det inngås utbyggingsavtale.

13. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn

Viser til saksutredningen ovenfor og en vurderer ikke at planen vil komme i konflikt med 
kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette.

14. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner. 

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut med de endringene som fremkommer i 
fremlegg til vedtak.

14. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Forslag til reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende endringer:

Side 319 av 834



19

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
225901 Hafsøy-planbeskrivelse.pdf
225902 Bestemmelser.doc
225903 Forslag til reguleringsplankart.pdf
225904 Parkeringskjeller-1.pdf
225905 Perspektiv fugl.jpg
225906 Perspektiv fugl02.jpg
225907 Perspektiv Gamleveien.jpg
225908 Perspektiv solforhold.PDF
225909 Perspektiv solforhold2.PDF
225910 Perspektiv tun01.jpg
225911 Perspektiv tun02.jpg
225912 Plan 1.etg.PDF
225913 Plan 2.etg.PDF
225914 ROS-analyse.pdf
225915 SnittA200.PDF
225916 SnittB 200.PDF
225917 Solplan 3. etg.PDF
225919 TrafikkanalyseB.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 28.06.2011 Arkitekt MNAL
Varsel om oppstart detaljreguleringsplan for 
boligbebyggelse i området Gruå gnr.46 bnr.698

2 I 05.07.2011 Statens vegvesen
Uttale til varsel om oppstart detaljreguleringsplan 
- boligbebyggelse i området Gruå - gnr.46 
bnr.698

3 U 24.10.2011 ARC arkitektur AS
Reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 
698 - tilbakemelding på skisseutkast

4 I 18.04.2012 ARC arkitektur AS
Forslag til reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 
46 bnr. 698 mfl.

Parter i saken:
            

ARC arkitektur AS Hulda Garborgsvei 2 4340 BRYNE
N EIA HELENE HAFSØYVEIEN 71 4370 EGERSUND
N EIGERSUND 

KOMMUNE
Postboks 580 4379 EGERSUND

N FEYLING ELLA GAMLEVEIEN 80 4370 EGERSUND
N FEYLING PER IVAR GAMLEVEIEN 80 4370 EGERSUND
N HAVSØ INGER 

ELISABETH
GAMLEVEIEN 105 4370 EGERSUND

N JENSEN OLE LETH GAMLEVEIEN 105 4370 EGERSUND
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N KRISTIANSEN HILDE 
K

HAFSØYVEIEN 88 4370 EGERSUND

N KRISTIANSEN STIG 
ERIK

HAFSØYVEIEN 88 4370 EGERSUND

N KVAMSØ JONE HAFSØYVEIEN 67 4370 EGERSUND
N LARSEN BIRGER DALANEVEIEN 42 4370 EGERSUND
N MIDBRØD ASLAUG 

TORDIS
EIGERSUNDSVEIEN 
20

4370 EGERSUND

N ODDANE LINE GAMLEVEIEN 101 4370 EGERSUND
N OMDAL JOSTEIN HAFSØYVEIEN 73 4370 EGERSUND
N OMDAL KIRSTI HAFSØYVEIEN 73 4370 EGERSUND
N PETTERSEN KARL 

MAGNE
EIGERSUNDSVEIEN 
18

4370 EGERSUND

N SJÅHOLM JAN KÅRE EIGERSUNDSVEIEN 
16

4370 EGERSUND

N SJÅHOLM OLAUG 
MARIE

EIGERSUNDSVEIEN 
16

4370 EGERSUND

N THORSEN PETTER GAMLEVEIEN 103 4370 EGERSUND
N Aarstad Eiendom AS Postboks 147 4379 EGERSUND
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BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSSPLAN 
Området Hafsøyhagen, gnr.46 bnr. 698/ 811/ 369 - Egersund kommune.

§ 1 FELLESBESTEMMELSER

1.1 Gjeldende overordnede planer.
For planområdene gjelder reguleringsplan med bestemmelser for planidentitet , 
godkjent av kommunestyret 

1.2   Detaljreguleringsplanen.
Disse bestemmelser gjelder for denne planen, plan nr. 
Formålet er ved kartplaner og bestemmelser å vise veinett for kjørende og 
gående, felles grønt- og lekeområder samt ulike byggeområder innenfor planens 
begrensning.

1.3 Offentlig planbehandling.
Det skal sendes byggesøknad med utendørsplaner for hver enkelt delfelt for områder 
med betegnelsene A, B, C og D for å sikre en samordnet, funksjonell og harmonisk 
arkitektur i bebyggelsen.

1.4 Bebyggelse og utendørsplaner.
 I byggesøknad skal det framgå hvordan bygg og tomteområde er tilpasset landskapet. 
Det skal utarbeides utendørsplan med utgangshøyder, terrengprofiler på snitt og 
fasadetegninger som viser hvordan bygg tilpasses veg, egen tomt og tilliggende 
områder. 
Terrengtrapper, biloppstillingsplasser terrasseområder, høye levegger samt  anlegg for 
avfall skal  tegnes inn på utendørsplanen.
Nåværende forstøtningsmur skal skjules best mulig og nye forstøtningsmurer skal 
lages av naturstein/ betong mot vei og plasseres  minimum 0,5m fra regulert veikant.

Uteplassene skal ha soleksponering ved vår- og høstjevndøgn kl. 15:00.

1.5 Universell utforming.
Formingsprinsippet ”universell utforming” legges til grunn for planlegging og 
utbygging. Planlagte omgivelser som utendørsarealer, veier, byggverk skal hvor det er 
mulig formes med lik funksjonalitet og brukbarhet for alle mennesker. 
Av total utbygging i området skal minst 30% av boligenhetene være tilrettelagt etter
livsløpsstandard.

1.6 Arkitektur - Illustrasjoner.
Bebyggelse og uteareal skal ha en arkitektonisk utforming slik at estetiske hensyn 
ivaretas både i forhold til seg selv og omgivelsene.
Illustrasjonsplaner for bebyggelse vedlegg 7, viser en bebyggelse som er i samsvar med 
intensjonen i reguleringsplanen, men det kan godkjennes justeringer og alternativ 
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arkitektonisk forming så lenge bygningsvolum,  materialbruk og estetiske kvaliteter 
beholdes.   

1.7 Tekniske planer.
Tekniske planer skal godkjennes av Egersund Kommune før arbeidet blir igangsatt.

1.8 Støyskjerming.
Boligbebyggelsen skal skjermes mot eventuell veistøy i samsvar med 
Miljøverndepartementes retningslinje T 1442.

1.9 Parkering i området skal løses med felles overdekket garasjeanlegg i samsvar med 
plankart.

§ 2 BYGGEOMRÅDER 

2.1 Bebyggelsen på delområdene A, B, C og D.

2.1.1 Bebyggelsen.
Området kan bygges ut i 4 bygningsvolum, henholdsvis A, B, C og D hvor hver enkelt 
enhet består av rekkehusleiligheter.  Rekkehus defineres her som to eller flere 
selvstendige boligenheter som er bygget sammen med felles vertikale lydskillevegger 
og dekker mellom boligene.
Det tillates både flate, pulttak og saltak, men samme takform på samme delområder.

2.1.2 Utnyttelsen
Utnyttelsen beregnes her på følgende måte  samlet BYA av alle boliger inkl.
utvendige boder regnet av brutto tomt.
Garasjer forutsettes lagt i kjellernivå under bakken og innregnes således ikke i 
utnyttelsen.
Maks. utnyttelse BYA= 35%

2.1.3 Bygningenes høyde.

Byggehøyde i område B.
På område B godkjennes rekkehus bygninger i 2 etasjer over ferdig terreng som 
ligger over parkeringsdekket.
Maks. cotehøyde  på møne: + cote 42,0

Byggehøyde i område A, C og D. 
På disse godkjennes rekkehus bygninger i 2 etasjer hvor 1 etasje ligger på samme nivå 
som opprinnelig terreng eller garasjegulv. 
Maks. cotehøyde  på møne: + cote 39,5

2.1.4 Garasjer og sportsboder.
Det skal bygges felles garasjeanlegg under dekke i samsvar med plankart for 
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for 1. etasje. 
Det skal tilrettelegges for minst 1,25 parkeringsplasser pr. godkjent boligenhet.
Garasjeanlegget skal være tilgjengelig for gjesteparkering på dagtid.
Det skal tilrettelegges for felles bodanlegg i kjeller med min. 5,0m2 pr. boligenhet.
Det tillates  i tillegg 1 stk. frittliggende sportsbod pr. bolig  over bakken / dekket i 
tilknytning til hage på 5m2 som ikke overstiger en høyde på 2,2m.

2.1.5 Levegger, terrasser.
Alle levegger skal utføres i maks 1,8m høyde over terrassenivå. 
De plasseres etter plantegninger og utføres  etter detaljtegninger som følger 
godkjent tegningsdokumentasjon til byggene.

Terrasser skal kunne bygges i tre eller stein og tilfredsstille 
krav til universell tilkomst. Eventuelle gjerder og utføres etter godkjente 
detaljtegninger.

2.2 Anlegg for lek

2.2.1 Lekeområder må opparbeides med lekeapparat, sandbasseng, vegetasjon mm. i 
henhold til godkjente planer.
Småbarnslekepasser etableres i område f_lek som med nødvendig fallunderlag 
samt sikring av skråninger og etasjenivå.

2.3 Anlegg for renovasjons- oppsamlingsplasser.

2.3.1 På angitte sted merket S i plankartet skal det lages samleplass for kildesortert 
husholdningsavfall.

§ 3 SAMFERDSELSANLEGG  OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

3.1.1 I området skal det anlegges kjøreveier og fortau med plassering og bredder som vist på 
planen.
Veiene skal bygges med følgende bredder: 
Veibredde i Gamleveien = 5m. 
Gangvei innenfor planområdet 3,0m og 2,5m anvist med bredder på plankartet.

3.1.2 Overgang mellom gangfelt i off. vei mot gang og sykkelveier, fortau og turveier 
skal formes for atkomst med rullestol. 

§ 4  HENSYNSSONER.

4.1.1 Frisiktsoner utenfor offentlige trafikkareal, er vist som hensynssone/ frisiktssone. 
I frisiktsonen skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 m over plan på tilgrensende 
veger.
Frisiktsoner i vegkryss er påført planen. 
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Dato : 01.02. 2012

Reier Carlsen 
Arkitekt MNAL
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           Vedlegg 1 
 
 

RISSIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. 
 

For området Gruå, Hafsøy. Egersund. 
Sjekkliste: 
 
Bruk følgende koder i merknadsfeltet:  
 
OK= sjekket og i orden. 
UN= utredes nærmere i byggeprosessen 
IA= ikke aktuell i denne saken 
SK= se kommentar i vedlegg til sjekklista 
 
Emne Forhold eller uønsket hendelse Nei Merknad 
Naturgitte  Er området utsatt for snø- eller steinskred? x OK. 

 
forhold Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? 

x 
UN. 

SK 1. 
 

 Er området utsatt for springflo/flom? x IA 
 Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket / åpen bekk? x IA 
 Er det radon i grunnen? x SK 2. 
 Annet (angi)?   
Infra- 
struktur  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer, utgjøre en risiko for området?:    

 -hendelser på veg 

 

SK 
Trafikksikkerhets- 

vurdering. 
Vedlegg 6. 

 -hendelser på jernbane x IA 
 -hendelser på sjø/vann/elv  IA 
 -hendelser i luften (flyaktivitet)  IA 
 Vil nærliggende transportårer medføre til støy og luftforurensing?  IA 

 
 Vil drenering av området føre til oversvømmelse i nedenforliggende 

områder? x  

 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende 
virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?:   

 -utslipp av giftige gasser/væsker  IA 
 -utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker  IA 
 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for 

området?:   

 -elektrisitet (kraftlinjer) x  
 -teletjenester x  
 -vannforsyning   
 -renovasjon/spillvann   
 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:   
              -påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? x IA 
    
              -er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?        

 x IA 

 Går det overordnet vann-og avløpsledninger gjennom området som det må 
tas hensyn til? x OK 

 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, 
syklende og kjørende innenfor området?:   
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 -til skole/barnehage 

 

SK 
Trafikksikkerhets- 

vurdering. 
Vedlegg 6  

 
 -til nærmiljøanlegg (idrett etc.) 

 

SK 
Trafikksikkerhets- 

vurdering. 
Vedlegg 6  

 
 -til forretning etc. 

 

SK 
Trafikksikkerhets- 

vurdering. 
Vedlegg 6  

 
 -til busstopp x  
 Brannberedskap:   
 -omfatter området spesielt farlige anlegg? x  
 -har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)?  OK 
 -har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? 

 

SK 
Trafikksikkerhets- 

vurdering. 
Vedlegg 6  

 
Tidligere  Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter?   
bruk -gruver: åpne sjakter, steintipper etc. x  
 -militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.  IA 
 -industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering  x  
 -annet x Jordbruk. 
Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is?  IA 
 Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)? x UN 
 Annet - vann- og avløpsledninger  IA 
Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger: -er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? 
-finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?  IA 
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KOMMENTAR TIL SJEKKLISTEN 
 
Risikovurdering:  
Det vises til risikovurderingsskjema med merknader der følgende punkt er kommentert. 

Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? 
Er eksisterende terrengstøttemurer stabile. Sikring under byggearbeider? 

Under reguleringsplanarbeidet er det ikke kommet fram dokumentasjon hvordan støttemurer 
er bygget og stabilitet er beregnet.  

Murene skal inntilfylles på forside slik at den fysiske belastningen på murene som følge av 
jordtrykk blir vesentlig redusert. Imidlertid må det gjøres en teknisk sikkehetsvurdering av 
stabilitet som sikrer trygghet under byggearbeidene. 

Radon 

Vi har ikke funnet data fra Eigersund kommune om radonforekomster i området Hafsøy. 
Generelt ser vi av oversiktkart for Rogaland, så er ikke forekomstene generelt høye i 
Eigersundsområdet. 
 
Det er innarbeidet tiltak i reguleringsbestemmelsene under § 1Fellesbesemmelser 1.4 : Det 
skal foretas sikring mot radongass i grunnen. 

Infrastruktur –Veg. 
Områder ligger i et eldre etablert boligområde med forholdsvis smale kjøreveier med mange 
private utkjørsler. 
Det er laget en trafikksikkerhetsvurdering som belyser konsekvensene ved økt trafikk  
i omliggende trafikkområder som følge av tiltaket. 
Vurderingen behandler utsatte områder med hensyn på myke trafikanter med sikring av 
skolevei, sikkerhet for personbiltrafikk og framkommelighet for brannvesenet, brøyting og 
renovasjon. 
Ref. Vedlegg 6.                                      

Støy 

Det vil bli noe øket trafikk i området, men med liten gjennomgangstrafikk og 30km/t 
fartsgrense vil det bli forholdsvis lite trafikkstøy.   
På grunn av den lave belastning i området, vurderer vi at boliger og deres utendørsområder 
ikke blir utsatt for støyverdier over grensene i Miljøvern dept. veileder T 1442.  
All internkjøring på det nye feltet knyttes til kjellerparkering og dermed vil ikke støy her 
påvirke bebyggelsen i området. 
Det beregnes ikke spesielle skjermings- eller fasadetiltak fra Gamleveien utover 
byggeforskriftene. Vi anser støyrapport i dette tilfellet for unødvendig. 
 
 
Dato 01.02. 2012 
 
 
Reier Carlsen 
Arkitekt MNAL. 
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1 INNLEDNING 

Det skal gjennomføres en trafikkanalyse knyttet til forslag til detaljreguleringsplan for et 

mindre boligfelt med 18 boliger i «Gruå» i Gamleveien 82 i Eigersund kommune. 

Statens vegvesen har i merknader til varsel om oppstart gitt noen generelle merknader som 

skal sjekkes ut i trafikkanalysen.  

Noen av disse er mer relevante enn andre. Utbyggingen skjer som en fortetting i et 

eksisterende boligområde, med relativt beskjedne trafikkmengder på lokalveinettet, slik at 

kapasitetshensyn på lokalveinettet i liten grad blir relevant. Dette er en relativt sentrumsnær 
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fortetting som i utgangspunktet gir korte reiselengder, slik at en beskjeden økning av 

trafikken på overordnet veinett som RV 42, som i perioder har avviklingsproblemer i kryss 

med Jernbaneveien, bør kunne aksepteres uten ytterligere tiltak. 

Analysens hovedfokus vil derfor være på etablering av trygge forhold for myke trafikanter i 

nærområdet, og nødvendige tiltak for å trygge en relativt lang skolevei, jfr. Rikspoliske 

retningslinjer for hensyn til barn og unge i planleggingen (RPR): 

«Punkt 5 a. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.» 

«Veiledninge til RPR: 

 Hvordan blir vegsystemet rundt planområdet for barn under 10 år? 

 Blir det trygt å komme seg ut av tomta? Til andre? 

 Skolevegen 

På skoleveien er barn ekstra utsatt for trafikkfare og helsefare. Det er et mål at flest skal 

kunne gå og/eller sykle til skolen uten å måtte bli fulgt eller kjørt. Det må derfor legges 

ekstra godt til rette for at fortau, gang og sykkelvei er trafikkfare. 

 Blir skoleveien lengre nå? 

 Blir skoleveien like trygg/tryggere?  

 Er atkomsten sikret?» 

2 DAGENS FORHOLD 

Hele veinettet på Hafsøy er regulert med 30 km/t fartsgrense. En rekke veier og enkelte 

punkter har fartsdempende tiltak i form av humper. Området har i hovedsak lokal trafikk, men 

med en viss gjennomgangstrafikk i Hafsøyveien/Dalaneveien i rushtrafikken. Årsaken er 

avviklingsproblemer i krysset Jernbaneveien/FV44/Rv42. 

Strekningen Kjerjanesveien – Hafsøyveien – Dalaneveien er fylkesvei (FV79). Deler av 

strekningen har fortau, for øvrig er det ikke egne anlegg for fotgjengere.  

Øvrige lokalveier er kommunale. 

2.1 Trafikkmengder 

Hafsøyveien/Dalaneveien har i dag ca 1 000 kjt ÅDT i følge Statens vegvesens 

vegdatabank, jfr. Figur 1. Databanken viser bare tall på hoved-og samleveinettet, slik at vi 

ikke har tall for Gamleveien i dataene. 
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Figur 1. Trafikkmengder (ÅDT) på veinettet Norsk Vegdatabank. 

 

For å få et begrep om størrelsen på den trafikken som genereres i det området som sokner 

til Gamleveien, har vi foretatt en summarisk opptelling av boliger i området, samt lagt inn 

aktivteten ved Gamleveien skole, som genererer noe trafikk. Ca størrelsesorden på dagens 

trafikk som genereres fremgår av Tabell 1. Befokningdataene viser et relativt høyt antall 

eldre i området, vi har derfor lagt til grunn en gjennomsnitt husstandsstørrelse på 2 personer. 

For trafikk til skolen har vi lagt til grunn det antall ansatte og elever som er oppgitt for 2010. 

(Kilde Skoleporten, Utdanningsdirektoratet).  

 
Tabell 1. Genererte bilreiser (ÅDT) til boligene og skolen i Gamleveien. 

2.1.1 Retningsfordeling 

Vi har foretatt en analyse av arbeidsreisenes retningsfordeling for grunnkretsene på Hafsøy. 

Denne viser at ca 65% av reisene skjer mot nord, mens 35% skjer mot syd. Det er grunn til å 

anta at denne fordelingen, med mindre variasjoner også gjelder for alle reiser. 

Dette betyr at dagens arealbruk gir en trafikk forbi «Gruå» på ca 300 kjt ÅDT. 

 

Dagens sit. Bosatte Boliger Arb.plasser Skole-elever Sum reiser

I Gamlvn 200 100 10 42

Reiser pr. 3,50 2 2

Reiser pr formål 350 20 84 454
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3 REGULERINGSFORSLAG 

3.1 Planforslag  

Planforslaget er vist nedenfor, med innlagt fortau mellom avkjørsel og Hafsøyveien. 

Frisiktsoner er inntegnet i henhold til kommunalteknisk norm. Parkering/garasjeplass inngår i 

bebyggelsen, ivaretas innenfor hvert enkelt delfelt. I tillegg er det lagt opp til å etablere 3 

felles  P-plasser, regulert til parkeringsplass. 

 
Figur 2 Reguleringsforslag, hovedgrep. 

 

3.2 Trafikk generert av ny boligbebyggelse 

Forslag til reguleringsplan for «Hafsøyhagen», innebærer en samlet utbygging av 18 boliger, 

i rekke. 

Delfelt A har 6 boliger type 2 og 3-roms, mens felt B og C har 12 familieboliger , 4-roms. 

Det er to kriterier som vurderes ved beregning av generert trafikk: 

 Leilighetstype og størrelse og dermed antatt husstandsstørrelse 

 Områdets kollektivtilgjengelighet. 
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Kollektivtilgjengeligheten varierer med avstand til større bysentra, og områdets 

tetthet/urbanitet. «Prosam», Prognosesamarbeidet i Oslo og Akershus, har gjort tellinger og 

undersøkelser på hvordan dette varierer. Vi har benyttet de faktorene som, man har kommet 

fram til i Akershus. Selv om lokale tall hadde vært bedre, er det her et lite antall boliger, slik 

at konsekvensen av usikkerheten er relativt liten. 

Vi har lagt til grunn et middels urbant/tett område, med et middels kollektivtilbud 

 
Tabell 2. 18 boliger generer en biltrafikk på ca 90 biler pr døgn (ÅDT) 

Fordelingen mellom trafikk mot nord og syd antas å bli som for dagens trafikk, tilsvarende ca 

60 biler mot Hafsøyveien/Dalaneveien, og ca 30 biler mot syd i Gamleveien. 

Med lik fordeling mellom Hafsøyveien og Dalaneveien, blir trafikken på veiarmene i krysset: 

 Gamleveien     360 ÅDT 

 Hafsøyveien  1 030 ÅDT 

 Dalaneveien  1 030 ÅDT 

4 SIKKER SKOLEVEI 

Planområdet ligger innenfor skolekretsene for aktuell barne og ungdomsskole, det 

planlegges ikke tiltak som vil forlenge skoleveien. 

Adkomstforholdene, sikres gjennom etablering av frisiktsoner i henhold til kommunalteknisk 

norm og fortau. 

Vi vil her gjøre en vurdering av skoleveiens kvalitet mhp. trafikksikkerhet, og foreslå tiltak 

generelt, og tiltak som bør være rekkefølgetiltak i forhold til den planlagte boligutbyggingen. 

Tiltakene vil forbedre skoleveien i forhold til i dag. 

4.1 Barneskole 

Hafsøyhagen sokner til Grøne Bråden barneskole. Skoleveiens lengde blir på ca 1,4 km.  

Opplæringslovens §7, har krav om skyss for 1. klasse i barneskolen hvis skoleveien 

overstiger 2 km. Selv om skoleveien her er relativt lang, faller den ikke inn under lovbestemt 

krav om skyssordning. 

Felt 
Antall boliger 

4-roms

Antall boliger 

3-roms

Antall boliger 

2-roms
P-plasser

Turer pr 

bolig

Bilturer 

samlet 

(ÅDT)

A 3 3 9 4 24

B 7 14 5,5 39

C 5 10 5,5 28

Gjest-P 3

Sum 12 3 3 36 90
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Fra boligene følger skoleveien Gamleveien til «Hestvad» gangbro over elva, videre på 

separat G/S-vei via undergang under FV 42. Langs Fv 42, krysser G/S-veien Kvidafjellveien 

via opphøyd gangfelt og går i egen undergang under jernbanen til kryss med Sykehusveien. 

Sykehusveien krysses via gangfelt. Det er separat G/S-vei langs Sykehusveien til Grøne 

Bråden, som har fortau helt fram til skolen, hvor det krysses i plan i gangfelt. 

Foreliggende trafikktall for hovedveiene i området framgår av utskrift far Vegdatabanken, - 

Figur 1. 
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Figur 3. Skolevei til barneskole. Blå del av strekningen har G/S-vei eller fortau. RV 42og Jernbanen har planskilt 
kryssing. 

 

4.2 Vurdering: 

De langsgående gang/sykkelanleggene på strekningen fra og med «Hestvad» gangbro og til 

skolen må i hovedsak sier å være av tilfredsstillende standard. Enkelte kryssingspunkter bør 

allikevel oppgraderes. 
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4.2.1 Kvidafjellveien: 

Kryssing av Kvidafjellveien skjer via opphøyd gangfelt, noe som ansees tilfredsstillende. 

Gatebelysningen er imidlertid plassert litt langt unna, slik at gangfeltet ikke er optimalt belyst. 

Tiltak: Forbedring av belysning av gangfeltet. God belysning av gangfelt kan oppnås enten 

ved intensiv belysning av gangfeltet, eller ved å etablere negativ kontrast, dvs. gjøre 

kryssende fotgjengere godt synlig mot godt opplyst bakgrunn 

  
Figur 4. Alternative prinsipper fro god belysning av gangfelt, Kilde: Håndbok 264, Statens vegvesen. 

 

 
Figur 5. Opphøyd gangfelt Over Kvidafjellveien. En forbedring av gatebelysning anbefales, slik at gangfeltet 
belyses bedre. 

4.2.2 Sykehusveien v/Lagårdsveien: 

Kryssing av Sykehusveien skjer via ordinært gangfelt. 

Sykehusveien har trafikk både til boligområdene, barneskolen, videregående skole, 

ungdomsskolen og sykehuset. Trafikken fordeles mellom to avkjørsler fra RV 42, nemlig 

Kvidafjellveien og Lagårdsdveien øst for sykehuset. Hva som blir raskeste rute for biltrafikk, 

avhenger av hvor trafikken kommer fra og målpunkt internt i området. Vi antar at biltrafikken 

fordeler seg nokså likt mellom de to veiene. 

Vi har ikke trafikktellinger på Sykehusveien ved Lagårdsveien i vest, men trafikken antas å 

være omtrent som på Nylende bru ved Hestvad, som i vegdatabanken oppgis å ha ca 2 000- 

2 500 kjt ÅDT. 
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Tiltak: 

Vi anbefaler at gangfeltet gjøres opphøyd, og at belysningen vurderes for å sikre at trafikken 

har lav hastighet i krysning av skoleveien, og at krysningsstedet er godt opplyst. 

 
Figur 6. Kryssing av Sykehusveien i vest, skjer via gangfelt.  

 

4.2.3 Dalaneveien, mellom Hestvad bro og kryss med Hafsøyveien: 

 
Figur 7. Dalaneveien mellom Hafsøyveien og Hestvad. Tosidig fortau som slutter i bunnen av bakken. 

Den trafikksikkerhetsmessige største utfordringen ligger på denne strekningen inklusive 

krysset mellom Hafsøyveien og Gamleveien. Hafsøyveien/Dalaneveien vil ha en trafikk på ca 

1 030 kjt (ÅDT) på strekningen, krysset ligger på bakketopp og sving, stigningen i bakken er 

på opptil 12%, (Anbefalt maksimal stigning for boliggater, - Håndbok 017, er 8%). Det er 

generelt problemer med siktforhold pga murer gjerder og hekker.  
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Fortauet langs vestsiden av veien ligger i forlengelsen av Hestvad gangbro, og er ønsket 

trase for skolebarn. Det mangler fortau i nedre del av bakken. 

Tiltak: 

Det etableres, sammenhengende fortau eller adskilt gang/sykkelvei slik at det etableres en 

fysisk kant/skille mellom kjørebanen og fortauet eller gang/sykkelveien, jfr.Figur 8. 

 
Figur 8 Fortauet langs vestsiden slutter i bunnen av bakken. Her må det etablere sammenheng mellom fortauet 
og gangbroen. 

4.2.4 Kryssområdet Gamleveien/Hafsøyveien/Dalaneveien 

På denne strekningen er det behovet for trygg kryssing av Dalaneveien som er en utfordring. 

Tiltak: 

Vi foreslår å legge fotgjengerkryssingen mellom Gamleveien og Dalaneveien. Ved å legge 

det vest for Gamleveien vil det ligge utenfor «ønskelinjen» for skoleveistrafikken, og man 

risikerer mye kryssing utenfor gangfeltet. Lenger ned i Dalaneveien blir veien såpass bratt, at 

kryssing ikke anbefales, fordi bilene får problemer med å stanse foran kryssingen på glatt 

føre. 

Plasseringen gjør også kryssingen mer anvendelig for skolebarn på vei til/fra Dalaneveien. 

For å få tilstrekkelig fri sikt for kryssende skolebarn mot øst, foreslår vi å utvide fortauet i 

innerkurven til ca 2,7 meter. Dette etablerer stoppsikt til trafikken som kommer opp bakken. 

Tilsvarende reduseres de store fortausarealene på den andre siden av krysset. 

Alle bevegelser i kryssene kan trafikkeres med lastebil/trailer, jfr. tegning med sporingskurver 

som er vedlagt. 

En eventuell fortsettelse av fortauet mot Kjerjenesveien (kvartalslekeplass?) i vest er antydet 

på skissen. 
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Figur 9. Forslag til omlegging av krysset med Hafsøyveien og Dalaneveien. Skoleveikryssingen foreslås lagt i 
Hafsøyveien mellom Gamleveien og Dalaneveien. 

 

4.2.5 Gamleveien: 

Gamleveien har på strekningen i all hovedsak trafikk til boligene, og en privat skole som 

ligger noe lenger syd i Gamleveien. Det antas at det er noe trafikk i form av kjøring av 

skolebarn til den private skolen, som rekrutterer fra et større område, slik at det er relativt få 

elever som bor innenfor gangavstand. Dette er trafikk som skjer samtidig med annen 

skoleveitrafikk. 

Planforslaget viser her 2,0 m fortau noe som ivaretar behovet for trygg ferdsel for skolebarn 

mellom Gruå og Hafsøyveien. 
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4.3 Ungdomsskole 

Planområdet sokner til Lagård undomsskole.  

 
Figur 10. Alternative ruter til Lagård ungdomsskole. Blå ruter er å anbefale.. 

Anbefalt rute mot ungdomsskolen er den samme som for barneskolen, lengde er ca 1,2 km 

(heltrukket blå). Rute Via Kvidfjellveien, Lagårdsveien og Skoleveien er ca 1,0 km (stiplet 

blå). Ruten via gang/sykkelvei langs RV 42 østover og Lagårdsveien mot Sykehusveien er, 

ca 0,9 km, altså den korteste (stiplet rød). 
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Lagårdsveiens kryssing under jernbanen og veien fram til Sykehusveien er smal og har lav 

standard. Utbedring av undergangen ansees som ønskelig, men uforholdsmessig 

omfattende og kostbart, så lenge et mer trafikksikkert alternativ eksisterer. Ruten blir trolig 

uansett benyttet til en viss grad, særlig av de eldre elevene. 

 
Figur 11. Lagårdsveien tilknytning til RV 42, er smal, har dårlig sikt. 

Trygg skolevei for ungdomsskolen betraktes i varetatt gjennom skoleveitiltakene som 

foreslås for barneskoleelevene. 

5 KOLLEKTIVDEKNING 

Avstanden til holdeplass i RV 42 v/Hestvad er ca 300 meter. Det er et godt kollektivtilbud i 

Jernbaneveien, men gangavstanden er på ca 800 meter til holdeplass.  

Gangavstanden til jernbanestasjonen er ca 1 km, noe som trolig aksepteres som 

gangavstand til jernbane på regionale reiser, hvorav hovedtyngden skjer mot Nord-Jæren. 

Det går bussrute fra Egersund rutebilstasjon til Grøne Bråden skole, men denne har for 

lange gangavstander for dette området. Det er mulig å ta bussen fra Jernbaneveien ved 

Kjerjanesveien, men det er få avganger, og gangavstanden er altfor lang, ca 750 meter. 

Dette tilsvarer halve skoleveien. I Sykehusveien, ved Lagårdsveien, kunne elevene gått på 

bussen, men her mangler holdeplass. Halve skoleveien ville også her vært gangavstand til 

bussen. 

Mulig tiltak: 

For det aktuelle området ved Gamleveien, ville en omlegging av rute 2 til Grøne Bråden 

skole til å gå via Kjerjanesveien, Hafsøyveien, Dalaneveien og Hestvad (Fv 79), forbedret 

muligheten for bruk av kollektivtilbudet ifb. med skoleskyss. 
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Figur 12. Kollektivrutekart for Dalane. Gruå har akseptabel gangavstand til kollektivrutene i RV 42. 

6 ADGANG TIL NÆROMRÅDENE 

Gamleveien er relativt smal, og har ikke fortau.  

I henhold til Statens vegvesen «Håndbok 017», kreves følgende: 

B.2.2 Fortau 

Fortau er hovedløsningen for gående, og bør være tosidig. I boliggater med lav trafikk 

og fart 30 km/t, kan gående benytte kjørebanen eller fortau kan være ensidig. 

Gamleveien må ansees som boliggate med lav trafikk. Gaten har i dag fartsdempende tiltak i 

form av humper og 30 km/t fartsgrense. Ensidig fortau mot nord, og for øvrig blandet trafikk 

bør kunne forsvares, selv om gaten har noe trafikk til Gamleveien private skole. 
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Kvartalslekeplass/idrettsbane for området ligger blant annet i Kjerjanesveien. Adkomsten blir 

langs Hafsøyveien og Kjerjanesveien. Hafsøyveien har ikke fortau vest for Gamleveien, 

Kjerjanesveien har fortau. 

Tiltak: 

Hafsøyveien bør på sikt få fortau fram til Kjerjanesveien.  

7 STØY 

Trafikkmengdene som opptrer, antas ikke å utløse behov for støytiltak. 
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8 OPPSUMMERING FORESLÅTTE TILTAK 

Tiltak på skolevei og i nærområdet foreslås iht. tabell  

 
Figur 13. Passering av foreslåtte tiltak i trafikkanalysen. 

Nr Tiltak 
Forslag 

innarbeides i 
TS.plan 

Forslag til 
rekkefølgetiltak 

1 Utbedring krysningspunkt, 
opphøyd gangfelt, vurdering av 
belysning 

X  

2 Forbedring av belysning ved 
opphøyd gangfelt 

X  

3 Sammenbinding av fortau I 
Dalaneveien og Hestvad bro 

 X 

4 Fortau gamleveien og ny sikker 
kryssing av 
Hafsøyveien/Dalaneveien 

 X 

5 Fortau i Hafsøyveien mellom 
Gamleveien og Kjerjanesveien 

X  

Tabell 3. Foreslåtte tiltak på skolevei og i nærområdet. Disse er fordelt på tiltak som bør være rekkefølgetiltak i 
planen, og tiltak av mer allmenn karakter som bør innarbeides og programmeres i trafikksikkerhetsplanen. 
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VEDLEGG 1: GEOMETRITEGNING KRYSSING 
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VEDLEGG 2: GEOMETRITEGNING MED SPORING 
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096/12 Planteknisk utvalg 12.06.2012

Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. -
Myllarsveien, 1. gangsbehandling
  

Sammendra
En har mottatt forslag til reguleringsendring for del av Myllarsveien på 13/46 mfl. Rådmannen 
anbefaler at planen legges ut til offentlig ettersyn med endringer i kart og bestemmelser samt 
at det må gjennomføres fagkyndig vurdering knyttet til trafikksikkerhet samt utarbeides 
fasadeoppriss hvor også eksisterende og nytt terreng er inntegnet. Rådmannen legger til 
grunn at den fremlagte planen har en akseptabel avveining mellom utnyttelse og 
konsekvenser for naboene. Rådmannen vurderer at med de endringer som er foreslått i 
fremlegg til vedtak vil dette kunne fremstå som et boligområde med gode bokvaliteter selv 
om utnyttelsen er relativt høy. 

Saksgang:
MU avgjør om planen legges ut til offentlig ettersyn eller ei.

Rådmannens forslag til vedtak 23.05.2012:
Forslag til reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien legges ut til 
offentlig ettersyn når følgende endringer er gjort:
Kart

1. Snuhank må vises som i gjeldende reguleringsplan.
2. Byggelinje vises med 5 meter mot Myllarsveien som i eksisterende reguleringsplan 

som viser 5 meter på begge sider av Myllarsveien.
Bestemmelser

3. Rekkefølgekrav: Før det gis ferdigattest, skal lekeplass på 13/46 være etablert etter 
planer godkjent av Eigersund kommune.

4. Tilføyelse §9: Terrengbearbeiding skal begrenses til et minimum. En skal velge 
terrengtilpasset bebyggelse.

Andre forhold
5. Det må utarbeides en trafikksikkerhetsvurdering i forhold til hvordan myke  trafikanter 

vil kunne bevege seg til og fra området på en sikker måte med ev. avbøtende tiltak av 
fagkyndig jfr. at boligområdet ligger inntil ny hovedadkomst til boligbebyggelsen i 
Rundevoll-Hestnes.

6. Før planen legges ut til offentlig ettersyn skal det utarbeides fasadeoppriss/snitt som 
viser ny og eksisterende bebyggelse samt eksisterende og ny terrenglinje. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10

Side 387 av 834



2

REGULERINGSENDRING GNR.13 BNR. 46 M.FL. - MYLLARSVEIEN, 1. 
GANGSBEHANDLING

1. Innledning og bakgrunn
En har mottatt forslag til reguleringsendring for gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. – Myllarsveien 
hvor en ønsker å regulere til boliger. Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på kartet:

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Planområdet er avsatt til boliger i gjeldende kommunedelplan for Eigersund sentrum 2007-
2019. 

2.2 Reguleringsplan

Planområdet inngår i 
reguleringsplan for Hestnes øst –
Lyngtangen vedtatt 08.02.99, sak 
13/99. Planen omfatter arealene 
øst for Hestnesveien, og 
disponerer det regulerte området til 
boliger, friområde og kjøreveg med 
rundkjøring.

Mot vest grenser planområdet til 
reguleringsplan for Rundevoll –
Hestnes vedtatt 08.06.09, sak 
048/09. Planen omfatter arealene 
vest for Hestnesveien. 
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3. VARSEL OM REGULERING
 Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL. 

V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D

Offentlige merknader

1. Rogaland fylkeskommune  Merknad E
2. Statens Vegvesen  Merknad J
3. Rogaland fylkeskommune  Ingen merknad O
4. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O
5. BR-representanten  Merknad J

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Rogaland 
fylkeskommune-
regional

  Henviser til 
”Fylkesdelsplan for areal 
og transport i Dalene 
2005-2015, kap 6 
arealbruk og 
utbyggingsområder. 
Boligtettheten skal 
vurderes ut fra hensyn til 
bokvalitet, avstand til 
kommunesentrum og 
hovedtrase for 
kollektivtrafikk. Ber om 
vurdering av varierte 
boligtyper.

 Tilrettelegge for 
fotgjengere og syklister, 
herunder trafikksikre og 
attraktive gang- og 
sykkelveier og sikring av 
sykkelparkeringsplasser 
ved felles 
uteoppholdsareal. 

 Ber om at det legges opp 
til energifleksibilitet, 
lavenergibygg og bruk av 
lavverdig og miljøvennlig 
energi til oppvarming og
varmtvann. 

 Gjennomføre risiko- og 
sårbarhetsanalyse.

 Støyforhold skal utredes 
som del av premissene for 
planlegging (T-1442). Det 
må gjennomføres en 
støyfaglig utredning. 
Planforslag skal sikre at 

O

O

O

O

E

Rådmannen viser til at en legger 
opp til en variert type bebyggelse.
I planområdet er det planlagt 
kjede/rekkehus på eiendom 13/46,
samt at det på eiendom 13/574 og 
2490 er planlagt to frittliggende 
eneboliger/tomannsboliger. 

Rådmannen viser til at dette er en 
intern veg til et mindre antall 
boliger. Det overordnede gang og 
sykkelvegnettet er allerede 
etablert i tråd med annen
reguleringsplan.

Rådmannen tar dette til 
orientering.

ROS-sjekkliste er utført og 
konsekvenser omtalt/utredet i 
planbeskrivelsen.
Rådmannen viser til  BK1 ligger 
inntil fylkesveg og det må derfro 
påregnes støy fra vegtrafikk, ikke 
minst da det er et kryssområde. 
Tiltakshaver har gjennomført 
støyvurdering, samt innarbeidet i
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grenseverdiene for støy 
ikke overskrides. Dette 
gjelder både ute- og 
innemiljø.

 Tilrettelegge for 
velegnede, tilstrekkelige 
og attraktive felles 
uteoppholdsarealer for 
barn, unge og voksne. 

 Prinsippene bak universell 
utforming skal ligge som 
premiss i planarbeidet, 
både i forhold til bygninger 
og uteoppholdsareal. 
Dette forhold må sikres i 
bestemmelsene. 

 Minner om krav til estetisk 
utforming i pbl § 1 
Naturlige kvaliteter i 
planområdet bør i størst 
mulig grad bevares. 
Videre forventes det at 
bygningene utformes med 
høy estetisk kvalitet. 

 Forutsetter at hensynet til 
strandsonen ivaretas i tråd 
med pbl § 1-8. 

J

O

J

bestemmelsenes §§ 4 og 7. 

Rådmannen viser til at for tomtene 
i BK1 har ute og oppholdsareal av 
varierende kvalitet. 
Kommuneplanen stiller krav om 
minst 150m2 pr. boenhet med ute 
og oppholdsareal med klare 
kvalitetskriterier. 
Krav til universell utforming er 
sikret i bestemmelsens § 6.

Rådmannen tar dette til orientering 
og viser til at en har utformet 
bebyggelsen som et tun, med 
relativt høy utnyttelse. 

Strandsonen blir ikke direkte 
berøret selv om tomannsboligene 
vil ligge i 100-m beltet.

2. Statens Vegvesen  Det forutsettes at 
eksisterende adkomst fra 
fylkesvei 55, Myllarsveien 
benyttes. Det vil ikke bli 
akseptert å opprette ny 
avkjørsel på fylkesveien.

 Det må tas med i 
bestemmelsene at alle 
tiltak som berører 
fylkesveien skal 
planlegges etter 
vegnormalen, samt teknisk 
godkjennes av Statens 
vegvesen før 
byggetillatelse kan gis. 
Frisiktsoner må tegnes inn 
og målsettes i plankartet. 

 Byggegrense fra 
fylkesveiens senter 
veglinje er 15 meter. 
Opplyses at byggegrensen 
skal være tilbaketrukket i 

J

J

J

Tar dette til etterretning.
Bestemmelsenes § 5 setter krav 
til at tiltak som berører 
fylkesveien skal planlegges etter 
vegnormalen og teknisk 
godkjennes av Statens vegvesen 
før igangsettingstillatelse blir gitt. 
Frisiktsoner er tegnet inn og 
målsatt plankartet.

Bestemmelsenes § 5 setter krav 
til at tiltak som berører 
fylkesveien skal planlegges etter 
vegnormalen og teknisk 
godkjennes av Statens vegvesen 
før igangsettingstillatelse blir gitt. 
Frisiktsoner er tegnet inn og 
målsatt plankartet.

Dette er ivaretatt i forslag til 
reguleringsplan.
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kryss. Det må reguleres 
inn et belte på min. 3 
meter langs fylkesveien til 
annen veggrunn. 

 Støysituasjonen langs 
fylkesveien må utredes før 
det blir gitt byggetillatelse 
til nye boliger. 
Bestemmelsene skal vise 
til gjeldende forskrift T-
1442, og at krav til 
avbøtende tiltak må 
gjennomføres om 
grenseverdiene blir 
overskredet. 

 Det må gjøres en 
vurdering av sikkerheten til 
barn og unge. Det 
forutsettes at hensynet til 
universell utforming 
ivaretas i den videre 
planleggingen. 

J

J

Det er utarbeidet støyvurdering og 
denne er lagt til grunn i reviderte 
bestemmelser.

Tiltakshaver har ikke gjort særskilt 
vurdering av trafikksikkerhet for 
barn og unge. I tilknytning til 
trafikksikkerhet skriver tiltakshaver 
følgende: ”Adkomst til 
planområdet er fra fylkesvei 55, 
Hestnesveien. Avkjørsel fra 
fylkesveien er konstruert i henhold 
til vegnormalen. 
På motsatt side av fylkesveien er 
det etablert gang- og sykkelvei 
med en bredde på om lag 3 meter, 
med grøntrabatt mot fylkesveien. 
Gang- og sykkelveien går 
langsmed fylkesveien fra 
Hestnesbroa og forbi planområdet. 
Langsmed fylkesveien er det 
avsatt et 3 meter bredt belte til 
annen veggrunn, som omfatter 
sideareal til vegen. Byggegrense 
mot fylkesveien er 15 meter fra 
senterlinje veg. 
Frisiktsoner for de ulike 
avkjørslene fremkommer av 
plankartet. Innenfor frisiktsonene 
er det ikke tillatt å etablere tiltak
eller vegetasjon som er høyere 
enn 0,5 meter over tilstøtende 
vegers nivå.” Det fremkommer 
således ikke spesielle vurderinger 
og rådmannen viser til at dette bør 
utredes og beskrives bedre. 
Legger til grunn at tiltakshaver må 
utarbeide en 
trafikksikkerhetsvurdering 
angående hvordan trafikksikkerhet 
skal være for barn og unge 
herunder kryssing av Fv, ev. 
behov for fortau, fremtidig 
krysssituasjon for samleveg m.m. 
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før planen legges ut til offentlig 
ettersyn. Denne skal bl.a. vurdere 
avbøtende tiltak herunder 
etablering av fortau på denne 
siden samt skissere hvordan 
kryssing av Fv. kan skje på en 
best mulig måte.

3. Rogaland 
fylkeskommune-
kultur

 Det ble ikke registrert 
automatisk freda 
kulturminner innenfor 
området på dette 
tidspunkt. Med bakgrunn i 
dette ser kulturseksjonen 
ikke at det er behov for å 
utføre varslede befaring i 
området.

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

4. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

5. BR-representanten  Ønsker at lekeplass i 
området videreføres.

J Denne er videreført som i 
gjeldende plan og er innarbeidet 
som et rekkefølgekrav jfr. at 
hoveddelen av de nye boligene 
samt lekeplassen ligger på samme 
gnr/bnr som er 13/46.

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

1. Snuhank må vises som i gjeldende reguleringsplan.
2. Byggelinje vises med 5 meter mot Myllarsveien som i eksisterende reguleringsplan

som viser 5 meter på begge sider av Myllarsveien.
Bestemmelser

3. Rekkefølgekrav: Før det gis ferdigattest, skal lekeplass på 13/46 være etablert etter 
planer godkjent av Eigersund kommune.

4. Tilføyelse §9: Terrengbearbeiding skal begrenses til et minimum. En skal velge 
terrengtilpasset bebyggelse.

Andre forhold
5. Det må utarbeides en trafikksikkerhetsvurdering i forhold til myke trafikanter av 

fagkyndig jfr. at boligområdet ligger inntil ny hovedadkomst til boligbebyggelsen i 
rundevoll-Hestnes.

6. Før planen legges ut til offentlig ettersyn skal det utarbeides fasadeoppriss/snitt som 
viser ny og eksisterende bebyggelse samt eksisterende og ny terrenglinje. 

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET

Planområdet ligger i et etablert boligområde på Hestnes, ca 2 km sør for Egersund sentrum. 
Området har nærhet til sjøen, samt store friområder med opparbeidede turløyper. Holdeplass 
for buss til Egersund sentrum er i Hestnesveien, ca 100 meter nord for planområdet. 
Barnehage ligger i umiddelbar nærhet, mens nærmeste barneskole er ca 1,3 km i luftlinje fra 
planområdet. 

Planområdet er tilnærmet flatt, med en svak helning ned mot sjøen i øst. 
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5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 6,4 daa. Plankartet viser eksakt hvor 
planområdet befinner seg. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for nye boliger på 
eiendommene gnr. 13 bnr. 46, 574 og 2490. Reguleringsplan for Rundevoll – Hestnes fra 
2009 er vedtatt uten rundkjøring i Hestnesveien. Som en konsekvens at dette blir 
rundkjøring, som vist i reguleringsplanen for Hestnes øst – Lyngtangen fra 1999, ulogisk. 
Areal avsatt til rundkjøring øst for Hestnesveien kan derfor disponeres til andre formål.  

5.1 Eksisterende bebyggelse
Det er en eksisterende enebolig i planområdet. 

5.2 Ny boligbebyggelse
Boligbebyggelse, BF1
Området BF1 omfatter to grunneiendommer, som deles opp i 3 separate tomter. Maksimalt 
tillatt bebygd areal for hver av tomtene 1, 2 og 3 i BF1 er 40 %, inkludert garasje/carport og 
utvendig bod. Maksimalt tillatt møne-/ og gesimshøyde for bolighusene er 9 meter over 
gjennomsnitt planert terreng. Det er tillatt å oppføre garasje i 1. etasje med grunnflate på 
inntil 40 kvm, med maksimalt tillatt møne-/gesimshøyde på 5 meter fra gjennomsnitt planert 
terreng. 

Tomt 1 utgjør et areal på om lag 1340 kvm, og omfatter eksisterende enebolig og garasje. 
Avstand fra eksisterende garasje til regulert tomtegrense er minimum 4 meter. 

Tomt 2 utgjør et areal på om lag 710 kvm, og tomt 3 utgjør et areal på om lag 722 kvm. På
tomtene 2 og 3 kan det oppføres en enebolig eller tomannsbolig med tilhørende anlegg. 
Adkomst til tomtene er via Myllarsveien, og avkjørsel kan plasseres langs tomtegrensen der 
hvor dette er hensiktsmessig ut fra terreng og veghøyder. 

Boligbebyggelse, BK1
Området BK1 omfatter eiendommen 13/46. I området er det planlagt konsentrert 
boligbebyggelse i form av rekkehus/kjedehus med inntil 5 boenheter. Maksimalt tillatt bebygd 
areal er 40 %, inkludert utvendig bod. Hver boenhet kan ha en maksimal grunnflate på 80 
kvm. Maksimalt tillatte møne-/gesimshøyde er 9 meter over gjennomsnitt planert terreng. 
Bebyggelsen kan oppføres i inntil 2 etasjer. 

Hver boenhet disponerer egen garasje/carport med tilhørende utebod. Garasje/carport kan 
oppføres med flatt tak, med maksimalt tillatt møne-/gesimshøyde 5 meter over gjennomsnitt 
planert terreng.   

Det legges opp til privat uteoppholdsareal på bakkeplan i tilknytning til hver boenhet. 
Utearealene er solrike jfr. solkart, 
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5.3 Friluftsområde
Område FR omfatter eksisterende grøntområde mot sjøen. Innenfor området er det ikke tillatt 
med inngrep som kan forringe områdets kvaliteter. Området er åpent for allmennheten. 

5.4 Avkjørsel og frisikt
Planområdet betjenes fra Myllarsveien, med eksisterende avkjørsel i Hestnesveien. 
Avkjørselen er felles for boligene i BK. Vegen skal opparbeides med ett kjørefelt.   
Innenfor frisiktsonene er det ikke tillatt med etablerte tiltak eller vegetasjon som rager høyere 
enn 50 cm over tilstøtende vegers nivå. 

5. TEMATISK KONSEKVENSVURDERING OG RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger 
knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Dette vil 
bedre synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. 

Denne gjennomgangen er basert på ulike temakart, gjennomgang av tiltakshaver, 
lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om oppstart m.m. 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som 
kan påvirke planområdet og omgivelsene, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv konsekvenser for 

og konsekvenser av planen).  Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 
Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (mellom en gang pr år og en gang 
hvert 10 år) 
Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca. en gang hvert 10 og 50 år) 
Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer mindre enn en gang hvert 
50. år 

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig eller gjør konfliktnivået for høyt til at det kan legges 
inn i kommuneplanen. 
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte ev. ytterligere utredninger er 
påkrevd.
Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres ev. konfliktnivået vurderes som 
akseptabelt eller det ikke er konflikt i særlig grad.

En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn 
rekkefølgekrav eller at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for 
konfliktfylt og det blir ikke lagt inn i kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet 
vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser 
konsekvensene ev. at det ikke legges inn. 

Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor. 
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5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

5.1 Eksisterende bebyggelse i planen
Planen omfatter til sammen inntil 10 boliger hvorav 1 er en eksisterende enebolig. 
Eksisterende bygning inngår i planen og kan gjenoppføres med samme BYA og høyde 
dersom dette ikke er i strid med bestemmelsene i § 6.2 annet ledd.

5.2 Ny bebeyggelse i planen
Planforslaget legger opp til 9 nye boenheter fordelt på et tun med 5 boliger samt to to-
mannsboliger.

Det er videre foreslått at 
kommunens 
bygningsmyndigheter skal 
påse at bebyggelsen får en 
god form og 
materialbehandling som er 
tilpasset omgivelsene og 
terrenget. 

Rådmannen har ikke 
merknader til forslaget fra 
tiltakshaver.

5.3 Utforming av 
bebyggelsen

5.3.1 Volum, dimensjoner og 
materialbruk
Planen redegjør i tilstrekkelig 
grad for ny og eksisterende 
bebyggelse på tomtene. 

En legger opp til konsentrert 
bebyggelse på de nye 
tomtene og dette gjør at 
utnyttelsen av området blir 

relativt høy. 

Dette gjelder særlig i BK1 som har en relativ høy utnyttelse, samtidig har en lagt vekt på å få 
en helhetlig utforming av dette tunet med 5 nye boenheter.
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Rådmannen vurderer at den nye bebyggelsen har en utforming som ivaretar hensyn til 
estetikk og har en klar helhetsløsning i forhold til dette tunet.  

5.3.5 Energibruk
Det er ikke sagt noe spesielt knyttet til dette fra tiltakshaver. En legger til grunn at det i 
hovedsak vil være strøm og vedfyring.

5.3.6 Byggelinjer
Forslag til reguleringsplan legger opp til en byggelinje mot kommunal veg på 4 meter. 
Rådmannen viser til at det i gjelende reguleringsplan er regulert inn en byggelinje på 5 meter 
på begge sider av Myllarsveien og en legger til grunn at dette videreføres. 

6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Adkomst til planområdet er fra fylkesvei 55, Hestnesveien. Avkjørsel fra fylkesveien er
konstruert i henhold til vegnormalen. På motsatt side av fylkesveien er det etablert gang- og 
sykkelvei med en bredde på om lag 3 meter, med grøntrabatt mot fylkesveien. Gang- og 
sykkelveien går langsmed fylkesveien fra Hestnesbroa og forbi planområdet. 

Langsmed fylkesveien er det avsatt et 3 meter bredt belte til annen veggrunn, som omfatter 
sideareal til vegen. Byggegrense mot fylkesveien er 15 meter fra senterlinje veg. Frisiktsoner 
for de ulike avkjørslene fremkommer av plankartet. Innenfor frisiktsonene er det ikke tillatt å 
etablere tiltak eller vegetasjon som er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå. 
I gjeldende reguleringsplan var det foreslått offentlig veg inn i området med snuhank. Denne 
er foreslått tatt vekk og tiltakshaver uttaler at så lenge dette er en privat veg anser de det 
ikke som riktig at det må reguleres inn snuhank. Dette begrunnes med at det ikke er snuhank 
på andre private veger i området.

Gjeldende reguleringsplan Ny reguleringsplan
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Rådmannen viser her til at dette medfører at bl.a. søppelbilen må rygge i området. Med 
tanke på at en gjennom planen øker antall boenheter, bør hensynet til trafikksikkerhet veie 
tungt. En legger derfor til grunn at det må vises snuhank som i gjeldende reguleringsplan, 
denne veien skal betjene 13 boliger og en bør uavhengig av status på adkomstvegen ivareta 
trafikksikkerhet på en forsvarlig måte.

6.3 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 2 4

Andre ulykkespunkter x 2 4

Rød Mangler 

snuhank

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn

Det er regulert gang og sykkelveg langs med fylkesveien på motsatt siden. Samtidig betyr 
dette at en må krysse fylkesvegen på et punkt som i fremtiden vil være et område med 
betydelig mer trafikk enn det er i dag. En vil be tiltakshaver gjennomføre en vurdering av 

kryssing av veien samt hvordan 
dette kan skje på en best mulig måte
i form av en 
trafikksikkerhetsvurdering foretatt av 
fagkyndig. En kan påregne en kraftig 
økning av ÅDT i området og 
rådmannen vurderer det som viktig 
at dette blir utredet av fagkyndig.

Kartet viser hvordan området i 
tilliggende reguleringsplan vil være 
som er reguleringsplan for 
Rundevoll-Hestnes.  Rådmannen 
vurderer at dette vil være et svært 
trafikkert punkt i fremtiden og det er 

derfor viktig at kryssing skjer på en mest mulig måte. En viser til at Statens Vegvesen i sin 
uttale har lagt til grunn at  det må foretas en vurdering av trafikksikkerhet for barn og unge. 
Rådmannen vurderer det som viktig at dette er en fagkyndig rapport.

6.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Området skal knyttes til offentlig vann og avløp.

6.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m X 1 1 Grønn
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Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel jfr. kommuneplanen og følgende 
bestemmelse er innarbeidet: ”Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.”

6.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x 2 4 Rød

Tiltakshaver opplyser at det for planlagt ny bebyggelse er det ikke lagt opp til felles 
søppellagring, hver boenhet har egne stativer ved sin bolig. Søppelsekker settes ut til 
Myllarsveien etter avtale med DIM på hentedagen.  Dagens beboere har avtale med DIM om 
at de rygger et stykke ned i veien, hvor alle har en felles plass som søppel settes. Dette er 
en ordning som brukere av veien ønsker å opprettholde. 

Rådmannen vurderer at den skisserte løsningen ikke ivaretar trafikksikkerhet på en forsvarlig 
jfr. at antall boliger øker en bør videreføre snuhank i enden av gaten slik at søppelbil kan snu 
og slippe å rygge i gaten.

6. UNIVERSELL UTFORMING:
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
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 og TEK10 gir bestemmelser som angår universell utforming. 
Bestemmelsene setter krav til at opparbeidelse av planområdet skal så langt som dette er 
mulig utformes etter prinsippet om universell utforming. 

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

8. BARN OG UNGE/UTE- OG OPPHOLDSAREAL

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

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

I planforslaget legges det opp til at hver boenhet i BK1 og BF1 har egne private hager samt   
felles uteoppholdsareal for nye boliger i planområdet som har lite privat ute og 
opopholdsareal. Kvaliteten på dette arealet varierer sterkt og gangareal og lignende er bl.a. 
også tatt med i dette. Kommuneplanen stiller klare krav til ute og oppholdsareal:

§ 1.11 Uteoppholdsareal til bolig jfr. Pbl § 11‐ 9 nr. 5 og §28‐ 1

Felles utearealer skal tilrettelegges og utstyres med tanke på at de skal kunne brukes av ulike aldersgrupper til
ulike årstider, og gi mulighet for lek og samhandling mellom barn, unge og voksne.
Kvalitetskrav for uteareal:
a. Arealer brattere enn 1:3 eller smalere enn 10 meter, areal med ekvivalent støynivå over 55 db(A), areal
avsatt til fareområder, eller areal som er belagt med restriksjoner som hindrer barns frie lek, skal ikke
regnes med.
b. Fellesarealene skal ha solrik beliggenhet, være skjermet for vind og snødrev og ha tilfredsstillende
lysforhold. Videre skal de være sikret mot støy, forurensning og annen helsefare.
c. Atkomst til fellesarealer skal være tilfredsstillende og ligge til gang/sykkelvei, fortau eller lite trafikkert vei.
De ulike aktivitetene må skjermes slik at de kan foregå uten konflikter med hverandre og naboer.
d. Ved planlegging av boligområder skal det legges vekt på å sikre korridorer ut til større friluftsområder
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både for ny og eksisterende bebyggelse.

….
Det skal avsettes eller påvises uteareal på minst 150m2 pr. boenhet, tilgjengelig og egnet til lek, utfoldelse og
opphold utendørs.

Når det gjelder forholdet til barn og unge, er det ikke avsatt felles areal til lek i planområdet. 
Dette begrunnes fra tiltakshaver med at i umiddelbar nærhet til planområdet er det 
tilstrekkelige arealer til sikker uteaktivitet for barn og unge. Med dette menes at planområdet 
grenser til regulert lekeplass, i Myllarsveien som også ligger på gnr. 13 bnr. 46.  Dvs. at 

boliger og 
lekeplass ligger 
på samme 
grn/bnr.

Rådmannen 
vurderer det som 
viktig at denne 
lekeplassen blir 
etablert, da en 
ikke klarer å 
imøtekomme 
kravene i 
kommuneplanen 
på de mest 
eksponerte 
delen av 13/46. 
Ved at en ser 
lekeplassen på 
13/46 i 
sammenheng 
med ny 

boligbebyggelsen på 13/46 vil en kunne ivareta kravet på funksjonelt og reelt ute og 
oppholdsareal både når det gjelder størrelse og kvalitetskrav for hver boligenhet. 13/46 er en 
ubebygd eiendom og ved å se denne samlet vil en kunne ivareta hensynene til ute og 
oppholdsareal på en god måte. Rådmannen foreslår at denne lekeplassen som allerede er 
regulert inn på 13/46 blir lagt inn som et rekkefølgekrav i planbestemmelsene i tilknytning til 
utbygging av boliger på 13/46. Dette for å ivareta kravene i kommuneplanen. Dette er en 
ubebygd eiendom og en vurderer at kravene derfor må kunne ivaretas.

Om lag 50 meter syd for planområdet ligger et etablert nærmiljøanlegg, med ballbane og 
diverse lekeapparater og utstyr, men adkomsten til denne går langs Fylkesvegen som ikke 
har fortau på denne siden. Rådmannen vurderer dette som trafikkfarlig og kan derfor ikke 
inngå som et nærområde for den nye bebyggelsen. For eldre barn som kan ferdes alene i 
trafikken kan denne være et alternativ. På motsatt side av Hestnesveien ligger en nyetablert 
barnehage, men denne kan ikke regnes inn som del av nærområdene, da det er privat 
eiendom. 

Vedlagte situasjonsplan viser uteoppholdsarealene for planlagte boliger i BK1. Hver boenhet 
har privat terrasse, samt egen privat hage i tilknytning til boligen. Utearealene avgrenses 
med gjerde/hekk mot vegen. Alle boligene i BK1 har felles kjøreadkomst fra Myllarsveien. 
Uteoppholdsarealene er vestvendt, tilnærmet flate og har gode solforhold i følge tiltakshaver. 
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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

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.2 Støy, støv og forurensning

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy x 3 2 Gul Ikke kjent.

I denne sammenheng dreier temaet støv seg om vegtrafikkstøv. Hestnesveien er en 
fylkesvei med fartsgrense 50 km/t. Vegen ender i snuplass om lag 200 meter lenger inn enn 
planområdet. Ved anleggelse av gjerde/hekk mot vegen, stenges området for innsyn samt 
skjermes for støy, støv og forurensning fra vegen utifra det tiltakshaver vurderer. Samtidig vil 
en god del av ute og oppholdsarealet ligge på den mest eksponerte siden mot fylkevegen..

Det er utifra det tiltakshaver opplyser p.t. ingen spesielle andre forurensningskilder i 
nærområdet, som gjør at det må gjøres særskilte tiltak utover dette.

Støyrapporten konkluderer med at "støynivåene for de planalgte boliger på Myllarsveien gnr. 
13 bnr. 46 vil være akseptable både innendørs og ved de aktuelle uteoppholdsarealer - ved 
bruk av tett støyskjerm langs Hestnesveien, og tett rekkverk på terrasse foran 2. 
etg...Støyskjermen mot Hestnesveien må være minst 1,0 meter høyere enn senterlinje veg. 
Rekkverk foran 2. etg. fasader mot vegen må være minst 1,0 meter høyere enn terrassens 
nivå, og må være helt tett ned til dekket. 

Bestemmelsene i tidligere innsendte plan - justert 230312, inneholder overordnede krav til 
støy hvor det vises til resultater i støyrapport for Hestnes FUS barnehage. § 7.1 beholdes slik 
den er. § 7.2 flyttes til rekkefølgekrav og omskrives til følgende: "§ 6: For boligene i BK1 må
det ved søknad om igangsettingstillatelse dokumenteres at støyforholdene er tilfredsstillende 
jf. Støyrapport for Myllarsveien gnr. 13 bnr. 42 av 10.04.12. Aktuelle tiltak vil være 
fasadetiltak og tett støyskjerm mot Hestnesveien." § 13.7 omskrives til følgende: "Innenfor 
byggeområdet er det tillatt å oppføre tett støyskjerm mot Hestnesveien, i henhold til 
støyrapport av 10.04.12. Støyskjermen må være min. 1,0 meter høyere enn senterlinje i 
Hestnesveien." 

Utover dette kan ikke tiltakshaver se at støyrapporten vil ha konsekvenser for 
bestemmelsene til reguleringsplanen.

9.3 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
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Det er ikke vist i skrednett og en er heller ikke kjent med slike forhold fra området.

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

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. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i den nye 
byggeforskriften TEK10, vedtatt i 2010 som ivaretar dette.. 

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

Ikke kjent med spesielle forhold.

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. Området har bare en mulig adkomst for brannbil, via 
Hestnesveien. 

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

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.

10. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon Fare Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

Side 401 av 834



16

tilstede? 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

Ikke kjent med spesielle forhold.

11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

11.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

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 3 3 Rød

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Tomtene 1 og 2 i BF1 vil i sin helhet ligge innforbi 100-m beltet. Disse er i dag regulert til 
enebolig og en vil gjennom planforslaget legge opp tiltomannsboliger på tomtene. En 
vurderer ikke at dette vil ha vesentlige konsekvenser, såp lenge en ivaretar kravene om 
terrengtilpasset bebyggelse og reduserer inngrep mest mulig. Eksisterende friluftsområde 
mot sjøen beholdes som i gjeldende reguleringsplan.

11.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

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.

11.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

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 I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert kulturminner i området jfr. temakart Rogaland. Heller ikke SEFRAK 
bygninger innforbi planområdet.
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Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

11.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

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 dette området.

11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

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.

11.6 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.7 Terreng

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn .

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

=

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
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Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn .

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.11 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge X 2 2 Gul .

Planlagt bebyggelse i BK1 har gode solforhold, og tomta er tilnærmet flatt.
Solforhold kl. 10.00: Felles uteoppholdsareal er skyggelagt, samt uteareal og terrasser for 
bolihgene 1,2,3 og 4, med unntak av terrasse nr.5 som har gode solforhold.
Solforhold kl. 15.00: Svært gode solforhold på terrasse/uteareal tilhørende bolig nr.3,4,og 5, 
med unntak av terrasse/uteareal til nr.1 og 2 som er skyggelagt. Inngagangsparti til bolig nr. 
3,4 og 5 er skyggelagt. Svært solrikt på felles uteoppholdsareal.
Solforhold kl. 18.00: Bolig nr.1, 2 og 3 har svært gode solforhold på terrasser/utearealer. 
Eksisterende bebyggelse i sør skyggelegger uteareal til bolig nr. 4 og 5. Inngangspartier og 
kjøreareal for alle boligene i BK1 er skyggelagt. Svært solrikt på felles uteoppholdsareal.

Forhold til naboeiendommer: Planlagt bebyggelse i BK1 gir ikke skyggekast på eksisterende 
bebyggelse i sør. Naboeiendom i nord får skyggekast fra planlagt bebyggelse på 
innkjøring/kjøreareal på sen ettermiddag (se soldiagram kl.18.00). Dette vurderes ikke som 
en vesentlig endring.

12. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

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 

Side 404 av 834



19

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”.

Det er ønskelig at det inngås utbyggingsavtale jfr. etablering av lekeplass og lignende.

13. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn

Viser til saksutredningen ovenfor og en vurderer ikke at planen vil komme i konflikt med 
kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette.

14. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner. 

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut med de endringene som fremkommer i 
fremlegg til vedtak.

14. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Forslag til reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende endringer:

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
209549 Plankart
226527 2287 bestemmelser_200412.docx
214990 2287 planbeskrivelse_130212.docx
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209546 Forslag til detaljreguleringsplan for Myllarsveien gnr. 13 bnr. 46 m.fl.
209547 Høringsuttalelser
200639 Uttalelse - reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

192012
Uttalelse til oppstart av detaljreguleringsplan for Myllarveien gnr. 13 bnr. 574, 46, 
2490 m.fl.

213914
Notat Myllarsveien gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - barn og unge samt ute og 
oppholdsareal

226526 SV: Vedr. reguleringsplan for Myllarsveien - støyrapport
228386 Myllarsveien - ute og oppholdsareal - justert vurdering og revidert situasjonsplan
228387 Revidert situasjonsplan
228865 Myllarsvegen - fasader og perspektiv
229528 2287-Soldiagram.pdf
231173 Støyrapport

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 06.07.2011
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Melding om oppstart av deltaljreguleringsplan for 
Myllarsveien, Hestnes gnr. 13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl.

3 I 13.07.2011 Statens vegvesen
Uttale til varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan gnr. 13 bnr. 574, 46 og 
2490 m.fl

2 X 22.07.2011
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl. - Myllarsveien

4 I 25.08.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Detaljregulering gnr. 13 bnr. 46 m.fl. - midlertidig 
uttalelse

5 I 09.09.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til oppstart av detaljregulering Myllarv. 
gnr. 13 bnr. 46 m.fl.

6 I 20.09.2011
BR- representant i 
plansaker

Uttalelse til oppstart av detaljreguleringsplan for 
Myllarveien gnr. 13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl.

8 I 08.11.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 
46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

9 I 17.01.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Forslag til detaljreguleringsplan for Myllarsveien 
gnr. 13 bnr. 46 m.fl.

11 I 03.02.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Notat Myllarsveien gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. 
- barn og unge samt ute og oppholdsareal

12 I 14.02.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Justert planbeskrivelse og bestemmelser -
reguleringsendring for Myllarsveien

13 U 13.03.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Oppstartsmøte -Reguleringsendring gnr.13 bnr. 
574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

14 I 23.03.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Tillegg til detaljreguleringsplan for Myllarsveien 
gnr. 13 bnr 46 mfl.

19 I 19.04.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Vedr. reguleringsplan for Myllarsveien -
støyrapport

15 I 20.04.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Vedr. reguleringsplan for Myllarsveien -
støyrapport og justerte bestemmelser

17 I 25.04.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Myllarsvegen - fasader og perspektiv

16 I 03.05.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Myllarsveien - ute og oppholdsareal - justert 
vurdering og revidert situasjonsplan
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18 I 10.05.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Soldiagram -  Myllarsveien

Parter i saken:
            
N ANDERSEN JORUN HESTNESVEIEN 238 4370 EGERSUND
N BERGE AGNETTE MYLLARSVEIEN 2 4370 EGERSUND
N BERGE BØRRE 

TRYGVE
GITLEVEIEN 5 4370 EGERSUND

N EIGERSUND 
KOMMUNE

Postboks 580 4379 EGERSUND

N EINARSSON LOGI 
FREYR

GITLEVEIEN 3 4370 EGERSUND

N FURULØKKEN AUD HESTNESVEIEN 236 4370 EGERSUND
N FURULØKKEN JAN 

GEORG
HESTNESVEIEN 236 4370 EGERSUND

N HESTNES HELGA 
STURE

RINDAVEIEN 13 4370 EGERSUND

N HESTNES HERMANN 
LUDVIG

MYLLARSVEIEN 5 4370 EGERSUND

N HESTNES JAN H 
LARSEN

MYLLARSVEIEN 8 4370 EGERSUND

N HESTNES PER HESTNESVEIEN 241 4370 EGERSUND
N HESTNES REIDAR RINDAVEIEN 13 4370 EGERSUND
N HESTNES TERJE KABELHUSVEIEN 13 4370 EGERSUND
N HOFFMANN ANNE 

MARIE
MYLLARSVEIEN 6 4370 EGERSUND

N HØGHAUG WENCHE GITLEVEIEN 3 4370 EGERSUND
N KARLSEN DAG VIDAR HESTNESVEIEN 238 4370 EGERSUND
N KLIPPENBERG KÅRE HYVINGEVEIEN 21 4370 EGERSUND
N LEIDLAND ARILD VIKINGVEIEN 12 4370 EGERSUND
N MELHUS LILLIAN 

MARGRETE
SLETTEIDVEIEN 80 4370 EGERSUND

N MONG BERIT HESTNESVEIEN 209 4370 EGERSUND
N RASMUSSEN DAG 

ARVE BOGE
GITLEVEIEN 1 4370 EGERSUND

N ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE

Postboks 130 4001 STAVANGER

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST

Askedalen 4 6863 LEIKANGER
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DETALJREGULERING FOR MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL
EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER

Plankart datert 17.01.12, rev. 31.01.12
Bestemmelser rev. 23.03.12

Plan ID -

GENERELT

§ 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor 
plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. 

REGULERINGSFORMÅL

§ 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

 Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, pkt. 1)
- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, BF1
- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse, BK1

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, pkt. 2)
- Veg
- Kjøreveg, f_AV
- Annen veggrunn – tekniske anlegg

 Grønnstruktur (PBL § 12-5, pkt. 3)
- Friområde, FR

 Hensynssoner (PBL § 12-6)
- Frisikt, H140

REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

§ 3 Før det blir gitt igangsettingstillatelse for nye boliger skal det foreligge 
godkjent vann- og avløpsanlegg. 

§ 4 Alle tiltak som berører fylkesvei 55 skal planlegges etter vegnormalen, 
samt teknisk godkjennes av Statens vegvesen før igangsettingstillatelse 
kan gis. 

§ 5 Avkjørselen f_AV skal være ferdigstilt før det gis midlertidig brukstillatelse til 
nye boliger i BK1.

§ 6 For boligene i BK1 må det ved søknad om igangsettingstillatelse 
dokumenteres at støyforholdene er tilfredsstillende jf. Støyrapport for 
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Myllarsveien gnr. 13 bnr. 42 av 10.04.12. Aktuelle tiltak vil være fasadetiltak, 
lokal skjerming av uteplass, samt tett støyskjerm mot Hestnesveien. 

FELLESBESTEMMELSER

§ 7 Opparbeidelse av planområdet skal, så langt som dette er mulig, 
utformes etter prinsippene om universell utforming.

§ 8 Støy
Nye boliger skal tilfredsstille kravene til grenseverdier for støy i henhold til 
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442. Dette gjelder både utemiljø 
og innemiljø.

§ 9 Nye boliger skal ha god arkitektonisk og estetisk kvalitet, herunder kvalitet 
på uteområder. 

§ 10 Ny bebyggelse skal oppføres innenfor de regulerte byggegrenser.

§ 11 Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, pkt. 1)

§ 12 Boligbebyggelse, BF1
12.1 I områdene er det tillatt å oppføre frittliggende eneboliger med 

tilhørende anlegg. I område BF1 på tomt nr. 2 og nr. 3, kan det 
oppføres tomannsboliger. 

12.2 Utnyttelse av tomta
For hver enkelt tomt i BF1 er maksimalt tillatt bebygd areal BYA = 40 
%, inkludert garasje/carport og utvendig bod. 

12.3 Høyder 
Maksimalt tillatt møne-/gesimshøyde er 9 meter over gjennomsnitt 
planert terreng. Bebyggelsen kan oppføres i inntil 2 etasjer. 

12.4 Garasje
Frittliggende garasje skal oppføres i 1 etasje med grunnflate på inntil 
40 kvm, og må tilpasses bolighuset med hensyn til materialvalg, form 
og farge. Garasjens møne-/gesimshøyde må ikke overstige 5 meter 
over gjennomsnitt planert terreng. 

Garasje kan oppføres i nabogrense, men takutstikk og taknedløp 
skal holdes innenfor tomtegrensene. Langs vei kan garasje plasseres 
inntil 1 meter fra regulert veikant, dersom den ligger parallelt med 
veien.

12.5 Parkering
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12.6 Avkjørsel
Avkjørsel til tomtene 1, 2 og 3 i BF1 kan plasseres langs tomtegrensen 
mot Myllarsveien, der hvor dette er hensiktsmessig ut fra terreng og 
veghøyder. 

§ 13 Boligbebyggelse, BK1
13.1 I området er det tillatt å oppføre kjedehus/rekkehus mv. med 

tilhørende anlegg. Maks antall boenheter i BK1 er 5.

13.2 Utnyttelse av tomta
Maksimalt tillatte bebygd areal er BYA = 40 %, inkl. utvendig bod. 

Maks BYA pr. boenhet er 80 kvm.

13.3 Høyder og utforming
Maksimalt tillatt møne-/gesimshøyde 7 meter over gjennomsnitt 
planert terreng. Bebyggelsen kan oppføres i inntil 2 etasjer. 

13.4 Planlagt bebyggelse
Omriss av planlagt bebyggelse er kun veiledende og ikke juridisk 
bindende.

13.5 Parkering
Det skal beregnes og opparbeides min. 1,5 parkeringsplass for bil pr. 
boenhet, inkl. garasje eller carport. 

13.6 Garasje/ carport
Garasje/carport kan ha flatt tak, med maksimalt tillatt møne-
/gesimshøyde 5 meter over gjennomsnitt planert terreng. 

Garasje/ carport kan plasseres i nabogrense, men takutstikk og 
taknedløp skal holdes innenfor tomtegrensene. Langs vei kan 
garasje/carport plasseres inntil 1 meter fra regulert veikant, dersom 
den ligger parallelt med veien.

13.7 Støyskjerm
Innenfor byggeområdet er det tillatt å oppføre tett støyskjerm mot 
Hestnesveien, i henhold til støyrapport av 10.04.12. Støyskjermen må 
være min. 1,0 meter høyere enn senterlinje i Hestnesveien.  

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, pkt. 2)

§ 14 Avkjørselen, f_AV er felles for boligene i BK1. 

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, pkt.3)

§ 15 Friområde, FR er åpent for allmennheten. Det er ikke tillatt med tiltak som 
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HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN (PBL § 12-6)

§ 16 Innenfor frisiktsonene H140 tillates ikke etablert tiltak eller vegetasjon som 
rager høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå.  
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DETALJREGULERING FOR MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL. 

EIGERSUND KOMMUNE

PLANKART datert 17.01.12

PLAN ID xx

1 PLANBESKRIVELSE

1.1 Forslagsstiller og planlegger

På vegne av Byggmestrene Larsen & Bjørkeland AS og Aktiv Eiendomsutvikling 

Dalane AS, har Kristiansen & Selmer-Olsen AS tatt på seg arbeidet med å utarbeide 

detaljreguleringsplan for Myllarsveien gnr. 13 bnr. 46 mfl, i Eigersund kommune. 

1.2 Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for nye boliger på eiendommene gnr. 

13 bnr. 46, 574 og 2490. 

Reguleringsplan for Rundevoll – Hestnes fra 2009 er vedtatt uten rundkjøring i 

Hestnesveien. Som en konsekvens at dette blir rundkjøring, som vist i 

reguleringsplanen for Hestnes øst – Lyngtangen fra 1999, ulogisk. Areal avsatt til 

rundkjøring øst for Hestnesveien kan derfor disponeres til andre formål.  

1.3 Overordnet planverk

1.3.1 Kommuneplan

Planområdet er avsatt til boliger i gjeldende kommunedelplan for Eigersund sentrum 

2007-2019. 

1.3.2 Reguleringsplan

Planområdet inngår i reguleringsplan for Hestnes øst – Lyngtangen vedtatt 08.02.99, 

sak 13/99. Planen omfatter arealene øst for Hestnesveien, og disponerer det 

regulerte området til boliger, friområde og kjøreveg med rundkjøring.

Mot vest grenser planområdet til reguleringsplan for Rundevoll – Hestnes vedtatt 

08.06.09, sak 048/09. Planen omfatter arealene vest for Hestnesveien. 

1.4 Beskrivelse av planområdet

Planområdet ligger i et etablert boligområde på Hestnes, ca 2 km sør for Egersund 

sentrum. Området har nærhet til sjøen, samt store friområder med opparbeidede 

turløyper. Barnehage ligger i umiddelbar nærhet, mens nærmeste barneskole er ca 

1,3 km i luftlinje fra planområdet. 

Planområdet er tilnærmet flatt, med en svak helning ned mot sjøen i øst. 

Side 413 av 834



2 PLANFORSLAGET

2.1 Planens begrensning

Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 6,4 daa. 

Plankartet viser eksakt hvor planområdet befinner seg. 

2.2 Planens reguleringsformål

Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

 Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, pkt. 1)
- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, BF1
- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse, BK1

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, pkt. 2)
- Veg
- Kjøreveg, f_AV
- Annen veggrunn – tekniske anlegg

 Grønnstruktur (PBL § 12-5, pkt. 3)
- Friområde, FR

  
 Hensynssoner (PBL § 12-6)

- Frisikt, H140

2.3 Planens løsninger

Planområdet betjenes fra Myllarsveien, med eksisterende avkjørsel i Hestnesveien. 

2.3.1 Boligbebyggelse, BF1

Området BF1 omfatter to grunneiendommer, som deles opp i 3 separate tomter. 

Maksimalt tillatt bebygd areal for hver av tomtene 1, 2 og 3 i BF1 er 40 %, inkludert 

garasje/carport og utvendig bod. Maksimalt tillatt møne-/ og gesimshøyde for 

bolighusene er 9 meter over gjennomsnitt planert terreng. Det er tillatt å oppføre 

garasje i 1. etasje med grunnflate på inntil 40 kvm, med maksimalt tillatt møne-

/gesimshøyde på 5 meter fra gjennomsnitt planert terreng. 

Tomt 1 utgjør et areal på om lag 1340 kvm, og omfatter eksisterende enebolig og 

garasje. Avstand fra eksisterende garasje til regulert tomtegrense er minimum 4 

meter. 

Tomt 2 utgjør et areal på om lag 710 kvm, og tomt 3 utgjør et areal på om lag 722 

kvm. På tomtene 2 og 3 kan det oppføres en enebolig eller tomannsbolig med 

tilhørende anlegg. Adkomst til tomtene er via Myllarsveien, og avkjørsel kan 

plasseres langs tomtegrensen der hvor dette er hensiktsmessig ut fra terreng og 

veghøyder. 
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2.3.2 Boligbebyggelse, BK1

Området BK1 omfatter eiendommen 13/46. I området er det planlagt konsentrert 

boligbebyggelse i form av rekkehus/kjedehus med inntil 5 boenheter. Maksimalt tillatt 

bebygd areal er 40 %, inkludert utvendig bod. Hver boenhet kan ha en maksimal 

grunnflate på 80 kvm. Maksimalt tillatte møne-/gesimshøyde er 7 meter over 

gjennomsnitt planert terreng. Bebyggelsen kan oppføres i inntil 2 etasjer. 

Hver boenhet disponerer egen garasje/carport med tilhørende utebod. 

Garasje/carport kan oppføres med flatt tak, med maksimalt tillatt møne-/gesimshøyde 

5 meter over gjennomsnitt planert terreng.   

Det legges opp til privat uteoppholdsareal på bakkeplan i tilknytning til hver boenhet. 

Utearealene er solrike, se vedlagte sol- /skyggekart.

2.3.3 Avkjørsel, f_AV

Avkjørselen er felles for boligene i BK1. Vegen skal opparbeides med ett kjørefelt.   

2.3.4 Annen veggrunn – tekniske anlegg

Omfatter sideareal til fylkesvei 55. Regulert bredde 3 meter.  

2.3.5 Friområde

Område FR omfatter eksisterende grøntområde mot sjøen. Innenfor området er det 

ikke tillatt med inngrep som kan forringe områdets kvaliteter. Området er åpent for 

allmennheten. 

2.3.6 Frisikt

Innenfor frisiktsonene er det ikke tillatt med etablerte tiltak eller vegetasjon som rager 

høyere enn 50 cm over tilstøtende vegers nivå. 
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3 VIRKNINGER AV PLANEN

3.1 Trafikkforhold

Adkomst til planområdet er eksisterende private veg Myllarsveien, med avkjørsel fra 

fylkesvei 55, Hestnesveien. Kryss Myllarsveien/Hestnesveien har kurvatur i henhold 

til vegnormalen. Det er angitt avkjørsler til hver tomt i plankartet. Myllarsveien er vist 

med vegbredde 4,0 meter. 

3.2 Avkjørsler og kryss

Frisiktsoner for de ulike avkjørslene fremkommer av plankartet. Frisiktsonene er 5 x 

45 meter for avkjørsler til Hestnesveien, og 4 x 30 meter for avkjørsler til 

Myllarsveien. Innenfor frisiktsonene er det angitt i reguleringsbestemmelsene at det 

ikke er tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon som er høyere enn 0,5 meter over 

tilstøtende vegers nivå. 

3.3 Trafikksikkerhet 

På motsatt side av fylkesveien er det etablert gang- og sykkelvei med en bredde på 

om lag 3 meter. Det er etablert grøntrabatt mellom gang- og sykkelvei og 

Hestnesveien. Gang- og sykkelveien går parallelt med fylkesveien fra Hestnesbroa 

og forbi planområdet. 

Det er planlagt etablert 10 boenheter innenfor planområdet. Det er derfor vurdert ikke 

nødvendig å etablere egen fotgjengerovergang fra Myllarsveien over Hestnesveien til 

gang- og sykkelvei. 

Innenfor planområdet er det langsmed fylkesveien avsatt et 3 meter bredt belte til 

annen veggrunn, som omfatter sideareal til vegen. Byggegrense mot fylkesveien er 

15 meter fra senterlinje veg.

3.4 Parkeringsforhold og kapasitet

Parkering er løst med krav om 2 parkeringsplasser på egen grunn for bolig i BF1, og 1,5 

parkeringsplass per. boenhet for gruppebebyggelsen i BK1. Parkering på BK1 er vist i 

planforslaget/illustrasjon til plan.

3.5 Forholdet til kollektivtrafikk

Holdeplass for buss til Egersund sentrum er i Hestnesveien, ca 100 meter nord for 

planområdet.

3.6 Infrastruktur
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Planområdet omfatter dagens Myllarsveien, og det er ikke forestått endringer av dette 

med unntak av justering av siktlinjer og krysskurvatur slik at disse er i henhold til 

vegnormalen. 
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3.7 Fortetting

Tidligere plan angir eneboligtomter innenfor hele planområdet. Man har sett potensial 

i en fortetting av den opprinnelige enebolig-planen for området, uten å gå vekk fra 

småhuspreget. Det er et lett tilgjengelig område; nær hovedvei, kollektivtrafikk og 

barnehage. 

BK1 gir en betydelig fortetting innen planområdet, med tett og lav gruppebebyggelse.

3.8  Estetikk og byggeskikk

Det er planlagt en tett/lav småhusbebyggelse innenfor BK1, og åpen for 2 nye 

enebolig/tomannsbolig innenfor BF1. Forslag til utforming av boligene i BK1 er 

vedlagt planforslaget, og består av en småskala gruppebebyggelse med 5 boenheter 

i dagens formspråk, med tilnærmet flatt tak. Materialbruk, skala og høyder er tilpasset 

øvrig bebyggelse i nærområdet. 

Bebyggelsen i BK1 har utearealer mot syd-vest og nord-vest, mens adkomst og 

parkering er fra nord-øst. Se vedlagte sol- og skyggekart.

3.9 Leke og oppholdsarealer

I planforslaget legges det opp til at hver boenhet i BK1 og BF1 har egne private 

hager. Det er ikke foreslått felles uteoppholdsareal for nye boliger i planområdet. 

Vedlagt planforslaget følger en illustrasjon som viser uteoppholdsarealene for 

planlagte boliger i BK1. Hver boenhet har privat terrasse, samt egen privat hage i 

tilknytning til boligen. Utearealene avgrenses med gjerde/hekk mot vegen og 

naboeiendommer. Utearealene er tilnærmet flate og har gode solforhold. Private 

uteareler til hver boenhet i BK1 har varierende størrelse, men utgjør til sammen et 

areal på ca 600 kvm.

Når det gjelder forholdet til barn og unge, er det ikke avsatt felles areal til lek innenfor 

planområdet. Planområdet grenser til offentlig regulert lekeplass i Myllarsveien med 

et areal på om lag 750 kvm. Denne lekeplassen er ikke opparbeidet, og fremstår i 

dag som et grøntareal mellom eksisterende bebyggelse. Om lag 50 meter syd for 

planområdet ligger etablert nærmiljøanlegg, med ballbane og diverse lekeapparater 

og utstyr. På motsatt side av Hestnesveien ligger en nyetablert barnehage, Hestnes 

FUS barnehage, med store og flotte utelekearealer. 

Det er tilstrekkelige arealer til sikker uteaktivitet for barn og unge og i nær tilknytning 

til planområdet. Ut fra dette vurderes det som ikke hensiktsmessig å regulere inn 

eget areal til lek eller felles uteoppholdsareal innenfor planområdet. 

3.10 Avfallshåndtering
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Det er ikke lagt opp til en samlet avfallshåndtering for gruppebebyggelsen i BK1. Til 

det er antallet enheter for lite. Hver boenhet har egne søppelstativer. Søppelsekker 

settes ut til Myllarsveien etter avtale med DIM på hentedagen. 
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3.11 Vannforsyning og avløpsforhold

Planområdet ligger umiddelbart inntil hovedtrasé for vannforsyning/avløp i området, 

og forholdet er dermed uproblematisk.

3.12 Enøk og energiløsninger

Det er ikke grunnlag for kollektive energiløsninger med kun 5 boenheter, likeledes er 

det ikke noe offentlig tilbud om fjernvarme eller tilsvarende i området. Hver boenhet 

må forholde seg til krav til alternativ oppvarming i byggeforskriftene. 

3.13 Eiendomsinngrep utover egen grunn

Det er ingen eiendomsinngrep på annen manns grunn. 

3.14 Forhold til og konsekvenser for naboer ved utbygging

Planen fremmes i forståelse med grunneier op 13/574 som også har ønsket å legge 

til rette for 2 ekstra boliger på sin eiendom. Den økende trafikkbelastningen på 

Myllarsveien fra gruppebebyggelsen skjer nærmest Hestnesveien og vil ikke få 

konsekvenser for boligene bak. 

3.15 Kulturminner på land og i sjø

Det er ikke registrert automatisk vernede kulturminner innenfor planområdet, jf. 

uttalelse fra Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen (se pkt. 5.1.2). 

3.16 Forurensning

Det er p.t ingen spesielle forurensingskilder i nærområdet som gjør at det må utføres 

særskilte tiltak utover dette. 

3.16.1  Støv

I denne sammenheng dreier temaet støv seg om vegtrafikkstøv fra Hestnesveien. 

Hestnesveien er en fylkesvei med fartsgrense 50 km/t. Vegen ender i snuplass om 

lag 200 meter lenger inn enn planområdet. Ved anleggelse av gjerde/hekk mot vegen 

for boligene i BK1, stenges området for innsyn samt skjermes for støy, støv og 

forurensning fra vegen. 

3.16.2 Støy

Forholdet rund temaet støy er dekket av reguleringsbestemmelsene. I § 4 stilles det 

rekkefølgekrav til at støysituasjonen langs fylkesvei 55 Hestnesveien skal utredes før 

det gis igangsettingstillatelse til nye boliger i planområdet. Eventuelle avbøtende tiltak 

skal skisseres. I § 8 stilles det krav til at nye boliger skal tilfredsstille krav til 

grenseverdier for støy i henhold til retningslinje T-1442. 

Det er tillatt å oppføre støyskjermingstiltak innenfor byggeområde BK1, dersom 

støyrapport tilsier at dette er nødvendig. 
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3.17 Tilgjengelighet for alle

Plan- og bygningsloven 2008 og TEK10 gir bestemmelser som angår universell 

utforming. Bestemmelsene setter krav til at opparbeidelse av planområdet skal så 

langt som dette er mulig utformes etter prinsippet om universell utforming. 

3.18 Radon

Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i den nye byggeforskriften TEK10, 

vedtatt i 2010. 

3.19 Adkomst for brannbil

Området har bare en mulig adkomst for brannbil, via Hestnesveien. Dette anses å 

være en ganske vanlig situasjon i etablerte boligområder i Norge.
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4 RISIKO OG SÅRBARHET
Det er tatt en gjennomgang på temaet i form av en sjekkliste.

EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING
JA/NEI MERKNAD

Naturgitte Er området utsatt for snø- eller steinskred? NEI
forhold Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? NEI

Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? NEI
Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? NEI
Er det radon i grunnen? - Se pkt. 3.18
Annet (angi) NEI

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nær-
liggende transportårer, utgjøre en risiko for området? 

-hendelser på veg NEI
-hendelser på jernbane NEI
-hendelser på sjø/vann/elv NEI
-hendelser i luften NEI

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nær-
liggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for 
området?

-utslipp av giftige gasser/væsker NEI
-utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker NEI

Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle
ulemper for området:

-elektrisitet NEI
-teletjenester NEI
-vannforsyning NEI
-renovasjon/spillvann NEI

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: 
-påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? NEI
-er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? NEI

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for 
gående, syklende og kjørende innenfor området:

-til skole/barnehage? - Se pkt. 3.3
-til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? NEI
-til forretning etc.? NEI
-til busstopp? NEI

Brannberedskap
-omfatter området spesielt farlige anlegg? NEI
-har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde 
og trykk)?

NEI

-har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? JA Se pkt. 3.19
Tidligere Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter?
bruk -gruver: åpne sjakter, steintipper etc. NEI

-militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. NEI
-industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering NEI
-annet (angi) NEI

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for 
usikker is?

NEI

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare 
(stup etc.)

NEI
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Annet (angi) NEI
Ulovlig Sabotasje og terrorhandlinger
virksomhet - er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? NEI

- finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? NEI

5 MERKNADER TIL VARSEL OM IGANGSATT PLANARBEID
Skriftlig varsel om oppstart av planarbeid ble tilsendt følgende hjemmelshaver og 
offentlige myndigheter den 04.07.11:

Gnr/Bnr: Navn: Adresse: Poststed:

13/574

13/2490

HESTNES HERMAN LUDVIG MYLLARSVEIEN 5 4370 EGERSUND

13/2099 FURULØKKEN AUD

FURULØKKEN JAN GEORG

HESTNESVEIEN 236 4370 EGERSUND

13/716

13/670

13/896

EIGERSUND KOMMUNE POSTBOKS 580 4379 EGERSUND

13/46 HESTNES HERMAN LUDVIG MYLLARSVEIEN 5 4370 EGERSUND

13/46 MELHUS LILLIAN MARGRETE SLETTEIDVEIEN 80 4370 EGERSUND

13/2204 HESTNES PER HESTNESVEIEN 241 4370 EGERSUND

13/2611 HESTNES TERJE KABELHUSVEIEN 13 4370 EGERSUND

13/2608 KLIPPENBERG KÅRE HYVINGEVEIEN 12 4370 EGERSUND

13/2608 LEIDLAND ARILD VIKINGVEIEN 12 4370 EGERSUND

13/2608 MONG BERIT HESTNESVEIEN 209 4370 EGERSUND

13/2421 HESTNES HELGA STURE

HESTNES REIDAR

RINDAVEIEN 13 4370 EGERSUND

13/505 HESTNES JAN H LARSEN MYLLARSVEIEN 8 4370 EGERSUND

13/693 MIDTBØ INGER

REFSLAND FRANK

GITLEVEIEN 7 4370 EGERSUND

13/694 BERGE BØRRE TRYGVE GITLEVEIEN 5 4370 EGERSUND

13/674 HOFFMANN ANNE MARIE MYLLARSVEIEN 6 4370 EGERSUND

13/695 EINARSSON LOGI FREYR

HØGHAUG WENCHE

GITLEVEIEN 3 4370 EGERSUND

13/692 KLIPPENBERG ODD ARILD GITLEVEIEN 9 4370 EGERSUND

13/696 RASMUSSEN DAG ARVE BOGE GITLEVEIEN 1 4370 EGERSUND

13/2548 HÅLAND RAGNAR MYLLARSVEIEN 2 4370 EGERSUND

13/68 ANDERSEN JORUN

KARLSEN DAG VIDAR

HESTNESVEIEN 238 4370 EGERSUND

13/2412 STATENS VEGVESEN REGION 

VEST

ASKEDALEN 4 6863 LEIKANGER

13/2626 HESTNES FUS BARNEHAGE 

AS

HESTNESVEIEN 255 4370 EGERSUND

13/37 ERØY BODIL

KLIPPENBERG BJØRN OLAV

HESTNESVEIEN 215 4370 EGERSUND

13/691 HANSEN LEIF GITLEVEIEN 2 4370 EGERSUND

Offentlig part Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 STAVANGER

Offentlig part Rogaland Fylkeskommune, 

kulturseksjonen

Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER

Offentlig part Rogaland Fylkeskommune, 

regionalutviklingsavdelingen

Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER

Offentlig part Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER
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Offentlig part Dalane energi IKS Postboks 400 4379 EGERSUND

Offentlig part Mattilsynet Postboks 383 2381BRUMMUNDAL

Offentlig part Barn og unges representant i 

plansaker v/Mette Mellegård

Strandgata 49 4370 EGERSUND

Offentlig part Eigersund kommune, Brann og 

redningstjenesten v/Roger 

Tengsareid

Postboks 580 4379 EGERSUND

Offentlig part Eigersund kommune, 

kommuneoverlege v/Bjarne 

Rosenblad

Postboks 580 4379 EGERSUND

Offentlig part Eigersund kommune, felles 

brukerutvalg

Postboks 580 4379 EGERSUND

Offentlig part Eigersund kommune, 

plankontoret

Postboks 580 4379 EGERSUND

Offentlig part Eigersund kommune, 

miljøavdelingen

Postboks 580 4379 EGERSUND

Offentlig part Eigersund kommune, sentraladm. Postboks 580 4379 EGERSUND

Melding om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Dalane Tidende og Stavanger 
Aftenblad. Frist for merknader og innspill til varselet ble satt til 26.08.11.

Planområdets omfang i detaljplanen er mindre enn meldt planområde. 

Merknadene gjengis kortfattet med tilhørende kommentarer fra forslagstiller:

5.1 Merknader fra offentlige myndigheter mv.

5.1.1 Rogaland Fylkeskommune. Kulturseksjonen. Brev av 25.08.11:

Midlertidig uttalelse. Kulturseksjonen finner de nødvendig å foreta befaring i området 

med tanke på kulturminner. Opplyser at første befaring ikke vil bli belastet 

tiltakshaver. Det understrekes at det kan bli behov for ytterligere registreringer, som 

da vil bli belastet tiltakshaver.

5.1.2 Rogaland Fylkeskommune. Kulturseksjonen. Brev av 09.09.11:

Viser til tidligere korrespondanse i saken, se brev av 25.08.11. I etterkant av er de 
blitt oppmerksomme på at planområdet er vurdert i forhold til automatisk freda 
kulturminner tidligere, da i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen for 
Hestnes øst – Lyngtangen. Det ble ikke registrert automatisk freda kulturminner 
innenfor området på dette tidspunkt. Med bakgrunn i dette ser kulturseksjonen ikke at 
det er behov for å utføre varslede befaring i området. 

Kommentar:

Uttalelsene tas til etterretning.

5.1.3 Statens vegvesen Region vest. Brev av 13.07.11:

Det forutsettes at eksisterende adkomst fra fylkesvei 55, Myllarsveien benyttes. Det 
vil ikke bli akseptert å opprette ny avkjørsel på fylkesveien. Det må tas med i 
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bestemmelsene at alle tiltak som berører fylkesveien skal planlegges etter 
vegnormalen, samt teknisk godkjennes av Statens vegvesen før byggetillatelse kan 
gis. Frisiktsoner må tegnes inn og målsettes i plankartet. 

Byggegrense fra fylkesveiens senter veglinje er 15 meter. Opplyses at byggegrensen 
skal være tilbaketrukket i kryss. 

Det må reguleres inn et belte på min. 3 meter langs fylkesveien til annen veggrunn. 
Støysituasjonen langs fylkesveien må utredes før det blir gitt byggetillatelse til nye 
boliger. 
Bestemmelsene skal vise til gjeldende forskrift T-1442, og at krav til avbøtende tiltak 
må gjennomføres om grenseverdiene blir overskredet. 

Det må gjøres en vurdering av sikkerheten til barn og unge. Det forutsettes at 
hensynet til universell utforming ivaretas i den videre planleggingen. 

Kommentar:
Eksisterende avkjørsel i Myllarsveien blir benyttet. Bestemmelsenes § 5 setter krav til 
at tiltak som berører fylkesveien skal planlegges etter vegnormalen og teknisk 
godkjennes av Statens vegvesen før igangsettingstillatelse blir gitt. Frisiktsoner er 
tegnet inn og målsatt plankartet. 

Langsmed fylkesvegen er det regulert inn 3 meter bredt belte til annen veggrunn –
tekniske anlegg. 
Bestemmelsenes §§ 4 og 7 stiller krav til støy, og § 6 stiller krav til universell 
utforming. 

5.1.4 Eigersund kommune. Felles brukerutvalg. Brev av 22.07.11:

Ingen merknader til saken.

5.1.5 Rogaland Fylkeskommune. Fylkesrådmannen. Brev av 08.11.11:

Opplyser at meldt reguleringsformål er i tråd med gjeldende kommuneplan. 
Detaljregulering forutsettes uarbeidet i tråd med formål og bestemmelser i gjeldende 
kommuneplan for Eigersund. 

Henviser til ”Fylkesdelsplan for areal og transport i Dalene 2005-2015, kap 6 
arealbruk og utbyggingsområder. Boligtettheten skal vurderes ut fra hensyn til 
bokvalitet, avstand til kommunesentrum og hovedtrase for kollektivtrafikk. 
Ber om vurdering av varierte boligtyper.

Tilrettelegge for fotgjengere og syklister, herunder trafikksikre og attraktive gang- og 
sykkelveier og sikring av sykkelparkeringsplasser ved felles uteoppholdsareal. 
Ber om at det legges opp til energifleksibilitet, lavenergibygg og bruk av lavverdig og 
miljøvennlig energi til oppvarming og varmtvann. 

Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse. Støyforhold skal utredes som del av 
premissene for planlegging (T-1442). Det må gjennomføres en støyfaglig utredning. 
Planforslag skal sikre at grenseverdiene for støy ikke overskrides. Dette gjelder både 
ute- og innemiljø.
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Tilrettelegge for velegnede, tilstrekkelige og attraktive felles uteoppholdsarealer for 
barn, unge og voksne. 

Prinsippene bak universell utforming skal ligge som premiss i planarbeidet, både i 
forhold til bygninger og uteoppholdsareal. Dette forhold må sikres i bestemmelsene. 

Minner om krav til estetisk utforming i pbl § 1 Naturlige kvaliteter i planområdet bør i 
størst mulig grad bevares. Videre forventes det at bygningene utformes med høy 
estetisk kvalitet. 
Forutsetter at hensynet til strandsonen ivaretas i tråd med pbl § 1-8. 
Kommentar:
I planområdet er det planlagt kjede/rekkehus på eiendom 13/46, samt at det på 
eiendom 13/574 og 2490 er planlagt to frittliggende eneboliger/tomannsboliger. 

Langsmed fylkesveien, på motsatt side av planområdet er det etablert gang- og 
sykkelvei. 

ROS-sjekkliste er utført og konsekvenser omtalt/utredet i planbeskrivelsen. 
Støyforhold er sikret i bestemmelsenes §§ 4 og 7. Krav til universell utforming er 
sikret i bestemmelsens § 6.
Krav til høy arkitektonisk og estetisk kvalitet på nye boliger er sikret i bestemmelsens 
§ 8.

Planområdet omfatter ikke strandsonen. 
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FYLKESRÅDMANNEN
 Regionalutviklingsavdelingen

POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON TELEFAKS BANKGIRO: 3201.05.50520
Postboks 130 Sentrum Arkitekt Eckhoffsgt. 1 51 51 66 00 51 51 68 90

Kristiansen & Selmer-Olsen
Strandgt. 32

4400 FLEKKEFJORD 08.11.2011

Deres ref.: Saksbehandler: Ida Andreassen Saksnr. 11/13637-5
Direkte innvalg: 51 51 66 90 Løpenr. 62182/11

Arkivnr. FR-RB EIG 
  MYLLARV/DETALJ

EIGERSUND KOMMUNE - GNR.13, BNR.46, M.FL. - DETALJREGULERING -
MYLLARV.  - MELDING OM OPPSTART

Vi viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen til uttalelse.

Fylkesrådmannen har vurdert saken som regional planmyndighet.

Fylkesrådmannen beklager å ha oversittet høringsfristen i ovennevnte sak. 

Vi vil opplyse om at det i denne saken ikke kommer egen uttalelse fra Fylkesmannen.
Kulturseksjonen ved Rogaland fylkeskommune har skrevet eget brev i saken. 

Fylkesrådmannen gir merknader angående hensyn til overordnet plan, boligtetthet, 
varierte boligtyper, tilrettelegging for fotgjengere og syklister, energibruk, ROS-analyse, 
støyforhold, uteoppholdsarealer, universell utforming og estetisk utforming. 

Saksopplysninger
Ca. 11,3 dekar varsles regulert til boliger, i tråd med gjeldende kommuneplan. 

Hensyn til overordnet plan 
Fylkesrådmannen forutsetter at påfølgende detaljregulering utarbeides i tråd med formål 
og bestemmelser i gjeldende kommuneplan for Eigersund. 

Boligtetthet
Fylkesrådmannen henviser til ”Fylkesdelplan for areal og transport i Dalane 2005-2015, 
kapittel 6 ”arealbruk og utbyggingsmønster”. 

Boligtettheten i detaljreguleringsplan skal vurderes ut fra hensyn til bokvalitet, avstand til 
kommunesentrum og hovedtrase for kollektivtrafikken.

Varierte boligtyper
Fylkesrådmannen ber forslagsstiller om å vurdere muligheter for varierte boligtyper i 
planforslaget. 

Tilrettelegging for fotgjengere og syklister
Fylkesrådmannen ber forslagsstiller om å tilrettelegge planlagt boligområde for fotgjengere 
og syklister, herunder med tilrettelegging av trafikksikre og attraktive gang- og sykkelveier 
og sikring av sykkelparkeringsplasser ved felles uteoppholdsarealer.
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Energibruk
Fylkesrådmannen ber om at det legges opp til energifleksibilitet, lavenergibygg og bruk av 
lavverdig og miljøvennlig energi til oppvarming og varmtvann. Det må minimum utredes 
eller kreves at det legges opp til energifleksibilitet, lavenergibygg og bruk av lavverdig og 
miljøvennlig energi til oppvarming og varmtvann (minst mulig bruk av elektrisitet).

ROS- analyse
Fylkesrådmannen minner om at det i forbindelse med reguleringsarbeid skal gjennomføres 
en risiko- og sårbarhetsundersøkelse. Ved offentlig ettersyn må det fremgå hvordan de 
aktuelle temaene er vurdert og hvordan eventuelle risiko og/eller sårbarhetsforhold følges 
opp.

Støyforhold
Støyforhold skal utredes som del av premissene for planleggingen (i tråd med MD 
T-1442). Det må gjennomføres en støyfaglig utredning. Videre skal påfølgende planforslag 
sikre at grenseverdiene for støy ikke overskrides. Dette gjelder for både utemiljø og 
innemiljø. 

Uteoppholdsarealer
Fylkesrådmannen forventer at forslagsstiller tilrettelegger velegnede, tilstrekkelige og 
attraktive felles uteoppholdsarealer for barn, unge og voksne. Et minimum er at private og 
felles uteoppholdsarealer er solbelyste høst- og vårjevndøgn tidlig ettermiddag, dvs. ca. 
klokken 15.00.

Universell utforming
Planleggingen skal ha prinsippene bak universell utforming som premiss i det videre 
arbeidet, både i forhold til bygninger og uteoppholdsareal. Dette forholdet må sikres i 
reguleringsbestemmelsene.

Estetiske hensyn
Fylkesrådmannen minner om krav til estetisk utforming i plan- og bygningsloven § 1. 
Naturlige kvaliteter i planområdet bør i størst mulig grad bevares. Videre forventes det at 
bygningene utformes med høy estetisk kvalitet.

Strandsone
Fylkesrådmannen forutsetter at hensynet til strandsonen ivaretas i tråd med plan- og 
bygningsloven § 1–8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. I 100–metersbeltet 
langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 
landskap og andre allmenne interesser.

Med hilsen

Ida Andreassen Esther Balvers 
rådgiver     rådgiver

Kopi: 
Eigersund kommune
Fylkesmannen i Rogaland
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NOTAT
Egersund, 02.02.12

Detaljreguleringsplan for Myllarsveien, gnr 13 bnr 46 mfl, Eigersund 
kommune.
Redegjørelse av uteoppholdsarealer i planforslaget.

I planforslaget legges det opp til at hver boenhet i BK1 og BF1 har 
egne private hager. Det er ikke foreslått felles uteoppholdsareal for 
nye boliger i planområdet. Når det gjelder forholdet til barn og unge, 
er det ikke avsatt felles areal til lek i planområdet. Begrunnes med 
at i umiddelbar nærhet til planområdet er det tilstrekkelige arealer 
til sikker uteaktivitet for barn og unge. Planområdet grenser til 
offentlig regulert lekeplass, i Myllarsveien, med et areal på om lag 
750 kvm. Om lag 50 meter syd for planområdet ligger et etablert 
nærmiljøanlegg, med ballbane og diverse lekeapparater og utstyr. På 
motsatt side av Hestnesveien ligger en nyetablert barnehage, med store 
og flotte utelekearealer. 

Vedlagte situasjonsplan viser uteoppholdsarealene for planlagte 
boliger i BK1. Hver boenhet har privat terrasse, samt egen privat hage 
i tilknytning til boligen. Utearealene avgrenses med gjerde/hekk mot 
vegen. Alle boligene i BK1 har felles kjøreadkomst fra Myllarsveien. 
Uteoppholdsarealene er vestvendt, tilnærmet flate og har gode 
solforhold. 

Støy
Forhold rundt temaet støy er dekket av reguleringsbestemmelsene. I § 4 
stilles det rekkefølgekrav til at støysituasjonen langs fylkesvei 55 
Hestnesveien skal utredes før det gis igangsettingstillatelse til nye 
boliger. Eventuelle avbøtende tiltak skal skisseres. § 8 stiller krav 
til at nye boliger skal tilfredsstille kravene til grenseverdier for 
støy i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje T-1442. Det 
er tillatt å oppføre støyskjermingstiltak innenfor byggeområdet BK1, 
dersom støyrapport tilsier at dette er nødvendig. 

Støv
I denne sammenheng dreier temaet støv seg om vegtrafikkstøv. 
Hestnesveien er en fylkesvei med fartsgrense 50 km/t. Vegen ender i 
snuplass om lag 200 meter lenger inn enn planområdet. Ved anleggelse 
av gjerde/hekk mot vegen, stenges området for innsyn samt skjermes for 
støy, støv og forurensning fra vegen.

Forurensning
Det er p.t. ingen spesielle forurensningskilder i nærområdet, som gjør 
at det må gjøres særskilte tiltak utover dette. 

Vennlig hilsen
Kristiansen & Selmer-Olsen AS
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………………………………
Ragnhild Kaggestad Tamburstuen

reguleringsarkitekt

Vedlegg:
Situasjonsplan 1:200
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________________________________________________________________ 

Fra:  Ragnhild K. Tamburstuen 
Sendt: 20.04.2012 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: Tor-Inge Larsen;Rolv Selmer-Olsen 
Emne: SV: Vedr. reguleringsplan for Myllarsveien - støyrapport 
________________________________________________________________ 

 Hei,

Støyrapporten konkluderer med at "støynivåene for de planalgte boliger på Myllarsveien gnr. 13 bnr. 46 vil 
være akseptable både innendørs og ved de aktuelle uteoppholdsarealer - ved bruk av tett støyskjerm 
langs Hestnesveien, og tett rekkverk på terrasse foran 2. etg...Støyskjermen mot Hestnesveien må være 
minst 1,0 meter høyere enn senterlinje veg. Rekkverk foran 2. etg. fasader mot vegen må være minst 1,0 
meter høyere enn terrassens nivå, og må være helt tett ned til dekket. 

Bestemmelsene i tidligere innsendte plan - justert 230312, inneholder overordnede krav til støy hvor det 
vises til resultater i støyrapport for Hestnes FUS barnehage. § 7.1 beholdes slik den er. § 7.2 flyttes til 
rekkefølgekrav og omskrives til følgende: "§ 6: For boligene i BK1 må det ved søknad om 
igangsettingstillatelse dokumenteres at støyforholdene er tilfredsstillende jf. Støyrapport for Myllarsveien 
gnr. 13 bnr. 42 av 10.04.12. Aktuelle tiltak vil være fasadetiltak og tett støyskjerm mot Hestnesveien." § 
13.7 omskrives til følgende: "Innenfor byggeområdet er det tillatt å oppføre tett støyskjerm mot 
Hestnesveien, i henhold til støyrapport av 10.04.12. Støyskjermen må være min. 1,0 meter høyere enn 
senterlinje i Hestnesveien." 

Utover dette kan vi ikke se at støyrapporten vil ha konsekvenser for bestemmelsene til reguleringsplanen.

Med vennlig hilsen
Ragnhild K. Tamburstuen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Dag Kjetil Tonheim [mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 19. april 2012 18:35
Til: Ragnhild K. Tamburstuen
Emne: SV: Vedr. reguleringsplan for Myllarsveien - støyrapport

Hei!
Så raskt gjennom rapporten - har denne noen konsekvenser for rekkefølgekrav og lignende som medfører 
endring i bestemmelsene?

Mvh
Dag K

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ragnhild K. Tamburstuen [mailto:rkt@arkkso.no]
Sendt: 19. april 2012 13:34
Til: dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no
Kopi: Tor Inge Larsen (larsen@larsenogbjorkeland.no); Rolv Selmer-Olsen
Emne: Vedr. reguleringsplan for Myllarsveien - støyrapport
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Hei,

Vedlagt følger støyrapport for Myllarsveien i Hestnes.
Ber om at denne legges ved tidligere innsendte planforslag. 

Ta kontakt hvis noe er uklart.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Kaggestad Tamburstuen
Reguleringsarkitekt
Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter

Mobil: 911 68 996
E-post: rkt@arkkso.no
________________________________________
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________________________________________________________________ 

Fra:  Ragnhild K. Tamburstuen 
Sendt: 03.05.2012 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 

Kopi: 
Emne: VS: Myllarsveien 
________________________________________________________________ 

Hei,

Vedr. uteoppholdsareal:

Vedlagt følger ny situasjonsplan som viser 3 meter beltet mot vegen. Vi ser av forrige situasjonsplan at 
uteareal på fremsiden av boligene mot parkeringsarealet ikke var medregnet. Ved å ta dette med oppnår 
vi totalt 813 kvm uteoppholdsareal for boligene i BK1. Gjerdet flyttes lenger inn på tomta og plasseres 3 
meter fra vegen. 

Fordeling av uteoppholdsareal for de ulike boenheter: 

-          Tomtnr. 1: 181 kvm (uteareal foran og bak boligen)

-          Tomtnr. 2: 110 kvm (uteareal foran og bak boligen)

-          Tomtnr. 3: 87 kvm          

-          Tomtnr. 4: 33 kvm

-          Tomtnr. 5: 93 kvm

-          Felles uteoppholdsareal 237 kvm

-          Tomtene 3, 4 og 5 disponerer felles uteareal i forkant av boligene mot parkeringsareal på 72 kvm. 

Vedr. trafikksikkerhet for barn og unge:

Viser til beskrivelse i pkt. 3.3 i planbeskrivelse datert 17.01.12, justert 13.02.12 versjon oversendt DKT 
14.02.12. Planbeskrivelsen er lagt ved denne mail. Ca 50 meter fra planlagt bebyggelse i BK1 lenger inne 
i Myllarsveien er offentlig lekeplass, som p.t. ikke er opparbeidet. Myllarsveien er privat veg og er 
blindgate. Trafikk i denne gaten er kun til og fra boligene som ligger til Myllarsveien. Adkomsten til og fra 
lekeplass i Myllarsveien for planlagte boliger i BK1 anses som trafikksikker for barn og unge, da 
Myllarsveien er en privat vei og er en blindgate. Den økende trafikkbelastningen på Myllarsveien fra 
gruppebebyggelsen skjer nærmest Hestnesveien og vil ikke få konsekvenser for ferdsel til og fra 
lekeplassen i Myllarsveien.
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Langsmed Hestnesveien er det etablert gang- og sykkelvei fra planområdet og til Hestnesbroa. 
Bussforbindelse til Egersund sentrum med holdeplass 100 meter nord for planområdet. 

Det er planlagt etablert til sammen 10 boenheter innenfor planområdet. Det er derfor vurdert ikke 
nødvendig å etablere egen fotgjengerovergang fra Myllarsveien til eksisterende gang- og sykkelvei 
langsmed Hestnesveien. 

Med vennlig hilsen

Ragnhild K. Tamburstuen

Tlf. 911 68 996

Fra: Dag Kjetil Tonheim [<mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no>] 
Sendt: 25. april 2012 09:06
Til: Ragnhild K. Tamburstuen
Emne: Myllarsveien
Viktighet: Høy

Hei

Kan du ta kontakte meg angående Myllarsveien. Det ser ut som at det arealet som dere har tatt med i ute-
og oppholdsareal delvis er regulert til annen veggrunn jfr. krav fra Statens Vegvesen. Dette er areal som 
er reservert vegformål og kan ikke regnes med som ute og oppholdsareal. Videre klarer jeg ikke å finne 
vurdering knyttet til trafikksikkerhet for ban og unge som statens vegvesen har bedt om skal utredes.

Mvh

Dag K 
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HOVEDKONTOR: Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord
Tlf.: 38327600, Faks: 38 32 76 01, E-post: flekkefjord@arkkso.no

Avd. EGERSUND: Sandakergaten 4, 4370 Egersund
Tlf.: 51 49 20 11, Faks: 51 49 22 90, E-post: egersund@arkkso.no

Avd. LYNGDAL: Lygna Næringshage, PB 183, 4576 Lyngdal
Tlf.: 38 33 48 80, Faks: 38 33 48 81, E-post: lyngdal@arkkso.no

BYGGHERRE / TILTAKSHAVER:

PROSJEKT:

TEGNINGSTITTEL:

TEGNING NR:

MÅLESTOKK:

FASE:

UTARB:

KONTR: DATO / SIGN:

DATO:

REV:

K:\Prosjekt\2287 Myllarsveien - Larsen & Bjørkeland\01_Byggesak\06_Tegninger\08_Under arbeid\2287-situasjonsplan.rvt

0
3

.0
5
.2

0
1
2
 1

4
:3

0
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9

 1 : 200

Gnr.13 bnr.46

Larsen & Bjørkeland AS

Myllarsveien

Situasjonsplan

2287- 003 Ideskisse

03.05.12rso/sn

REV: DATO: BESKRIVELSE UTARB. KONTR.
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HOVEDKONTOR: Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord
Tlf.: 38327600, Faks: 38 32 76 01, E-post: flekkefjord@arkkso.no

Avd. EGERSUND: Sandakergaten 4, 4370 Egersund
Tlf.: 51 49 20 11, Faks: 51 49 22 90, E-post: egersund@arkkso.no

Avd. LYNGDAL: Lygna Næringshage, PB 183, 4576 Lyngdal
Tlf.: 38 33 48 80, Faks: 38 33 48 81, E-post: lyngdal@arkkso.no

BYGGHERRE / TILTAKSHAVER:

PROSJEKT:

TEGNINGSTITTEL:

TEGNING NR:

MÅLESTOKK:

FASE:

UTARB:

KONTR: DATO / SIGN:

DATO:

REV:

K:\Prosjekt\2287 Myllarsveien - Larsen & Bjørkeland\01_Byggesak\06_Tegninger\03_Skisser_Forprosjekt\2287-Terrengmodell.rvt
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Gnr.13 bnr.46

Larsen & Bjørkeland AS

Myllarsveien

Soldiagram

2287- 003

07.05.12rso/sn

REV: DATO: BESKRIVELSE UTARB. KONTR.

Vår-og høstjevndøgn Kl.10.00 Vår-og høstjevndøgn Kl.15.00

Vår-og høstjevndøgn Kl.18.00

Kommentar:

Planlagt bebyggelse i BK1 har gode solforhold, og tomta er
tilnærmet flatt.

Solforhold kl. 10.00:

Felles uteoppholdsareal er skyggelagt, samt uteareal og terrasser for bolihgene 1,2,3
og 4, med unntak av terrasse nr.5 som har gode solforhold.

Solforhold kl. 15.00:

Svært gode solforhold på terrasse/uteareal tilhørende bolig nr.3,4,og 5, med unntak av
terrasse/uteareal til nr.1 og 2 som er skyggelagt.  Inngagangsparti til bolig nr. 3,4 og 5
er skyggelagt.  Svært solrikt på felles uteoppholdsareal.

Solforhold kl. 18.00:

Bolig nr.1, 2 og 3 har svært gode solforhold på terrasser/utearealer. Eksisterende
bebyggelse i sør skyggelegger uteareal til bolig nr. 4 og 5.   Inngangspartier og kjøreareal
for alle boligene i BK1 er skyggelagt.  Svært solrikt på felles uteoppholdsareal.

Forhold til naboeiendommer:

Planlagt bebyggelse i BK1 gir ikke skyggekast på eksisterende bebyggelse i sør.
Naboeiendom i nord får skyggekast fra planlagt bebyggelse på innkjøring/kjøreareal på sen
ettermiddag (se soldiagram kl.18.00).
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.05.2012
Arkiv: :PL-, GBR-60/36, 
FA-L12
Arkivsaksnr.:
12/640
Journalpostløpenr.:
12/14611

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
51 46 83 21
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
097/12 Planteknisk utvalg 12.06.2012

Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 -
Sannarnes - 1. gangsbehandling
  

Sammendrag:
En har mottatt forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse på gnr. 60 bnr 36, Sannarnes 
på Hellvik. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan og viser mulighet for 3 fritidsboliger. 
Rådmannen vurderer at planen ivaretar de viktigste hensynene og anbefaler at planen 
legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt.

Saksgang:
PTU avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ei.

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2012:
Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 - Sannarnes legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende endringer i:
Kart

1. ”Det tillates innlagt vann i hyttene etter at det er etablert tilfredsstillende 
vannforsyning og avløpet er sikret på en måte som er godkjent av Eigersund 
kommune. Avløp skal ikke føre til forurensning av omgivelsene.

2. ”Forbruksvannet skal hentes fra borebrønn som er avmerket på 
reguleringsplankartet. Forbruksvannet skal gjennomgå en rensemetode som er 
godkjent av bygningsmyndighetene.”

Bestemmelser
3. Borebrønn for drikkevann skal avmerkes på plankartet med ev. sikringssone.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 - Sannarnes - 1. 
gangsbehandling

  
1. Innledning og bakgrunn
En har mottatt forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 -
Sannarnes hvor en ønsker å regulere finn 3 fritidsboliger. Planområdet ligger innforbi 
rektangelet vist på kartet:

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Planområdet er avsatt til fremtidig fritidsbolig i gjeldende kommuneplan for Eigersund vedtatt 
i 2011. 

2.2 Reguleringsplan
Det er ikke et tidligere regulert område. Det grenser inn til regulert område som omfatter bl.a. 
avkjørsel til fylkesveg.

3. VARSEL OM REGULERING
 Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende m.m. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL. 

V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D

Offentlige merknader

1. Fylkesmannen i Rogaland  Merknad E
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2. Statens Vegvesen  Merknad J
3. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O

Private merknader

4. Lars Viland  Merknad O
5. Helge Stensland  Merknad O

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Fylkesmannen i 
Rogaland

 Planen må utformes i tråd 
med kommuneplanen i 
Eigersund kommune og få 
god estetikk og 
landskapstilpassning.

E Rådmannen viser til at det er 
gjennomført befaring sammen 
med Fylkesmannen og tiltakshaver 
og plassering av 3 nye hytter er 
avklart i forhold til estetikk og 
plassering i terrenget. 
Den foreslåtte plasseringen er i 
tråd med det som ble gjennomgått 
på befaring.
Tiltakshaver opplyser at det er lagt 
vekt på å plassere 
bygningskroppene i flate partier for 
å unngå silhuettvirkning.

2. Statens Vegvesen  Avkjørsler/kryss i 
tilknytning til det 
overordnende vegnettet 
skal sikres en utforming i 
henhold til krav i 
vegnormalen.

E Rådmannen viser til at avkjørsel til 
fylkesvegen omfattes av egen 
reguleringsplan, hvor kravene til 
Statens Vegvesen er ivaretatt. En 
vurderer at dette således er 
ivaretatt, men i annen 
reguleringsplan. Rådmannen vil 
vurdere behov for ev. 
rekkefølgekrav etter at planen har 
vært til offentlig ettersyn.

3. Felles brukerutvalg  Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

Private merknader

4. Lars Viland  Han har drikkevannskilde 
og vannledning i aktuelle 
område med tinglyst 
rettigheter som må sikres 
vedlikeholdsadkomst i det 
videre planarbeidet. 

 Det bør inkluderes en 
vedlikeholdsavtale for vei 
til eiendommen.

O

O

Dette er av privatrettslig karakter.

Tiltakshaver opplyser at 
opparbeidelse av anlegg er 
ivaretatt i bestemmelsene.

5. Helge Stensland  Min bolig ligger svært nær 
aktuelle fritidsbebyggelse. 
En økning av 
trafikkmengde vil redusere 
min families bokvalitet mht 
støy, støv og risiko for 

O Rådmannen viser til at disse tre 
fritidsboligene vil generere liten 
trafikkøkning målt over et år. 
Trafikken vil være i tilknytning til 
helger og ferie. En har forelagt 
dette for tiltakshaver som skriver 
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trafikkfarlige situasjoner. 
Forutsetter at det tas 
hensyn til den trafikale 
situasjon og at 
trafikksituasjonen 
vektlegges. Disse forhold 
ble ignorert ved forrige 
reguleringsprosess i 2009 
hvor det ble godkjent ny 
fritidsbolig som også fikk 
adkomst over min 
eiendom. Det kan ikke 
være slik at utbygger skal 
få anledning til å bygge ut 
og at naboer skal sitte 
med alle ulempene.

 Som eier av gnr. 60, 
bnr.102 gjøres det 
oppmerksom på at det 
ikke vil tillates kjøring over 
min eiendom til nye 
fritidsboliger.

O

følgende: ”Når det gjelder 
trafikksikkerhet så ligger dette 
området i enden av en blindvei og 
vil derfor ikke generere mer trafikk 
enn inn og ut av aktuelt område. 
Planen oppfyller krav til 
kommuneplanen med hensyn til 
parkering, uteopphold, støy, sol 
osv. Samtidig viser prosjektet 
fortettingens dilemma, forholdet til 
nabolaget. Så å si all fortetting 
innebærer i større eller mindre 
grad ulemper for nabobebyggelse. 
Det er allikevel viktig å presisere at 
trafikkøkningen i dette tilfelle vil 
være minimal da det kun er snakk 
om 3 fritidsboliger som anslagsvis 
kun vil generere trafikk i helger og 
ferier.”
Dette er av privatrettslige 
karakter.”

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen legges ut til offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak.
Kart
1. ”Det tillates innlagt vann i hyttene etter at det er etablert tilfredsstillende vannforsyning og 

avløpet er sikret på en måte som er godkjent av Eigersund kommune. Avløp skal ikke 
føre til forurensning av omgivelsene.

2. ”Forbruksvannet skal hentes fra borebrønn som er avmerket på reguleringsplankartet. 
Forbruksvannet skal gjennomgå en rensemetode som er godkjent av 
bygningsmyndighetene.”

Bestemmelser
3. Borebrønn for drikkevann skal avmerkes på plankartet med ev. sikringssone.
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4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET

Planområdet ligger på gnr. 60 bnr. 36, Sannarnes på Hellvik. Dette er et mindre 
byggeområde for fritidsbolig på 3,5 daa og ligger vestvendt med til dels flott utsikt over havet. 
Området er til dels treløst landskap som stiller klare krav til estetikk og landskapstilpassning. 
I dette ligger å velge en utforming som glir inn i terrenget og der en velger en plassering som 
minimaliserer terrenginngrep.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 3,5 daa. Plankartet viser hvor 
planområdet befinner seg. 

5.1 Eksisterende bebyggelse
Det er ingen eksisterende bebyggelse i planområdet. I tilgrensende reguleringsplan inngår 
en del eldre fritidsbebyggelse og boligbebyggelse.

5.2 Ny fritidsbebyggelse
Det er i forsalg til 
reguleringsendring vist 
mulighet for tre fritidsboliger 
hvor plassering er vist på 
plankartet. Eventuell boder 
skal oppføres som tilbygg til 
fritidsboligene. Det åpnes 
ikke opp for ytterligere 
bebyggelse utover det som 
er vist i forslag til 
reguleringsplan.

Bygningene skal ha saltak
med maksimal  mønehøyde 
på 5,5 meter. Størrelsen er i 
tråd med kommuneplanen 
og er på 75m2 BYA.

5.3 Avkjørsel og frisikt
Planområdet betjenes fra 
fylkesvegen og adkomsten 
inngår i en annen 
reguleringsplan for området. 
Adkomsten er der regulert i 
tråd med krav som ble stilt 
av Statens Vegvesen.

5.4 Parkering og veier i planområdet
Det er vist mulighet for 6 parkeringsplasser i felles parkering. Det er vist et område avsatt til 
landbruksområde gjennom planen.
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6. TEMATISK KONSEKVENSVURDERING OG RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger 
knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Dette vil 
bedre synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen 
er basert på ulike temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i 
forbindelse med varsel om oppstart m.m. 

En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn 
rekkefølgekrav eller at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for 
konfliktfylt og det blir ikke lagt inn i kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet 
vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser 
konsekvensene ev. at det ikke legges inn. 

Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor. 

7. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Det er satt av parkeringsplass for 6 parkeringsplasser i form av felles parkering og en 
vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planen. Adkomsten til området skjer via 
allerede regulert avkjørsel fra fylkesvegen. Adkomst skjer via Fv.44 i etablert avkjørsel og 
skal behandles etter veglovens § 40 og godkjennes av Statens Vegvesen.

7.3 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

Kollektivtilbud x 1 1 Grønn

Det har i forbindelse med varsel om oppstart ikke fremkommet forhold som tilsier at 
reguleringsendringen vil ha negativ konsekvens, og en viser til at adkomsten til området er 
sikret via annen reguleringsplan.

7.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn
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Det vil bli benyttet borevann som vannforsyningskilde da det er ca.  km. til eksisterende 
vann- og avløpsnett. Det vil bli etablert ett renseanlegg til avløp. Følgende bestemmelse 
innarbeides for å ivareta kvalitetskravene:
”Det tillates innlagt vann i hyttene etter at det er etablert tilfredsstillende vannforsyning og 
avløpet er sikret på en måte som er godkjent av Eigersund kommune. Avløp skal ikke føre til 
forurensning av omgivelsene.”
”Forbruksvannet skal hentes fra borebrønn som er avmerket på reguleringsplankartet. 
Forbruksvannet skal gjennomgå en rensemetode som er godkjent av 
bygningsmyndighetene.”

7.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

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 jfr. bestemmelsene..

7.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x 2 3 Gul

Hytterenovasjon er ivaretatt i tilknytning til industriområdet der DIM har etablert 
mottaksanlegg.

8. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 

utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Når det gjelder forhold til universell utforming så har både fritidsbolig nr. 1 og 3 en stigning på 
mindre enn 1:20 fra parkering til hytter. Fritidsboligene vil ha to etasjer hvorav alle 
hovedfunksjonene ligger i 1.etg. Plan- og bygningsloven 2008 og TEK10 gir bestemmelser 
som angår universell utforming. 

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

9. BARN OG UNGE/UTE OG OPPHOLDSAREAL

Hendelse/Situasjon Ivaretatt 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 ute og oppholdsareal X 1 1 Grønn

Lek kan skje på egen eiendom, eller i tilknytning til naturområdene rundt området.
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

10. SIKKERHET OG BEREDSKAP

10.1 Flom
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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

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.2 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.

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.3 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.

10.4 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

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.5 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. Det er ivaretatt i bestemmelsene.

10.6 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.

10.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak
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Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Risikofylt industri mm 

(kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, 
radioaktiv)

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.8 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.

10.9 Grunnforhold

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. 

1. 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

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER
12.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

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.

12.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

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

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 

rødlistart

x 3 3 Gul

Det inngår i et leveområde for hubro. Vurderes å ha liten konflikt.

12.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert kulturminner i området jfr. temakart Rogaland. Heller ikke SEFRAK 
bygninger innforbi planområdet.

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

12.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

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 dette området. Allmennheten er sikret gangadkomst 
gjennom området jfr. innregulering av landbruksveg gjennom området.

12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

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.

12.6 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Men byggeskikk dreier seg også om boligens forhold til landskapet. I landskap med sårbar 
silhuett eller vegetasjon bør nye bygg underordne seg horisonten og landskapet.  Utbygger 
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har således ved valg og plassering av illustrert boligtype i flate partier i terrenget, lagt vekt på 
å tilpasse seg de naturgitte forhold.

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt og plassering er i tråd med det som 
ble akseptert på befaring.

12.7 Terreng og terengtilpassning

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn

Tiltakshaver opplyser at for å begrense terrenginngrep skal bebyggelsen utformes med dette 
for øyet – bebyggelsen skal terrengtilpasses og er lagt på flater for å unngå omfattende 
terrenginngrep. Det er også stilt krav i forhold til utgraving og lignende. Dette er ivaretatt på 
en tilfredsstillende måte.

12.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Konsekvenser for naboer X 1 1 Grønn

Tilpassning til eksisterende 

omgivelser

x 1 1 Grønn

Det er ikke fremkommet momenter som er av en slik karakter at en vurderer at planen vil ha 
urimelige eller vesentlige konsekvenser for naboer når det gjelder endring av utsikt og 
lignende.  Tiltakshaver skriver følgende: ” Det er vanskelig å se vesentlige konsekvenser for 
naboer da økning av biltrafikk og endring av ÅDT vil være nærmest ubetydelig. En utbygging 
vil heller ikke virke negativt i forhold til allmennhetens adgang til strandsonen. For å benytte 
badeplassen må man krysse fylkesvei 44. Fartsgrensen på aktuelle strekning er 60 km/t, det 
er for øvrig god oversikt i kryssningspunktet.”

12.12 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge X 1 1 Grønn

Området er vestvendt og med flott utsikt og gode solforhold.

13. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

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”.

I forbindelse med denne planen vurderes behovet for utbyggingsavtale som liten jfr. at 
kommunen ikke skal overta veg og/eller anlegg. Området skal heller ikke knyttes til offentlig 
vann og avløp jfr. at dette ikke er etablert til området.

14. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn

Viser til saksutredningen ovenfor og en vurderer ikke at planen vil komme i konflikt med 
kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette.

15. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner. En vurderer at en i planen har 
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funnet en hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar 
hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. 

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut med de endringene som fremkommer i 
fremlegg til vedtak.

16. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 - Sannarnes legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende endringer:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10
~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
230817 Planbeskrivelse.docx
230818 Reguleringsbestemmelser.docx
230819 plan.pdf
230820 Innsendte merknader.pdf
230821 ROS.pdf
230824 Terrengvisning.pdf
230825 Hellvik hus.pdf
230938 Snitt_ A3_ speilvendt_ Plan.pdf
230939 Snitt_2_A3_speilvendt_ Plan.pdf
230937 Hyttemodell.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 02.03.2012 Prosjektil Areal AS
Detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for 
fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 - Sannarnes

2 I 13.03.2012 Statens vegvesen
Uttalelse - varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for 
fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 - Sannarnes

3 I 28.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til detaljregulering for fritidsbebyggelse 
på gnr. 60 bnr. 36 - Sannarnes

4 X 11.04.2012 Prosjektil Areal AS; Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. 
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Dag Kjetil Tonheim detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 
bnr. 36 - Sannarnes

8 I 11.04.2012 Helge Stensland
Uttalelse til detaljregulering for fritidsbegyggelse 
på gnr. 60 bnr. 36, Sannarnes

6 I 07.05.2012 Prosjektil Areal AS
Privat forslag til detaljreguleringsplan for 
fritidsbebyggelse del av gnr.60, bnr.36, 
Sannarnes

9 I 21.05.2012 Prosjektil Areal AS
Forslag til detaljreguleringsplan for 
fritidsbebyggelse del av gnr.60, bnr.36, 
Sannarnes

11 I 22.05.2012 Prosjektil Areal AS Sannarnes - snitt
10 I 22.05.2012 Prosjektil Areal AS Sannarnes - snitt og hyttemodell

Parter i saken:
            
N BERENTSEN BJØRN 

REIDAR
HUSABØVEIEN 10 4370 EGERSUND

N BORGSTRØM MONA 
HELLAND

GJERDEVEIEN 61 A 4028 STAVANGER

N HELLAND HEIDI KUNSTLØPVEIEN 15 
A

4021 STAVANGER

N HELLAND MAGNUS FJELLIEN 11 5019 BERGEN
N HELLAND SIGMUND FLAT 4, 36 

HORNTON 
STREET,W8 4NT 
LONDON

N HØYLAND JØRN-EGIL DRONNING MAUDS 
GATE 14

4340 BRYNE

N JACOBSEN ELISE 
SÆSTAD

JÆRVEIEN 1355 4375 HELLVIK

N JACOBSEN TORGRIM 
MOUM

JÆRVEIEN 1355 4375 HELLVIK

N KLOSTER TORHILD POSTBOKS 566 4379 EGERSUND
N KRISTOFFERSEN 

ASTRID SCH
J. SCHANCHE 
OLSENS G. 10

4307 SANDNES

N KRISTOFFERSEN 
SVEIN IVAR

J. SCHANCHE 
OLSENS G. 10

4307 SANDNES

N ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE

Postboks 130 4001 STAVANGER

N ROTT TORFRID ANNA LEILIGHET 6,NEDRE 
PORSVEG 8

4056 TANANGER

N SANNARNES 
BRYNJULF

FUGLEVIKKLEIVA 84 4637 KRISTIANSAND 
S

N SANNARNES 
GUDMUND

JÆRVEIEN 1319 4375 HELLVIK

N SANNARNES 
GUDMUND

JÆRVEIEN 1319 4375 HELLVIK

N SANNARNES 
GUDMUND

JÆRVEIEN 1319 4375 HELLVIK

N SLETTEBØ IVAR KLEPPEHAGEN 1 4352 KLEPPE
N SLETTEBØ LIV 

ODDNY
KLEPPEHAGEN 1 4352 KLEPPE

Side 486 av 834



15

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST

Askedalen 4 6863 LEIKANGER

N STENSLAND HELGE JÆRVEIEN 1337 4375 HELLVIK
N SVANES BRIT TONE JÆRVEIEN 1370 4375 HELLVIK
N TERNOWITZ ANNE 

KARIN
NØKKVEIEN 18 4314 SANDNES

N TERNOWITZ THOMAS NØKKVEIEN 18 4314 SANDNES
N VASSVIK MAGNUS 

SIGMUND
JÆRVEIEN 1335 4375 HELLVIK

N VATNAMOT KJETEL JÆRVEIEN 1370 4375 HELLVIK
N VILAND LARS 

SIGMUND
HARLOWS GATE 4 4026 STAVANGER
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Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

SAKEN GJELDER

Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig 
byggeområde for fritidsbebyggelse HF. Området var i forrige kommuneplan merket som LNF 
område, men ble omgjort til fritidsbebyggelse i ny plan med den konklusjon at det egnet seg 
for en forsiktig fortetting med 3 fritidsboliger. Det blir lagt til grunn at ny bebyggelse ikke vil 
komme i silhuett eller få en dominerende plassering i landskapet.
Bakgrunn for at saken fremmes er at Vassvik Invest ønsker å oppføre 3 nye fritidsboliger på 
området.
Planleggingsoppdraget er tildelt firmaet Prosjektil Areal AS.

GJELDENDE PLANER

Planområdet omfattes som nevnt av kommuneplanen HF, vedtatt 6.6.2011. 
Eiendommene ligger inntil eksisterende fritidsbebyggelse. Vedtaket legger premisser for lav 
og landskapstilpasset bebyggelse hvor terrenget er premissgivende.
Det er ikke fremsatt krav om konsekvensutredning i arbeid med reguleringsendring.
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BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

Planområdets areal utgjør ca. 3,5 daa og omfatter del av gnr.60, bnr.36. Det ligger ca. 15 km 
fra Eigersund sentrum. Området ligger utenfor kjerneområde for landbruk i kommuneplanen 
og er heller ikke i aktivt bruk til friluftsliv.
Arealet består av åpen fastmark med lyng, einer og fjell i dagen. Jordsmonnet har løsmasser 
av torv og myr og er ett typisk utmarksområde, relativt kupert med stigning mot nordvest og 
med gode solforhold. En er ikke kjent med at det skulle være unormalt høye 
radonforekomster i distriktet. 
Tilgrensende område sør for Jærveien ned til Sandviga og skjærgården er kartlagt som viktig 
naturtype B i temakart Rogaland, men selve planområdet blir ikke berørt da det ligger i ca. 
300 m luftlinje fra stranden i Sannarnes. Adkomsten til planområdet skjer via Fylkesvei 44
som omfattes av en eldre reguleringsplan.
Det legges til rette for oppføring av 2 stk. parkeringsplasser pr. fritidsbolig, totalt 6 stk.
Planområdet er avskjermet fra veien og vil ikke bli utsatt for støy fra trafikk eller annen 
virksomhet. Når det gjelder forhold til universell utforming så har både fritidsbolig nr. 1 og 3 
en stigning på mindre enn 1:20 fra parkering til hytter. Fritidsboligene vil ha to etasjer hvorav 
alle hovedfunksjonene ligger i 1.etg.
Hellvik er nærmeste tettsted og ligger ca. 1,5 km fra området. Rutebussen går langs Fylkesvei 
44 mellom Sannarnes, Hellvik og Egersund sentrum. 
Det vil bli benyttet borevann som vannforsyningskilde da det er ca. 1 km. til eksisterende 
vann- og avløpsnett. Det vil bli etablert ett renseanlegg til avløp.
Oppvarming vil skje ved strøm og vedfyring.
Søppelhåndtering vil skje ved å benytte tømmeordningen til ett opparbeidet 
renovasjonsområde som befinner seg ca. 300 meter fra planområdet. 
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BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

Utgangspunkt for planarbeidet er ønsket om en forsiktig fortetting med 3 fritidsboliger.
Området er vurdert ikke å omfattes av krav om konsekvensutredning da tiltaket er i samsvar 
med kommuneplan og ikke anses å kunne få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
Foreliggende planforslag har følgende arealbruk:

Områder Formål Areal i daa

Bebyggelse og anlegg Fritidsbebyggelse 2,87 daa                                     

Samferdselsanlegg Felles veg

Parkering

0,16 daa
                           0,17 daa  

LNFR Landbruksareal  0,25 daa

Sum:            3,45 daa

Mot nord
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Eigersund kommune legger vekt på at det skal være en overensstemmelse mellom de 
naturgitte forholdene kontra plassering, formspråk og fjernvirkning av ny bebyggelse.
Fritidsboligene skal passe på tomten, altså i situasjonen. Men byggeskikk dreier seg også om 
boligens forhold til landskapet. I landskap med sårbar silhuett eller vegetasjon bør nye bygg 
underordne seg horisonten og landskapet. 
Utbygger har således ved valg og plassering av illustrert boligtype i flate partier i terrenget,
lagt vekt på å tilpasse seg de naturgitte forhold.(se vedlegg)
Det er mulighet for å oppføre uthus/ bod e. l på inntil 10 m2 BRA. Denne skal oppføres under 
samme takflate som fritidsboligen. 
Utfylte sjekklister vedr. miljø/helse og samfunnssikkerhet vedlegges.
En er heller ikke kjent med registreringer av verdifulle arter innenfor biologi/botanikk. Det 
kan nevnes at Sannarnes er kartlagt som del av ett leveområde for hubro. Det blir således 
ikke benyttet som hekkeområde og vil av den grunn ikke vil ha konsekvenser for hubroens 
levekår.  Ellers er man ikke kjent med kartlagte funn når det gjelder andre interesser som 
vilt-, forurensing-, kulturlandsskap- eller kulturminner på land og sjø.

Det er ingen konflikt med registrerte flora. Det legges vekt på at tilgjengeligheten mellom 

hytter og båthavn/ badeplass skal være sikker for myke trafikkanter.

Formelt oppstartsmøte ble avholdt 20.11.11.
Oppstart av reguleringsarbeid ble kunngjort ved annonse i Dalane Tidende 02.03.12, se 

vedlagte annonsetekst.

Frist for kommentarer ble satt til 02.04.12. Skriftlig varsel ble sendt til 9 høringsinstanser og 

5 grunneiere. Oversikt over varslede grunneiere vedlegges.

Følgende skriftlige kommentarer er mottatt:

1. Brev dat.05.03.12 fra hyttenabo, Lars Viland

Vil gjøre oppmerksom på at han har drikkevannskilde og vannledning i aktuelle 

område med tinglyste rettigheter som må sikres vedlikeholdstilkomst i det 

forestående reguleringsarbeidet. Det bør inkluderes en vedlikeholdsavtale for vei til 

eiendommene.

Kommentar:

Privatrettslige avtaler vil bli utført uavhengig av reguleringsprosessen. Opparbeidelse 

av anlegg er sikret i reguleringsbestemmelsene.

2. Brev dat.19.03.12, Statens Vegvesen

Planområdet har adkomst fra fv.44 ved hp04 km ca 10,980. Avkjørsler/kryss i 

tilknytning til det overordnede vegnettet skal sikres en utforming i henhold til krav 

stilt i vegnormalene.
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Kommentar:

Adkomsten skjer via Fylkesvei 44, hvorpå det er stilt krav om opparbeidelse og 

utforming i planbestemmelsene. Det er lagt til rette for opparbeidelse av 2 

parkeringsplasser pr. hytte som i bestemmelsene og vist på plankart. 

3. Brev dat.28.03.12 fra Fylkemannen, Rogaland

Reguleringen må utformes i samsvar med Eigersund sin kommuneplan. Viktig å 
vektlegge god estetikk og landsskapstilpassing.

Kommentar:
Det er lagt vinn på å plassere bygningskroppene i flate partier på områder for å unngå 
silhuettvirkning.

3. Brev dat.11.04.12 fra nabo Helge Stensland (Gnr/bnr: 60/102)

Min bolig ligger svært nær aktuelle fritidsbebyggelse. En økning av trafikkmengde vil 

redusere min families bokvalitet mht støy, støv og risiko for trafikkfarlige situasjoner. 

Forutsetter at det tas hensyn til den trafikale situasjon og at trafikksituasjonen 

vektlegges.

Disse forhold ble ignorert ved forrige reguleringsprosess i 2009 hvor det ble godkjent 

ny fritidsbolig som også fikk adkomst over min eiendom. Det kan ikke være slik at 

utbygger skal få anledning til å bygge ut og at naboer skal sitte med alle ulempene.

Som eier av gnr. 60, bnr.102 gjøres det oppmerksom på at det ikke vil tillates kjøring 

over min eiendom til nye fritidsboliger.

Kommentar:
Når det gjelder trafikksikkerhet så ligger dette området i enden av en blindvei og vil 

derfor ikke generere mer trafikk enn inn og ut av aktuelt område. 

Planen oppfyller krav til kommuneplanen med hensyn til parkering, uteopphold, støy, 

sol osv. Samtidig viser prosjektet fortettingens dilemma, forholdet til nabolaget. Så å 

si all fortetting innebærer i større eller mindre grad ulemper for nabobebyggelse. Det 

er allikevel viktig å presisere at trafikkøkningen i dette tilfelle vil være minimal da det 

kun er snakk om 3 fritidsboliger som anslagsvis kun vil generere trafikk i helger og 

ferier.

Når det gjelder privatrettslige forhold så er det avtaler som gjøres separat fra 

reguleringsplanen. 

5. Brev dat.12.04.12 fra felles brukerutvalg, Eigersund kommune

Felles brukerutvalg har ingen kommentarer til saken.
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PLANENS KONSEKVENSER

Utførelse av planen representerer en gjennomføring som følger kommuneplanens 

intensjoner om å fortette allerede utbygde områder langs Eigersunds skjærgård.

Terrenget ved adkomst til området er forholdsvis kupert. Kjøreveiene er noe bratte, men ved 

tilsyn i terrenget vil det framgå at veiene er skånsomt anlagt.  En ny opparbeidelse av veg vil 

gi ett betydelig inngrep i terrenget og føre til at stor del av planområdet vil bli disponert til 

vei.

Det er vanskelig å se vesentlige konsekvenser for naboer da økning av biltrafikk og endring 
av ÅDT vil være nærmest ubetydelig. En utbygging vil heller ikke virke negativt i forhold til 
allmennhetens adgang til strandsonen.
For å benytte badeplassen må man krysse fylkesvei 44. Fartsgrensen på aktuelle strekning er 
60 km/t, det er for øvrig god oversikt i kryssningspunktet.

Stavanger 21.05.2012
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Eigersund

Planbestemmelser for:

REGULERINGSPLAN FOR 
FRITIDSBEBYGGELSE, SANNARNES HF
GNR.60, BNR.36 

Plan nr. 

Vedtatt av Eigersund kommunestyre den          i sak   / Arkivnr: 

§ 1. Planens målsetting

Formålet med planen er å legge til rette for fritidsbebyggelse der utbyggingen tar 
hensyn til områdets landskapsmessige og miljømessige kvaliteter. 

§ 2. Planområdet

Planen deles inn i følgende områder i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-5:

I. Bebyggelse og anlegg (§12-5 pkt 1)
                                

II. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 pkt 2)

III. Landbruks-, natur- og friluftsformål (§12-5 pkt 5)

§ 3.Felles bestemmelser

3.1.1 Etter at denne reguleringsplan med tilhørende bestemmelser er godkjent 
kan det ikke inngås privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens 
bestemmelser. 

3.1.2 Ved søknad om tiltak skal forhold knyttet til radon dokumenteres og 
eventuelle forebyggende tiltak utføres som nedfelt i forskriftene til TEK 10.

3.1.3 Mindre bygg/anlegg for tekniske installasjoner som trafokiosker og 
pumpestasjoner kan etableres innenfor planområdet.
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§ 4.Arealbruksformål

§ 4.1 Bebyggelse og anlegg 

4.1.1 Det legges til rette for oppføring av 3 fritidsboliger.

4.1.2 Tillatt BYA for fritidsbolig skal ikke overstige 75 m2. Maksimal mønehøyde 
settes til 5,5 meter målt fra topp gulv 1.etg. Maksimal gesimshøyde settes 
til 3,5 meter. Bygningene skal ha saltak.  Takoverbygg kan tillates på inntil 
3 m fortrinnsvis på gavlsiden. Overbygd terrasse regnes ikke med i 
bruksareal angitt for hytte/ bod. 

4.1.3 I tillegg til 75 m².  BYA på fritidsboligen tillates det oppført bod med BYA 
inntil 10 m². Bod tillates ikke frittliggende men skal oppføres som tilbygg 
under samme takflate som fritidsboligen. 

4.1.4 Terrasse uten takoverbygg skal ikke overstige 20 m2. Terrassen kan 
opprettes utover byggegrense.

4.1.5 Det er ikke tillatt med inngjerding av tomtene.
Skjemmende antenneanlegg tillates ikke.

4.1.6 Ny bebyggelse skal landskapstilpasses. Skjemmende farger og 
signalfarger på bebyggelsen og anlegg i tilknyttning til denne tillates ikke.

4.1.7 Det skal opparbeides 2 parkeringsplasser pr. fritidsbolig. 

4.1.7 Kommunens bygningsmyndigheter skal ved behandling av søknad om 
tillatelse til tiltak påse at det velges terrengtilpasset bebyggelse med en 
form og materialbehandling som er tilpasset omgivelsene og terrenget. 
Utvendige farger på bygningen skal godkjennes av 
bygningsmyndighetene.

4.1.8 Utgraving av terreng skal begrenses til det absolutte nødvendige for den 
bygningen som skal oppføres på tomten. Fyllinger skal tilpasses 
eksisterende terreng, pålegges jord og plantes og såes i.

4.1.9 Elektrisitetsforsyning skal skje gjennom jordkabel.
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§ 4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

4.2.1 Kjørevei er felles for planlagte nye fritidsboliger. Adkomst skjer via Fv.44 i 
etablert avkjørsel og skal behandles etter veglovens § 40 og godkjennes 
av Statens Vegvesen.

§ 5.Landbruks-, natur- og friluftsområder

5.1
Det er ikke tillatt med inngrep i grøntområdene, utover opparbeiding av    
turstier, samt graving i nødvendig utstrekning for tilførsel av  
ledningsanlegg.   
Områdene skal holdes i god orden og hevd.

§ 6.  Hensynssoner

6.1 Innenfor regulerte frisiktsoner ved veg skal det være fri sikt i en høyde av 
0,5 meter over tilstøtende veiers planum.

§ 7.Rekkefølgebestemmelser

§ 7.1 Opparbeidelse av anlegg

7.1.1 Ved utbygging skal vann og energiforsyning, avløp og vegnett være 
etablert før det kan gis brukstillatelse.

7.1.2 Det må oppnås utslippstillatelse for avløpsvann før byggestart.

7.1.3 Det må dokumenteres hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann 
før nye fritidsboliger kan tas i bruk.

7.1.4 Før det gis byggetillatelse skal det opparbeides tilfredsstillende og sikker 
adkomst

Stavanger den 19.04.12
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Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse, Sannarnes del av

1. gangs behandling i planutvalget

Utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet:

2. gangs behandling i planutvalget

Kommunestyrets vedtak:

Planens begrensning

Formålsgrense

Veg

Regulert tomtegrense

Regulert parkeringsfelt

Omriss av planlagt bebyggelse

Regulert senterlinje

1 Bebyggelse og anlegg

2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Hensynssonegrense

gnr.60, bnr.36.

Fritidsbebyggelse - frittliggende

Parkering

Landbruksområde

5 Landbruks-, natur og friluftsområder
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Mot Nord 

Sannarnes, Eigersund Kommune 
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 Nord-Vest 

Sannarnes, Eigersund Kommune 
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 Nord-Øst 

Sannarnes, Eigersund Kommune 
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 Sør-Vest 

Sannarnes, Eigersund Kommune 
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 Sør-Vest 

Sannarnes, Eigersund Kommune 
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Sannarnes 

Hyttemodell, Hellvik hus 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 23.05.2012
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-12/525
Arkivsaksnr.:
11/2152
Journalpostløpenr.:
12/15747

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
51 46 83 21
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
098/12 Planteknisk utvalg 12.06.2012

Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 - Prestegårdsveien 1 til 
3 boenheter - 1. gangbehandling
  

Sammendrag:
En har mottatt forslag til reguleringsendring som medfører at en endrer antall boliger fra 2 til 
3. Saken har vært til uttale og det er ikke kommet inn vesentlige merknader. Det er ikke 
innkommet naboprotester. Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering 
av de innsendte merknaden anbefale at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med 
fremlegg til vedtak.

Saksgang:
PTU avgjør om planen legges ut til offentlig ettersyn eller ei.

Rådmannens forslag til vedtak 23.05.2012:
Forslag til Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 – Prestegårdsveien 1 legges ut til offentlig 
ettersyn med følgende endringer:
Kart

1. Frisiktsone må vises i sin helhet med 3x20m begge veier.
2. Avstand til veg og nabogrenser påføres.

Bestemmelser
3. Rekkefølgekrav: Fortau skal være opparbeidet i tråd med planen før det gis 

feridgattest for den 3 boligen.
4. Det må i forbindelse med byggesak legges ved vurdering av behovet for støytiltak.

Andre forhold
5. Planbeskrivelsen suppleres med de tema som står oppført og som ikke er utfylt før 

planen legges ut til offentlig ettersyn. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 - Prestegårdsveien 1 til 3 boenheter - 1. 
gangbehandling

1. Innledning og bakgrunn
En har mottatt forslag til reguleringsendring for gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. – Myllarsveien 
hvor en ønsker å regulere til boliger. Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på kartet:

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Planområdet er avsatt til eksisterende boliger i gjeldende kommunedelplan for Eigersund 
sentrum 2007-2019. 

2.2 Reguleringsplan
For området gjelder eldre reguleringsplan som viser eiendommen som bolig. Endring til 3 

boenheter vil ikke være i tråd med gjeldende 
reguleringsplan jfr. bestemmelsene. En ønsker 
derfor å endre reguleringsplanen.

3. VARSEL OM REGULERING
 Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL. 
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V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D

Offentlige merknader

1. Rogaland fylkeskommune  Merknad E
2. Statens Vegvesen  Ingen merknad O
3. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O
4. BR-representanten  Merknad J

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Rogaland 
fylkeskommune-
regional

 Planleggingen må ha 
prinsippene bak 
universell utforming som 
premiss.

 Fylkesrådmannen ber 
om at det i det videre 
planarbeidet legges til 
rette for gode 
uteoppholdsareal for 
barn, unge og voksne, 
med gode solforhold.

 Det bør derfor legges
arbeid i utforming av lett 
tilgjengelige, overdekte, 
opplyste og låsbare 
parkeringsplasser for
sykkel.

 Det forutsettes at 
forslagsstiller sikrer en 
planløsning som best 
mulig ivaretar estetiske
hensyn og hensynet til 
bokvalitet for 
nærliggende 
boligbebyggelse.

 Videre forutsettes det at 
forslagsstiller vurderer 
hvorvidt tiltaket utløser 
sårbarhets- og
risikomomenter for 
nærliggende 
bebyggelse, og at en 
sikrer avbøtende tiltak 
dersom dette skulle vise 
seg nødvendig.

E

E

O

O

E

Rådmannen tar dette til 
etterretning.

Dette er ivaretatt i fremlegg til 
vedtak og i tråd med 
kommuneplanen.

Dette er ivaretatt i garasjene i 
følge tiltakshaver.

Tar dette til orientering og viser til 
at dette er omgjøring av 
eksisterende bygg med de 
begrensningene dette gir.

Viser til at det er vedlagt en ROS-
analyse. av tiltakshaver.

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

3. Felles brukerutvalg  Felles brukerutvalg E Viser til at dette er ivaretatt i 
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forutsetter for universell 
utforming ivaretas, og 
beskrives.

bestemmelsene samt i TEK.

4. BR-representanten  Forutsetter at trafikk 
sikkerheten i området 
ivaretas i forbindelse 
med 
reguleringsendringen.

E Rådmannen viser til 
planebsrikvelsen og at sikt er 
ivaretatt ved avkjrøsel samt at det 
er vist fortau rundt hele 
eiendommen. Dette må 
opaprbeides.

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

1. Frisiktsone må vises i sin helhet med 3x20m begge veier.
2. Avstand til veg og nabogrenser påføres.

Bestemmelser
3. Rekkefølgekrav: Fortau skal være opparbeidet i tråd med planen før det gis 

feridgattest for den 3 boligen.
4. Det må i forbindelse med byggesak legges ved vurdering av behovet for 

støytiltak.
Andre forhold

5. Planbeskrivelsen suppleres med de tema som står oppført og som ikke er utfylt 
før planen legges ut til offentlig ettersyn. 

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet ligger i et etablert boligområde på i Prestegårdsveien på Husabø.
Planområdet er tilnærmet flatt.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
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5.1 Eksisterende og ny bebyggelse
Eiendommen er i dag bebygget med et stort bygg som ikke skal rives men renoveres opp til 
en 3 mannsbolig. Volumet på bygget skal ikke endres, men en del endringer av vinduer med 
mere skal finne sted.

5.3 Grøntareal – ute og oppholdsareal
Dette omfatter et areal på om lag 525 m2 og er felles ute og oppholdsareal for boligene. 
Dette kommer i tillegg til private ute og oppholdsareal på terasser/balkonger. 

5.4 Avkjørsel, frisikt og parkering
Planområdet betjenes fra Prestegårdsveien og eksisterende avkjørsel stenges og det 
etableres ny i vestre del av planen. Frisikt er 3x20 og må vises begge veier, og er lagt inn i 
fremlegg til vedtak. En bør muligens vurdere å justere plassering av avkjørselen for å få 
frisikt på gen eiendom. Frisikt er svært viktig da dette er en av hovedgangvegene til og fra 
Husabø barne- og ungdomsskole. 

Innenfor frisiktsonene er det ikke tillatt med etablerte tiltak eller vegetasjon som rager høyere 
enn 50 cm over tilstøtende vegers nivå. 

Parkeringsforholdet vil bli ivaretatt i plansituasjon. Det er lagt til grunn 1.5 p-plass pr boenhet, 
hvor beboer skal parkere i garasje og gjesteparkering skal foretas på utsiden men på 
eiendommen.

5.5  Byggelinjer
Byggegrense er lagt i vegg på bygning. Garasje er oppført i eiendomsgrense.

5.6 Energibruk
Baseres på strøm og vedfyring, varmepumpe vurderes av den enkelte kjøper

5.7 Fortau
Det er regulert inn fortau langs eiendommen, deler av det er allerede etablert og det står 
igjen en liten bit langs sørsiden av eiendommen. Dette er lagt inn som rekkefølgetiltak.

5. TEMATISK KONSEKVENSVURDERING OG RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger 
knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Dette vil 
bedre synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. 

Denne gjennomgangen er basert på ulike temakart, gjennomgang av tiltakshaver, 
lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om oppstart m.m. Mulige uønskede 
hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke 
planområdet og omgivelsene, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv 
konsekvenser for og konsekvenser av planen).  Vurdering av sannsynlighet for uønsket 
hendelse er delt i: 

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig eller gjør konfliktnivået for høyt til at det kan legges 
inn i kommuneplanen. 
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte ev. ytterligere utredninger er 
påkrevd.
Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres ev. konfliktnivået vurderes som 
akseptabelt eller det ikke er konflikt i særlig grad.

En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn 
rekkefølgekrav eller at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for 
konfliktfylt og det blir ikke lagt inn i kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet 
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vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser 
konsekvensene ev. at det ikke legges inn. 

Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor. 

6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt

6.3 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 2 4

Andre ulykkespunkter – frisikt/fortau x 2 4

Gul

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn

Dette er en mye brukt skoleveg og fortau for denne går langs denne eiendommen. Det er 
derfor viktig at frisiktsoner er reelle og tegnet inn på plankartet. Det samme gjelder at fortau 
er opparbeidet i sin helhet. Dette er lagt inn som et rekkefølgekrav i fremlegg til vedtak. En 
vurderer at dette vil ivareta hensynet til trafikksikkerhet og en viser til at økningen i ÅDT er 
svært lav.

Tiltakshaver opplyser følgende: ”Fra en 2 mannsbolig til en 3 mannsbolig er den trafikale 
konsekvensen liten. Avkjøringen blir etablert med foreskrevet siktlinjer. Parkeringsforholdet 
skal håndteres på egen grunn slik at parkering ikke skal ikke skal finne sted i gaten. Det skal 
etableres et fortau langs Husabøveien slik at trafikksikkerheten for de myke trafikanter 
sikres.”

6.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Området skal knyttes til offentlig vann og avløp.

6.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m X 1 1 Grønn
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Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel jfr. kommuneplanen og følgende 
bestemmelse er innarbeidet: ”Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.”

6.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling a 1 1 Grønn

Ingen kjente.

5. UNIVERSELL UTFORMING:
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
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 og TEK10 gir bestemmelser som angår universell utforming. Er 
også innarbeidet i bestemmelsene. Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt 
i planforslaget.

8. BARN OG UNGE/UTE- OG OPPHOLDSAREAL

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

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

Kommuneplanen stiller klare krav til ute og oppholdsareal:

§ 1.11 Uteoppholdsareal til bolig jfr. Pbl § 11‐ 9 nr. 5 og §28‐ 1

Felles utearealer skal tilrettelegges og utstyres med tanke på at de skal kunne brukes av ulike aldersgrupper til
ulike årstider, og gi mulighet for lek og samhandling mellom barn, unge og voksne.
Kvalitetskrav for uteareal:
a. Arealer brattere enn 1:3 eller smalere enn 10 meter, areal med ekvivalent støynivå over 55 db(A), areal
avsatt til fareområder, eller areal som er belagt med restriksjoner som hindrer barns frie lek, skal ikke
regnes med.
b. Fellesarealene skal ha solrik beliggenhet, være skjermet for vind og snødrev og ha tilfredsstillende
lysforhold. Videre skal de være sikret mot støy, forurensning og annen helsefare.
c. Atkomst til fellesarealer skal være tilfredsstillende og ligge til gang/sykkelvei, fortau eller lite trafikkert vei.
De ulike aktivitetene må skjermes slik at de kan foregå uten konflikter med hverandre og naboer.
d. Ved planlegging av boligområder skal det legges vekt på å sikre korridorer ut til større friluftsområder
både for ny og eksisterende bebyggelse.

….
Det skal avsettes eller påvises uteareal på minst 150m2 pr. boenhet, tilgjengelig og egnet til lek, utfoldelse og
opphold utendørs.

Det er av tiltakshaver opplyst at det er om lag 650 m2 ute og oppholdsareal som felles og 
privat ute og oppholdsareal. Dette ivaretar kravet i kommuneplanen.

Om lag 50 meter syd for planområdet ligger Husabø idrettsanlegg samt store lekeområder 
knyttet til Husabø barne- og ungdomsskole. Mulighet for lek slukke således være godt 
ivaretatt.
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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

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.2 Støy, støv og forurensning

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy x 3 2 Gul Ikke kjent.

Det er gjennomført støymåling og den ligger i gul sone som gjør at støytiltak må vurderes og 
dette er innarbeidet i fremlegg til vedtak.

9.3 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.

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

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. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i den nye 
byggeforskriften TEK10, vedtatt i 2010 som ivaretar dette.. 

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

Ikke kjent med spesielle forhold.
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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.

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

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.

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

Ikke kjent med spesielle forhold.

11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

11.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

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 I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn Eikeskog.

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 

rødlistart

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

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 I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert kulturminner i området jfr. temakart Rogaland. Heller ikke SEFRAK 
bygninger innforbi planområdet. Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i 
planforslaget.

11.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

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 dette området.

11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

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.

11.6 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.7 Terreng

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Terreng X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn .

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
=

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 Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn .

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.11 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge x 1 1 Grønn .

Ikke vurdert av tiltakshaver, men en legger til grunn at dette vil bli påvirket minimalt utifra at 
dette omfatter et eksisterende bygg. En vil ev. kunne komme tilbake til dette etter at planen 
har vært til offentlig ettersyn.

11.11 Forhold til naboer

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Forhold til naboer x 1 1 Grønn .

Det er ikke kommet inn merknader til planen fra naboer og utifra slik en vurderer det vil 
planen ha liten konsekvens for naboene. En vil ev. kunne komme tilbake til dette etter at 
planen har vært til offentlig ettersyn.

12. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 

samfunn

X 1 1 Grønn
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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”.

Det er ønskelig at det inngås utbyggingsavtale jfr. etablering av fortau.
13. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn

Viser til saksutredningen ovenfor og en vurderer ikke at planen vil komme i konflikt med 
kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette.

14. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner. 

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut med de endringene som fremkommer i
fremlegg til vedtak.

14. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Forslag til Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 – Prestegårdsveien 1 legges ut til offentlig 
ettersyn med følgende endringer:

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
231461 PLANBESKRIVELSE  FOR 1 STK 3 MANNSBOLIG rev-1.docx
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231462 REGULERINGSBETEMMELSER.DOCX
231463 PLANKART.PDF

202181
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 -
Prestegårdsveien 1 til 3 boenheter

201090
Uttalelse fra BR-representant til reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 -
Prestegårdsveien 1 til 3 boenheter

231464 0375_001.pdf

Parter i saken:
            
N AGUIRRE THOMAS 

FREDRIKSEN
POSTBOKS 161 4370 EGERSUND

N BILSTAD SIGVART PRESTEGÅRDSVEIEN 
3

4370 EGERSUND

N DYBING JAN LEANDER PRESTEGÅRDSVEIEN 
3

4370 EGERSUND

N EIGERSUND KOMMUNE Postboks 580 4379 EGERSUND
N OPPLYSNINGSVESENETS 

FOND
Postboks 535  Sentrum 105

N RASMUSSEN HERLUF 
INGVE

SANDBAKKVEIEN 23 4370 EGERSUND

N TØNNESSEN TERJE PRESTEGÅRDSVEIEN 
4

4370 EGERSUND
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Internt notat
  

  

Mottakere:

Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring gnr. 12 bnr. 
525 - Prestegårdsveien 1 til 3 boenheter

Vår ref.: 11/31624 / 11/2152 / PL-, FA-L12, GBR-12/525 Dato: 28.11.2011

Saksbehandler: Randi Haugstad Telefon: 51 46 80 24 Mobiltelefon:   

E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no

I sitt møte 16.11.2011 har Felles brukerutvalg behandlet sak 36/11 – Referatsaker til felles 
brukerutvalgs møte 16.11.11:

RS 6 – Forespørsel om reguleringsendring gnr.12 bnr.525, Prestegårdsveien 
            1 til 3-mannsbolig

Felles brukerutvalgs vedtak den 16.11.2011:

Felles brukerutvalg forutsetter for universell utforming ivaretas, og beskrives.

Vedtaket er enstemmig.

Du bes foreta videre forføyning/oppfølging av saken. Det vises til vedtaket.
   

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Setteleder felles brukerutvalg Politisk sekretær
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Vedr: Forespørsel om reguleringsendring gnr.12 bnr.525, prestegårdsveien 1 til 3 
mannsbolig.

Jeg forutsetter at trafikk sikkerheten i området ivaretas i forbindelse med reguleringsendringen.

m.v.h.
Åshild Stornes Slettebø,
BR-representant.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 23.05.2012
Arkiv: :PL-19910004, 
FA-L12, GBR-5/10
Arkivsaksnr.:
08/4507
Journalpostløpenr.:
12/15093

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
51 46 83 21
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
099/12 Planteknisk utvalg 12.06.2012

Reguleringsendring Eide - Maurholen - Hellvik, Turvei langs 
den gamle Jærbanetraseen. 1. gangs behandling.
  

Sammendrag:
Kommunen har mottatt forslag til reguleringsplan for strekningen fra Eide til Hellvik stasjon. 
Rådmannen vurderer at reguleringsendringen er nødvendig bl.a. for å etterkomme 
Jernbaneverkets ønsker for bevaring av deler av strekningen. Videre åpnes det opp for 5 nye 
fritidsboliger i tråd med kommuneplanen samt justering i bestemmelsene som gir rom for 
uthus/bod i tråd med kommuneplanen. Friluftsområder/friområder og lignende videreføres i 
all hovedsak som i gjeldende reguleringsplan. Det er ikke åpnet opp for ny bebyggelse som 
vil være i strid med kommuneplan. Rådmannen anbefaler at planen blir lagt ut til offentlig 
ettersyn som fremlagt.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ikke.

Rådmannens forslag til vedtak 23.05.2012:
Forslag til reguleringsplan for strekningen Eide - Maurholen – Hellvik, turvei langs den gamle 
Jærbanetraseen, med tilhørende kart og bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn slik den 
er fremlagt med reguleringskart datert 22.05.12 og bestemmelser datert 21.05.12.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Som det fremkommer av punkt 2 nedenfor, er det flere eksisterende planer som blir berørt av 
denne reguleringsendringen. 
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Reguleringsendring Eide - Maurholen - Hellvik, Turvei langs den gamle 
Jærbanetraseen. 1. gangs behandling.

1. INNLEDNING OG BAKGRUNN
Reguleringsendringen ligger 
innenfor firkanten på kartet.

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

2.1 Kommuneplan / 
kommunedelplan.
På gjeldende kommuneplan er 
området vist som byggeområde for 
fritidsbebyggelse, nåværende og 
framtidige friområder, LNF-område, 
område for særskilt bruk eller vern 
av sjø og vassdrag for NFFF, 
område for natur, friluftsliv, ferdsel 
og fiske, ferselsområde, viktige 
ledd i kommunikasjonssystemet, 
gang- og sykkelveg og jernbane.

Det foreslåtte reguleringsformålet 
er i samsvar med kommuneplanen. 

2.2 Gjeldende reguleringsplaner
Området omfattes i dag av flere 
reguleringsplaner:

 Reguleringsplanen for 
Maurholen, gnr. 5, bnr. 10 
m.fl., som ble vedtatt i 
Kommunestyret 18.02.91 
og seinere endret flere 
ganger.

 Reguleringsplan for Gang-
og sykkelveg på gammel 
jernbanelinje Hellvik –
Launes m.m., som ble 
vedtatt av Kommunestyret 
30.08.93 og seinere endret.

 Reguleringsplan for Øvre 
Maurholen, vedtatt av 
Kommunestyret 25.11.96, 
og seinere endret.

 Reguleringsplan for 
Lauåsen med tilhørende 
arealer, vedtatt av 
Kommunestyret 11.10.99.

 Reguleringsplan for gnr. 59, 
bnr. 4 Maurholen, vedtatt 
av Kommunestyret
26.02.07, revidert 07.11.07.
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3. GJENNOMGANG AV UTTALER TIL VARSEL OM OPPSTART
Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende og Stavanger Aftenblad. 

V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D

Offentlige merknader

1. Rogaland fylkeskommune, 
regionplan

Merknad O

2. Rogaland fylkeskommune, 
kulturseksjonen

Merknad J / O

3. Kystverket Merknad J / O
4. Fiskeridirektoratet Merknad O
5. Felles brukerutvalg Ingen merknad 0
6. Jernbaneverket Merknad J / O
7. Statens Vegvesen Ingen merknad O

Private merknader

8. Rune Gåsland Merknad O
9. Petter E. Seglem Merknad N 
10. Jostein Klippen Merknad O
11. Otto Klippen Merknad O
12. Torvald Torgersen Merknad N
13. Friområdet Maurholen Sameie Merknad N / O
14. Sekse & Co Advokatfirma AS Merknad N / O
15. Prosjektil Areal AS Merknad N / O / D

INNSENDTE MERKNADER
 Fra Innhold/tema Saksbehandlers 

vurdering

Offentlige uttaler

1. Rogaland 
fylkeskommune, 
regionplan

 Fylkesrådmannen oppfatter at man 
planlegger å fastsette og evt. 
oppgradere eksisterende tiltak, i tråd 
med gjeldende regulering, ved den 
varslede reguleringsendringen. 

 De forutsetter at retningslinjene og 
føringene i Fylkesdelplan for friluftsliv, 
idrett, naturvern og kulturvern (FINK) 
legges til grunn for planarbeidet. 
Dersom man planlegger nye tiltak i 
området, som er i strid med gjeldende 
regulering eller FINK, vil dette utløse 
krav om ytterligere saksopplysninger 
og evt. begrunnelser for hvorvidt 
planen omfattes av konsekvens-
utredningsforskriften. 

 Videre vil dette utløse vern og krav 
knyttet til bruken av områder i sjø og 
vassdrag, strandsone landbruks-
områder, friluftsliv, friområder, 
allmenn ferdsel, gang- og sykkel-

O

O

O

Tas til etterretning.

Ingen slike områder 
planlegges.

Tas til etterretning.
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tilgjengelighet, estetikk, landskaps-
tilpasning, forurensning, sårbarhets-
og risikoanalyser og universell 
utforming.

 Understreker at et nytt planarbeid skal 
ivareta friluftsinteressene i området. 
Det videreformidles informasjon fra 
staten ved DN som er nabo i saken.

 Når det gjelder området rundt 
Maurholen vokterbolig som skal 
reguleres til spesialområde bevaring / 
hensynsone, henvises det til 
Forvaltningsplan for del av Jærbanen 
Maurholen vokterbolig, utarbeidet av 
NIKU for Jernbaneverket. Der det er 
vist på kart hvilket område som 
foreslås vernet for å sikre kultur-
minneinteressene til Maurholen 
vokterbolig og tilstøtende anlegg. 
Dette omfatter bl.a. den store muren, 
fjellskjæringer og tunnelen, veien ned 
til sjøen og båtstøene.

O

O

Tas til etterretning.

Tas til etterretning.

2. Rogaland 
fylkeskommune, 
kulturseksjonen

 Når det gjelder nyere tids kulturminner 
i området, viser de til tidligere 
uttalelse. 

 De nevner så de automatiske fredede 
kulturminnene i form av to åpne 
steinalderboplasser og en heller. Den 
ene steinalderboplassen og helleren 
er regulert til Spesialområde i 
gjeldende plan for området, mens det 
er noe usikkert om den andre åpne 
boplassen som ligger ved et tjern like 
nord for Myklebustvågen, er vernet i 
en reguleringsplan. 

 For å sikre de tre automatisk fredede 
kulturminnene et varig vern i den nye 
planen, ber de om at disse blir 
regulert til hensynssone, kulturminne.

 Reguleringsbestemmelsene for 
hensynssonen bør formuleres som 
sitert i uttalelsen. 

 Eventuelle tiltak innenfor området må 
på forhånd avklares med 
kulturminnemyndighetene. 

 Det ble ikke påvist synlige automatisk 
fredede kulturminner. 

 Deler av planområdet har imidlertid et 
potensial for boplasspor fra steinalder. 
Dette gjelder særlig rundt en vik, 
sentralt innenfor planområdet.

 Ut fra beskrivelsen i varslingsbrevet vil 
reguleringsplanen omfatte flere 
formål. Disse er imidlertid ikke 

O

J

J

J

E

E

E

O

Tas til etterretning.

Fredede områder i 
planområdet er vist som 
hensynssone, 
kulturminne.

Er tatt med i § 11-1.

Er tatt med i § 11-1.

Tas til etterretning.

Tas til etterretning.

Det er ikke foreslått tiltak i 
disse områdene.

Tas til etterretning
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beskrevet i detalj eller nærmere 
kartfestet.

 Når det gjelder verneformål i 
reguleringsplaner, altså formål der 
bestemmelsene i praksis sikrer et 
“graveforbud”, vil det som oftest ikke 
være nødvendig eller hensiktsmessig 
med omfattende registreringer for å få 
godkjent en reguleringsplan. Det 
vesentlige i slike saker er at formål og 
bestemmelser sikrer at det kreves en 
omregulering for å sette i gang tiltak 
som kan være skadelig for mulige 
uregistrerte kulturminner. En 
områderegulering vil dermed utløse 
krav om arkeologiske registreringer. 
Hvis formålet med plan er å verne 
f.eks. landskap, vil alle tiltak som er i 
samsvar med vern kreve ny plan og 
gjennomføring av registreringer.

 Kulturseksjonen har ikke informasjon 
om hvordan / hvor arealformålene vil 
være innenfor planområdet og hvor 
strenge reguleringsbestemmelsene vil 
bli. Men dersom det er aktuelt for 
kommunen å ha et strengt vern som 
sikrer “graveforbud” og krav om 
omregulering dersom man ønsker å 
utføre tiltak som avviker fra planen i 
de delene av planområdet hvor det er 
potensial for steinalderbosetning, 
mener kulturseksjonen at det ikke er 
nødvendig med arkeologiske 
registreringer av hele planområdet. 
Dersom kommunen ønsker å ha 
mulighet for å opparbeide stier, 
rasteplasser o.l. i disse områdene vil 
kulturseksjonen kreve nærmere 
arkeologiske registreringer for å se 
om evt. tiltak kommer i konflikt med 
automatisk fredede kulturminner.

 Kulturseksjonen vil avvente med å lage 
et kostnadsoverslag for arkeologiske 
registreringer til de får et kostnads-
overslag for arkeologiske regi-
streringer til de får mer detaljer 
omkring planen. De vil gi endelig 
uttalelse til planen når resultatet av 
registreringer foreligger.

O

O

J

O

Tas til etterretning

Tas til etterretning.

En viderefører gjeldende 
plan og legger ikke opp til 
endring av sikrede 
friluftsområder og 
lignende . Eigersund 
kommune ønsker strengt 
vern, jf. § 3-1. Viderefører 
dagens status.

Uttalelsen fra kultur-
seksjonen må foreligge 
før 2. gangs behandling 
av planforslaget.

3. Kystverket  Kystverket har ingen innvendinger til 
at det igangsettes reguleringsarbeid. 

 Nordresundet har status som biled, og 
det er derfor viktig at det ikke legges 
til rette for utbygging i sjø som kan 

O

O

Tas til etterretning

Ingen slike tiltak er 
foreslått
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komme i konflikt med 
fremkommeligheten og 
merkesystemet i farvannet. 

 De gjør oppmerksom på at det kan 
påregnes bølgeslag fra skipstrafikk i 
farvannet. Det må tas med i 
reguleringsbestemmelsene at tiltak i 
sjø som faller inn under havne- og 
farvannslovens bestemmelser skal 
godkjennes av havnemyndigheten.

J Er tatt med i regulerings-
bestemmelsene § 4.

4. Fiskeri-
direktoratet

 De har innhentet uttalelse fra 
Fiskarlaget Vest i saken. Fiskarlaget 
legger til grunn at det skal være mulig 
å drive fiske i område regulert til 
“frilufts-/trafikkområde i sjø”.

 De har merket seg at kommunen i det 
fore-stående arbeidet legger opp til å 
fjerne nødhavn for akvakulturanlegg. 
Fiskeridirektoratet kjenner ikke til at 
fjerning av denne nødhavna vil få 
negative konsekvenser for akvakultur-
næringen. 

 Fiskeridirektoratet er ikke kjent med at 
det i det aktuelle området er spesielle 
fiskeriinteresser som skulle kunne bli 
skadelidende som følge at endring av 
reguleringsplanen all den tid denne 
følger arealbruken i kommuneplanen.

 De forutsetter at arbeidet med 
reguleringsplanen vil ta hensyn til evt. 
kaste- og låssettingsplasser i 
området. 

 Det forutsettes videre at de vil bli 
orientert / konsultert hvis planen 
medfører betydelige inngrep i 
strandsonen.

O

O

O

O

O

Tas til orientering.

Tas til orientering.

Tas til orientering.

Tas til orientering.

Tas til orientering.

5. Felles 
brukerutvalg

 De har ingen merknader til saken. O Tas til orientering.

6. Jernbaneverket  Det fremgår av oppstartmeldingen at 
det skal reguleres inn fem nye 
fritidsboliger. De minner i den 
forbindelse om at dersom atkomst til 
disse krever kryssing av jernbanen, 
må dette skje som planfri kryssing, da 
etablering av nye planoverganger er 
forbudt. 

 Jernbaneverket vil heller ikke 
akseptere en øket bruk av 
eksisterende planoverganger.

 De minner om jernbanelovens § 10 
med 30 m grense. De anbefaler at 
denne bestemmelsen blir innarbeidet i 
planforslaget. Det generelle 30 –

O

O

J

Tas til etterretning.

Tas til etterretning.

Er innarbeidet i reg.-
bestem. § 4, samt at 
området er vist på 
plankartet.
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metersforbudet langs jernbanen (målt 
fra nærmeste spormidte) helst bør 
vises direkte på plankartet, men som 
et minimum fanges opp i den skriftlige 
delen, f.eks. som en felles bestem-
melse.

 De minner de om at generelle 
sikkerhetshensyn må tillegges vekt 
ved vurdering av planformål som 
bidrar til økt ferdsel langs jernbanen, 
herunder nevner de bl.a. areal til 
fritidsboliger, lek- og rekreasjons-
formål, gang- og sykkelveier samt 
turstier. Slike areal forutsettes å bli 
pålagt utvidet sikringstiltak, f.eks. i 
form av krav om oppsetting av 1,8 m 
høyt flettverksgjerde i deres 
eiendomsgrense.

E Ingen slike områder er 
regulert i nærheten av 
jernbanelinja

7. Statens 
vegvesen

 De har ingen merknader til 
oppstartvarselet.

O Tas til etterretning.

Private uttaler

8. Rune Gåsland - Han ser at ut fra kartet som var 
vedlagt oppstartvarselet, så kommer 
planen delvis inn på gnr. 5, bnr. 99 og 
135 som han representerer, samt 
båtplasser i vågen, som er en del av
dagens reguleringsplan med 
bestemmelser. 

- Dersom gjeldende forutsetninger 
endres, ber han om fortløpende 
informasjon, da endring av plan og 
bestemmelser kan ha stor betydning 
for området, da det i dag allerede er 
uklare forhold i området. 

- Dessverre ser ut for at planområdet 
kommer delvis inn på den 
reguleringsplanen som i dag gjelder 
for område. Det kan da bli uklare linjer 
i et eksisterende felt.

O

O

O

Det omtalte området 
kommer nå, etter 
justering av plangrensen, 
utenfor planområdet.

Gnr. 5, bnr. 135 og 99 
kommer utenfor 
planområdet.

Gåsland må gå gjennom 
endelig forslag og ev 
komme med merknader i 
høringsrunden.

9. Petter E. Seglem  Ønsker at hans fritidsbolig på 
Nesodden, gnr. 7, bnr. 3, påføres gul 
farge. Dette gjelder hele tomten inkl. 
brygge. 

 Ønsker at det skal bli tillatt med en 
viss utvidelse, tilbygg / påbygg, for 
eksempel av bad / vaskerom dersom 
det i framtiden skulle bli aktuelt med 

N

N

Området er på gjeldende 
plan vist som 
friluftsområde. Ikke 
aktuelt å behandle denne 
tomten annerledes enn 
de øvrige. Dette vil være i 
strid med varsel om 
oppstart og gjeldende 
kommuneplan.
Rådmannen går mot 
muligheten for utvidelse 
her, ut over 60 m2 BYA / 
BRA jfr. kommuneplanen
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kommunalt vann / avløp.
10. Jostein Klippen  Av planavgrensningen fremgår det at 

deres hytteeiendom gnr. 5, bnr. 115 
inngår i planområdet, og at 
arealbruken skal være som i 
gjeldende reguleringsplaner. 

 26.11.09 søkte han om å få anlegge 
kjørevei fra Maurholsveien og ned til 
hytta, og vil derfor be om at denne 
veien blir tatt inn i revidert regu-
leringsplan.

O

O

Etter justering av 
plangrensen, kommer 
denne eiendommen nå 
utenfor planområdet.

Etter justering av 
plangrensen, kommer 
denne eiendommen nå 
utenfor planområdet.

11. Otto Klippen - Påpeker at deres hytteeiendom, gnr. 
5, bnr. 134, inngår i planområdet. De 
forutsetter at eiendommen fortsatt blir 
regulert til byggeområde for fritids-
bebyggelse.

O Etter justering av 
plangrensen, kommer 
denne eiendommen nå 
utenfor planområdet.

12. Torvald 
Torgersen

- Skriver om vei som er bygget fra 
Maurholen stasjon til 5 hytter som 
ligger i hyttefelt. I forbindelse med ny 
reguleringsplan for Maurholen søkes 
det om å få regulert inn veien som 
atkomst for nåværende 5 hytter og 
evt. nye hyttetomter som det blir søkt 
om. Søknaden sendes på vegne av 
grunneiere og hytteeiere. Veien ligger 
fint i terrenget, men den er ikke fin 
ettersom den har dekke av kvitstein. 
De søker om at traseen kan beholdes 
og at den kan få den standarden som 
Eigersund kommune kan akseptere. 
Det er ønskelig at veien skal kunne 
brukes til å frakte fram tyngre ting.

N Rådmannen viser til at 
denne veien ikke er 
aktuell lenger, jf. Møte 
med hytteforeningen. De 
er i ferd med å skulle 
tilbakeføre denne jfr. 
tidligere vedtak i PTU. 
Det vil heller ikke kunne 
aksepteres jfr. for stort 
konfliktnivå i forhold til 
turvegen som er av 
regional betydning og 
verneverdig. Det er 
regulert inn en 1,5 m bred 
gangvei her, inkl. skuldre.

13. Friområdet 
Maurholen 
Sameie

De ser av kartet som er vedlagt 
oppstartvarselet at planområdet 
omfatter del av småbåthavna samt 5 
av hytteeiendommene i deres 
hytteområde. 
Styret ser et stort behov for at planen 
også bør omfatte hele småbåthavna 
for deres hytter, på samme måte som 
båthavna på østsiden av Myklebust-
vågen inngår i planområdet.
Årsmøtet for Sameiet har tidligere 
vedtatt at det skal utarbeides en plan 
for hele småbåthavna som skal 
omfatte både opprydding og 
opprusting. Etter befaring i august 
2010 tilskrev byggesakssjefen flere av 
deres hytteeiere og viste til 
atkomstveier og parkeringsplasser 
som det ikke er søkt om tillatelse til å 
anlegge. Styret for Sameiet ser behov 
for at alle disse sakene kommer inn i 
lovlige former og styret er da innstilt 

O

N

O

Tas til etterretning.

Rådmannen anbefaler at 
planområdet får vist 
avgrensning.

Etter justeringen kommer 
dette området i hovedsak
utenfor planområdet.
Planområdet omfatter nå 
kun de arealene som er 
nødvendig i forhold til 
verneplan for jernbanen 
dvs. et mindre område 
ved sjøen i tilknytning til 
allmenning for reisende 
fra Eigerøy.
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på å sende felles søknad for alle 
anlegg på Sameiet. Dersom disse 
sakene vil fremtvinge en 
reguleringsendring, er det ett 
ytterligere argument for at 
planområdet ikke bare bør omfatte 5 
hytter, men hele hytteområdet som er 
omfattet av gnr. 5, bnr. 226.  

14. Sekse & Co 
Advokatfirma

Slik advokaten forstår gjeldende 
kommuneplan, er begge 
eiendommene utlagt til areal båndlagt 
etter friluftsloven. Rent faktisk er dette 
imidlertid en fritidseiendom. 
Begrunnelsen for reguleringsarbeidet 
tilsier det at eiendommene utlegges til 
område for fritidsbebyggelse. 
Det vises til at begge eiendommene 
fremstår som meget lite egnet til 
allmenn bruk. Terrenget er stort sett 
meget kupert. Også strandlinjen er 
ifølge advokaten lite egnet for turgåing 
o.l. Advokaten skriver videre at 
eiendommens utmarksdel opp 
gjennom årene bare i meget 
begrenset grad er blitt benyttet av 
allmennheten, dette selv om 
tilkomsten til området de siste årene 
har vært god. Advokaten påpeker at 
klientens eiendommer ligger nær 
annen fritidsbebyggelse. Dette taler 
ifølge advokaten for at eiendommene 
reguleres til fritidsbebyggelse. Det bør 
videre åpnes for nyoppføring av 
fritidsbebyggelse ut over dagens hytte 
på bnr. 168. Det vil i tilfelle bedre 
allmennhetens tilgang til strandsonen 
ifølge advokaten. En fellesbrygge vil 
kunne være en aktuell løsning. De 
ønsker altså ikke å forverre 
allmennhetens tilgang. Målet er å få til 
sammen 2-3 fritidsboliger på disse 
eiendommene. Det bes om et møte 
med kommunen, der de kan redegjøre 
nærmere for sitt syn. 
Advokaten mener at dersom det 
nektes omdisponering, vil det 
innebære en forskjellsbehandling i 
forhold til det som er praksis i 
nærliggende områder.

N

N

Rådmannen anbefaler 
ingen nye bygninger ii 
dette området og viser til 
at det ligger i 100-m beltet 
og gjeldende 
reguleringstatus tilsier at 
det ikke kan åpne opp for 
ytterligere bebyggelse i 
tilknytning til disse 
eiendommene. 
Området er vist som 
friluftsområde i 
kommuneplanen. 
Foreslått tiltak vil være i 
strid med 100-meters 
regelen og det å åpne for 
ytterligere bebyggelse vil 
stride mot intensjonen i 
reguleringsendringen og i 
gjelende reguleringsplan 
og kommuneplan. Det vil 
bidra til å vanskeliggjøre 
hovedhensikten med 
planen som i hovedsak er 
å videreføre og verne 
grøntområder og 
byggefrie områder.  
turveg..

Rådmannen viser til at de 
5 hyttene som er foreslått 
i planen er godkjent i 
forbindelse med 
behandling av 
kommuneplanen. Dette 
vurderes derfor ikke å 
være usaklig 
forskjellsbehandling, 
ettersom sakene ikke er 
like.
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15. Prosjektil Areal 
AS

 Representerer hytteeiere i plan-
området. Viser til tidligere brev der det 
blir bedt om at også frittliggende 
uthus, boder m.v. kan tillates.

 Fylkesmannen har varslet innsigelse 
mot denne endringen.

 Foreslår følgende formulering i 
reguleringsbestemmelsene: ”Uthus, 
boder og lignende på inntil 15 m2 BRA 
skal fortrinnsvis oppføres som tilbygg 
til hytta, men kan også tillates oppført 
frittliggende ved en god arkitektonisk 
helhetsløsning.

 Det er rikelig med regulerte 
friluftsområder i reguleringsplanen for 
Maurholen / Myklebust-vågen. 
Området egner seg dårlig for friluftsliv 
for allmennheten, da store deler av 
området er brattlendt og lite 
framkommelig. Det kan evt. reguleres 
inn stier mellom hyttegruppene.

 Fristen for fjerning av ulovlig oppført 
bebyggelse er 30.06.12. Ber om 
forlenget frist dersom 
reguleringsspørsmålet ikke er avklart 
innen dette tidspunktet.

O

E

D

O

O

Tas til orientering.

Tas til etterretning.

Det legges opp til mulig-
het for små, frittliggende 
boder / uthus Inntil 10 m2 i 
tråd med kommune-
planens bestemmelser.  
En viser til at 
fylkesmannen har varslet 
innsigelse til å åpne opp 
for uthus/boder på inntil 
15m2 og rådmannen 
legger derfor opp til at en 
holder seg innforbi de 
aksepterte rammene i 
kommuneplanen. 
Tas til orientering.

Dette har ikke noe med 
reguleringsplansaken å 
gjøre. Dette spørsmålet 
må avklares ved søknad 
til seksjon byggesak.

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt.

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet ligger på strekningen fra Eie til Hellvik stasjon. Planområdet ligger i et vakkert 
landskap. Hele planområdet dekker et areal på om lag 2.336 daa. Planområdet omfatter en 
rekke eiendommer, både jordbrukseiendommer og fritidsboliger. 

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Utgangspunktet for planarbeidet er Jernbaneverkets behov for å få regulert hensynssone, 
bevaring av kulturminner. Fra kommunens side fant man det hensiktsmessig å utvide 
planområdet helt fra Launes til Hellvik stasjon. 

I planforslaget utgjør de største reguleringsformålene:

REGULERINGSFORMÅL AREAL I DAA.
Friluftsformål 953 daa
Friluftsområde i sjø og vassdrag 683 daa
Trase for jernbane 185 daa
Turdrag 185 daa
Farleder 145 daa
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Uteoppholdsareal 60 daa
Bevaring av kulturmiljø 49 daa
Vern av kulturmiljø og kulturminne 47 daa
Bruk og vern av sjø og vassdrag 46 daa
Gang / sykkelveg 20 daa

5.1 Eksisterende bebyggelse i planen
Det er vel 30 eksisterende fritidsboliger i planområdet. Den gamle stasjonsbygningen på 
Maurholen inngår også i planen.

5.2 Ny bebeyggelse i planen

Det legges opp til 5 nye fritidsboliger i planområdet. Det legges også opp til at det kan 
oppføres en frittstående bod / uthus på inntil 10 m2 BYA / BRA per fritidsboligeiendom i 
planområdet,

5.3 Fritids- og turistformål.
Den tidligere vokterboligen og det tilhørende uthuset er regulert til fritids- og turistformål i 
kombinasjon med vern, i tråd med planlagt bruk. Friluftsområdene og friområdene i 
gjeldende reguleringsplan blir i all hovedsak videreført. 

5.4 Uteoppholdsareal.
Både på de eksisterende og de planlagte fritidsboligtomtene, er uteområdene regulert til 
uteoppholdsareal.

5.5 Gang- og sykkelvegen.
Gang- og sykkelvegen fra Eide til Hellvik stasjon er foreslått regulert til gang- og sykkelveg.

5.6 Jernbanetraseen.
Dagens jernbanetrase er vist som jernbanetrase, med en bredde på 30 m til hver side av 
senterlinjen.

5.7 Parkering.
Planforslaget inneholder de to opparbeidede parkeringsplassene, en ved Hellvik stasjon, og 
en vest for tidligere Maurholen stasjon.

5.8 Turdrag.
Eiendommen til Jernbaneverket langs den tidligere Jærbanetraseen er vist som turdrag der 
den ikke ligger nærmere dagens jernbanelinje i dagen enn 30 m. 

5.9 Friluftsformål (på land).
Naturområdene på land er foreslått regulert til friluftsformål.

5.10 Vern av kulturmiljø eller kulturminne.
Det området ved tidligere Maurholen stasjon samt et mindre område på Launes, der 
Jernbaneverket ønsker vern av kulturmiljøet, er vist som vern av kulturmiljø eller kulturminne.

5.11 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.
Hele sjøområdet mellom land og farleden er foreslått regulert til dette formålet. 

5.12 Farleder.
Farledene som er med på kommuneplanen er tatt med også på reguleringsplanen.
5.13 Friluftsområde (i vassdrag).
Tjernene i planområdet er foreslått til dette formålet.

5.14 Frisiktsoner.
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I krysset mellom Maurholsveien og avkjørselen mot parkeringsplassen vest for tidligere 
Maurholen stasjon er det foreslått frisiktsoner. 

5.15 Faresoner. Høyspenningsanlegg.
Langs høyspentlinja som krysser planområdet vest for Maurholsveien er det vist et 14 m 
bredt fareområde.

5.16 Hensynssone. Bevaring av kulturmiljø.
De områdene som er foreslått regulert til vern av kulturmiljø eller kulturminne, er også 
foreslått regulert til hensynssone, bevaring av kulturmiljø.

5.17 Båndlegging etter lov om kulturminner.
Et lite område mellom tidligere Maurholen stasjon og Myklebustvågen, der det er et 
fornminne, er foreslått regulert til båndlegging etter lov om kulturminner.

6. GJENNOMGANG OG VURDERING AV PLAN
I forbindelse med plankontorets gjennomgang av planen har en gått gjennom kjente tema og 
foretatt ROS/KU vurdering knyttet til disse. Denne gjennomgangen er basert på ulike 
temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om 
oppstart m.m. 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell / teoretisk vurdering sortert i hendelser som 
kan påvirke planområdet og omgivelsene, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen).  Vurdering av 
sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor. 

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig eller gjør konfliktnivået for høyt til at tiltaket kan 
anbefales. 
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte ev. ytterligere utredninger er 
påkrevd.
Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres ev. konfliktnivået vurderes som 
akseptabelt eller det ikke er konflikt i særlig grad.

En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn rekkefølge-
krav eller at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for konfliktfylt og 
det blir ikke lagt inn i kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. 
Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene ev. at 
det ikke legges inn.

7. TRAFIKALE FORHOLD

7.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Det er i planforslaget tatt med parkeringsplasser der det i dag er opparbeidede 
parkeringsplasser.  et er stilt krav om 1,5 parkeringsplass pr. fritidsbolig. 
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Atkomsten til området forutsettes å skje fra Launesveien når det gjelder den østlige 
delen av planområdet, fra Maurholsveien når det gjelder den midterste delen av 
planområdet, samt fra Stasjonsveien når det gjelder den vestligste delen av 
planområdet.

7.1 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /

Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler X 1 1 GRØNN Ivaretatt i plan 

og bestem-
melser

Ulykke med gående / syklende X 2 2 GRØNN

Andre ulykkespunkter X 1 1 GRØNN

Byggelinje mot veg X 1 1 GRØNN

Trafikken med lastebiler til og fra utskipningskaien for steinmaterialer utgjør den største 
trafikkrisikoen.

7.2 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /

Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Området skal knyttes til offentlig vann og avløp.

7.3 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /
Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m X 1 1 Grønn

Fremføring av strøm skal skje i form av jordkabel.

7.4 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /
Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

8. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /
Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til tilgjengelig/ universell 

utforming ivaretas

x 1 1 Grønn Se reg.best. 

§ 3-2.
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Det er i reguleringsbestemmelsene, § 3-2, tatt med at ved utbygging og opparbeidelse av 
områder, skal det så langt som mulig sikres god tilgjengelighet for alle, der universell 
utforming legges til grunn.

9. BARN OG UNGE

Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /

Tiltak

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

10. SIKKERHET OG BEREDSKAP

10.1 Flom

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /
Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom / stormflo / høy vannstand /

bølgeslag

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.2 Støy

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /
Tiltak

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 i 
farleden.

10.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /
Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 3 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

Det er vist flere fareområder i ”Skrednett.no”. Dette er områder der det ikke er eksisterende 
eller planlagt bebyggelse. Deler av gang- og sykkelvegen er utsatt for steinsprang. 

10.4 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /
Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.
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10.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /

Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.6 Høyspent og magnetfelt

Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /

Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Det går en høyspentlinje gjennom deler av planområdet (vest for Myklebustvågen), men 
strømstyrken er ikke spesielt høy.

10.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /
Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Risikofylt industri mm 

(kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, 
radioaktiv)

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.8 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /
Tiltak

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.

11. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /

Tiltak

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 Linje går 
utenom 
bebygde 
områder i plan-
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området

Ikke kjent med spesielle forhold.

12. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

12.1 Sjø og vassdrag

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /
Tiltak

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.

12.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /

Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora / inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn

Sårbar fauna / fisk / leveområde for 

rødlistart

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Deler av området som er regulert til friluftsområde/friområde 
kan være del av leveområde for hubro.

12.3 Viltområde

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /

Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 1 1 Grønn

Store deler av området inngår i viltområde, hovedskaleig det som er friluftsområde m.m.

12.4 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /
Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

Det er registrert kulturminner i området. Aktuelle områder er vist som hensynssone, bevaring 
av kulturmiljø, samt båndleggingssoner etter lov om kulturminner. En av hovedhensiktene 
med planen er å sikre jernbanehistorie i form av stasjonsbygg, gammel jernbanetrase, 
allmenning ved sjø m.m. Dette er i tråd med verneplanen.

Rådmannen vurderer at dette er godt ivaretatt i planforslaget.

12.5 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /
Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Friluftsliv og rekreasjon 

(friluftsområder, LNF-F/N, friområder 

x 1 1 Grønn
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m.m.)

Forslag til reguleringsplan omfatter noen av de viktigste friluftsområdene i kommunen og det 
har vært sentralt i planarbeidet å videreføre disse og ikke foreslå tiltak som vil forringe 
opplevelsen og bruken av de. Friluftsinteressene vurderes å være godt ivaretatt i 
planforslaget, viser til at planen i all hovedsak viderefører friluftsområder og friområder i tråd 
med gjeldende reguleringsplaner.

Store deler av planområdet, hovedsakelig det som allerede er regulert til 
friluftsområde/turveg/friområde inngår i FINK som regionale friluftsområder. Dette videreføres 
og vil ikke bli forringet i forbindelse med reguleringsendringen. 

Det inngår i FINK partnerskapsområde – turvegen Egersund-Hellvik med tilgrensende 
områder.

12.6 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /
Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk / kjerneområde for 

jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ingen kjente. Er ikke kjerneområde for landbruk i kommuneplanen.

12.7 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /

Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern / estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Det er særlig høydedrag og strandsonen som er svært sårbar for inngrep. Dette skal være 
ivaretatt i plane og bestemmelser. Deler av området ligger i Vakre landskap, men det er ikke 
foreslått tiltak som vil komme i konflikt med dette. Det er heller ikke åpnet opp for ny 
bebyggelse i tilknynting til disse områdene som i hovedsak er friluftsområde/friområde.

12.8 Terreng og terrengtilpassning

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /
Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser.

Det er flere stup og skrenter i planområdet. 

12.9 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /

Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser.

Ikke kjent med spesielle forhold.
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12.10 Lokalklima

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /

Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.11 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /

Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser.

Store deler av planområdet, i hovedsak i sjø og de delene som er regulert til 
friluftsområde/friområde er vist med miljømessig sårbarhet prioriutet mellom A til

12.12 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Konsekvenser for naboer X 1 1 Grønn

Tilpassning til eksisterende 
omgivelser

x 1 1 Grønn

Ikke fremkomet noe så langt i planprosessen som en kjenner til.

12.13 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge X 1 1 Grønn

Området er til dels vestvendt  med gode solforhold.

13. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /

Tiltak

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 innenfor rammene i kommuneplanen. 

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”.
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Det vil kunen være aktuelt å inngå utbyggingsavtale i forbindelse med utbygging av de 5 nye 
fritidsboligene dersom disse skal knyttes til offentlig vann og avløp.

14. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon Ivaretatt*

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar /

Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

15. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner. Det er også i tråd med varsel om 
oppstart og de føringer som ligger til grunn for reguleringsarbeidet.

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.
Driftsmessige forhold Inneværende år Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Forslag til reguleringsplan for strekningen Eide - Maurholen – Hellvik, turvei klangs den 
gamle Jærbanetraseen, med tilhørende kart og bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn 
slik den er fremlagt med reguleringskart datert 22.05.12 og bestemmelser datert 21.05.12, 
men med følgende endringer:

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10.

~ o ~
Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
231205 Bestemmelser - Reguleringsendring Maurholen gnr. 5 bnr. 10
231300 Maurholen 22.05.12.pdf
231203 Planbeskrivelse Maurholen.doc
231177 Oversendelse Maurholen.docx
231204 ROS-analyse Maurholen.doc
139540 Merknader til varsel om reguleringsendring Maurholen gnr. 5 bnr. 10

140247
Merknader til reguleringsendring  gnr. 5 bnr. 10 gamle jernbanetrase Maurholen -
Tengs

141080 Merknader til reguleringsendring Maurholen gnr 5 bnr 10
141102 Merknader til reguleringsendring gnr. 5 bnr. 10 - Maurholen

141378
Uttalelse - reguleringsplan for Maurholen - gnr. 5 bnr. 10 - varsel om utvidet 
planområde for reguleringsendring

141854 Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring Maurholen gnr. 5 
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bnr. 10
142255 Ad. reguleringsendring for del av Maurholen, gnr. 5 bnr. 10 m.fl.

142442
Midlertidig uttalelse vedr. utvidet planområde for reguleringsendring 
Maurholen/Jærbanen/vokterbolig/

142471
Uttalelse til  reguleringsendring gnr. 5 bnr. 10 m.fl. - utvidet planområde for 
reguleringsendring

142615 Uttalelse - varsel om utvidet planområde - Maurholen gnr. 5 bnr. 10 m.fl.
142616 Uttalelse - reguleringsarbeid del av Maurholen gnr. 5 bnr. 10 m.fl.

143029
Uttalelse til varsel om utvidet planområde for reguleringsendring - Jærbanen, 
vokterbolig og turveg -

143436 Uttalelse til varsel om endring av reguleringsplan, Maurholen - gnr. 5 bnr. 10
143437 E-mail fra Fiskarlaget Vest - Reguleringsplan
143726 Uttalelse - reguleringsendring Maurholen gnr. 5 bnr. 10
153655 Reguleringsendring Maurholen gnr. 5 bnr. 10 m.fl. - foreløpig uttalelse
153656 Notat befaring Maurholden 23.11.10

222429
Innspill fra hytteeierene innenfor plan  Maurholen/Myklebustvågen/Maurholen 
stasjon

225849 Overført dokument - Innspill til reguleringsendring Maurholen - boder o.l.

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 03.12.2008 47 mottakere...
Høring - Reguleringsendring Maurholen gnr 5 bnr 
10

3 I 10.12.2008 Statens vegvesen
Uttalelse - Reguleringsendring Maurholen gnr 5 
bnr 10

2 I 11.12.2008 Maurholen Vel
Reguleringsendring Maurholen gnr 5 bnr10 - takk 
for god informasjon

9 I 19.12.2008
Maurholen Vel Forening 
v/Roger Iversen

Vedr. reguleringsendring gnr. 5 bnr. 10, 
Maurholen

7 I 23.12.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Innsigelse til reguleringsplan for hytter på gnr. 5 
bnr. 10,14,23,24 Maurholen Øst

8 I 29.12.2008
Liv Tone og Rolf 
Øiumshaugen

Høring - reguleringsendring Maurholen gnr 5 bnr 
10 (ny høring)

10 I 29.12.2008
Liv Tone og Rolf 
Øiumshagen

Uttalelse - Reguleringsendring gnr. 5 bnr. 10, 
Maurholen

6 I 30.12.2008
Maurholen Vel Forening 
v/Roger Iversen

Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsendring 
- gnr.5 bnr. 10, Maurholen

11 I 09.01.2009
Rogaland 
fylkeskommune

Reguleringsendring - gnr. 5 bnr. 10, Maurholen -
Ny høring

12 U 21.01.2009 Peter Egil Seglem Reguleringsendring Maurholen gnr 5 bnr 10
15 X 21.09.2010 Målfrid Espeland Bestillers opplysninger - annonse

14 U 21.09.2010 138 mottakere...
Varsel om utvidet planområde for 
reguleringsendring-del av Maurholen gnr 5 bnr 
10 med flere, Jærbanen, vokterbolig og turveg

13 U 21.09.2010

Kommuneoverlege 
Bjarne Rosenblad; 
Felles brukerutvalg; 
BR-representanten  
Solveig Slettebø; 
ROM Eiendom; 
Jernbaneverket Region 
Vest; 
Rogaland 

Varsel om utvidet planområde for 
reguleringsendring-del av Maurholen gnr 5 bnr 
10 med flere, Jærbanen, vokterbolig og turveg
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fylkeskommune-kultur; 
Mattilsynet; 
Dalane Energi IKS; 
Kystverket; 
Fiskeridirektoratet; 
Statens vegvesen; 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 
Seksjon Brannvern; 
Seksjon vei og utemiljø; 
Seksjon vann og avløp; 
Seksjon Bygg- og 
eiendomsforvaltning; 
Knut Jan Kluge; 
Steinar Nordvoll; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Politistasjonen i 
Egersund

16 I 29.09.2010 Rune Gåsland
Merknader til varsel om reguleringsendring 
Maurholen gnr. 5 bnr. 10

17 I 04.10.2010 Peter Egil Seglem
Merknader til reguleringsendring  gnr. 5 bnr. 10 
gamle jernbanetrase Maurholen - Tengs

18 I 05.10.2010 Jostein Klippen
Merknader til reguleringsendring Maurholen gnr 5 
bnr 10

19 I 05.10.2010 Otto Klippen
Merknader til reguleringsendring gnr. 5 bnr. 10 -
Maurholen

20 I 12.10.2010
Jernbaneverket region 
Vest

Uttalelse - reguleringsplan for Maurholen - gnr. 5 
bnr. 10 - varsel om utvidet planområde for 
reguleringsendring

22 I 17.10.2010 Torvald Torgersen
Ad. reguleringsendring for del av Maurholen, gnr. 
5 bnr. 10 m.fl.

24 I 19.10.2010
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til  reguleringsendring gnr. 5 bnr. 10 
m.fl. - utvidet planområde for reguleringsendring

23 I 19.10.2010
Rogaland 
fylkeskommune

Midlertidig uttalelse vedr. utvidet planområde for 
reguleringsendring 
Maurholen/Jærbanen/vokterbolig/

25 I 20.10.2010
Friområdet Maurholen 
Sameie v/Torvald 
Søiland

Uttalelse - varsel om utvidet planområde -
Maurholen gnr. 5 bnr. 10 m.fl.

26 I 20.10.2010 Adv. Sveinung Eliassen
Uttalelse - reguleringsarbeid del av Maurholen 
gnr. 5 bnr. 10 m.fl.

27 I 20.10.2010 Statens vegvesen
Uttalelse til varsel om utvidet planområde for 
reguleringsendring - Jærbanen, vokterbolig og 
turveg -

28 I 22.10.2010
Fiskeridirektoratet 
Region Sør

Uttalelse til varsel om endring av reguleringsplan, 
Maurholen - gnr. 5 bnr. 10

29 I 26.10.2010 Kystverket Vest
Uttalelse - reguleringsendring Maurholen gnr. 5 
bnr. 10

30 I 24.11.2010
Rogaland 
fylkeskommune

Reguleringsendring Maurholen gnr. 5 bnr. 10 
m.fl. - foreløpig uttalelse

32 I 27.09.2011 Prosjektil Areal AS
Reguleringsendring for 
Maurholen/Myklebustvågen, del av gnr. 5 bnr. 10 
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m.fl.  - uthus, boder o.l.

31 X 22.03.2012
Innspill fra hytteeierene innenfor plan  
Maurholen/Myklebustvågen/Maurholen stasjon

Parter i saken:
            
N AL-KASIM FAROUK ABDUL 

A
NEDRE TASTASJØEN 26 4029 STAVANGER

N AL-KASIM FERID TORE FRIHEIM 13 B 4047 HAFRSFJORD
N ANFINNES THOR-ERLING LAUNESVEIEN 35 4370 EGERSUND
N ASKE ELSE KARIN HØYSTEMVEIEN 1 4026 STAVANGER
N ASSERSEN MARGITH I
N BERGE OLE DAGFINN KLOKKARVEGEN 13 4360 VARHAUG
N BJØRNÅ JENS KRISTIAN LYNGVEGEN 6 5563 FØRRESFJORDEN
N BUCK LAILA ACKERSRASSE 41,4100 

DUISBURG 14
N DIREKTORATET FOR 

NATURFORVALTNING
Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM

N Edelsplitt KS Postboks 96 4375 HELLVIK
N EIDE EGIL JØNNINGSHEIVEIEN 16 A 4316 SANDNES
N EIE ASTRID BJØRG EIDEVEIEN 19 4370 EGERSUND
N EIGERSUND KOMMUNE Postboks 580 4379 EGERSUND
N ENGELSVOLL ERLING TJØNNVEGEN 6 4353 KLEPP STASJON
N ERGA BJØRN INGHJARD
N ERGA JOHN TERJE ÅSEVEIEN 143 4370 EGERSUND
N ERIKSEN IRENE MAGNA 

JANE
SANDBAKKVEIEN 3 4370 EGERSUND

N ERIKSEN ODDBJØRG 
SOFIE

V/ARNE JOHAN 
ERIKSEN,ELVEGATA 4 A

4340 BRYNE

N FJETLAND ELLA STENEBYTOPPEN 16 C 4054 TJELTA
N FORMO GRETE JOHANNE SOLHØGDA 3 4017 STAVANGER
N FRIOMRÅDET MAURHOLEN 

SAMEIE
Aurbanen 1 4362 VIGRESTAD

N FUNKSJONÆRFOR 
V/KVERNEL

N GÅSLAND RUNE SVERRE VIKESDALSLIA 63 4389 VIKESÅ
N GÅSLAND TOR OLAV SOLHEIM TERRASSE 4389 VIKESÅ
N HAGEDORN OLAUG V/ODD KURT 

HAGEDORN,LINDEBERGÅSEN 
50 D

1068 OSLO

N HANSEN HILDE MARIE YTSTEBRØDVEIEN 278 4370 EGERSUND
N HAUGSTAD MALBORG LAGÅRD SJUKEHEIM 4370 EGERSUND
N HELLAND TORBJØRN 

INGOLF
YTSTEBRØDVEIEN 256 4370 EGERSUND

N HELLVIK HUS AS Jærveien 1250 4375 HELLVIK
N HERLAND THORILL BEATE LAUNESVEIEN 33 4370 EGERSUND
N HODNE HANNE MARIE NORDSJØVEGEN 433 4352 KLEPPE
N Hydro Aluminium AS Drammensveien 260 Vækerø 283
N HÅLAND PAUL KVERNEVIKVEIEN 168 4070 RANDABERG
N HÅLAND REIDAR ØSTRE HAMRAVEI 9 4315 SANDNES
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N HÅLAND SØLVI ØSTRE HAMRAVEI 9 4315 SANDNES
N IDLAND GRO
N IVERSEN ROGER BOKFINKVEIEN 21 B 4022 STAVANGER
N JENSEN JOSTEIN YTSTEBRØDVEIEN 151 4370 EGERSUND
N JENSEN JUDITH SEGLEM YTSTEBRØDVEIEN 151 4370 EGERSUND
N JERNBANEVERKET Postboks 4350 2308 HAMAR
N JOHANNESSEN JOSTEIN TRAKTEBEGERVEIEN 6 4032 STAVANGER
N JOHANSEN JOHAN NORHEIMSVEGEN 2 4340 BRYNE
N JOHANSEN TOVE BRIT
N KLIPPEN ARILD STOKKELANDLIA 13 4324 SANDNES
N KLIPPEN JOSTEIN ASKEVEIEN 7 4314 SANDNES
N KLIPPEN OTTO TØMMERVEIEN 3 4325 SANDNES
N KLIPPEN VIKTOR KNATTEN 10 4355 KVERNALAND
N LARSEN RUNE GAUSELVÅGEN 26 4032 STAVANGER
N LEIDLAND ALF TORE YTSTEBRØDVEIEN 97 4370 EGERSUND
N LEIDLAND ANDREW
N LEIDLAND BIRGER
N LEIDLAND GUNN MERETE KROSSVIKVEIEN 6 4370 EGERSUND
N LEIDLAND HARALD MAGNE YTSTEBRØDVEIEN 81 4370 EGERSUND
N LEIDLAND KARL LUDVIG YTSTEBRØDVEIEN 69 4370 EGERSUND
N LEIDLAND KRISTINE
N LEIDLAND LUDVIG BASTHAUGVEIEN 22 4370 EGERSUND
N LEIDLAND NIKOLAI
N LEIDLAND NORA 

MAGNHILD
YTSTEBRØDVEIEN 98 4370 EGERSUND

N LEIDLAND NORLEIF
N LEIDLAND OLGA ALFIVA
N LEIDLAND PER INGVE YTSTEBRØDVEIEN 143 4370 EGERSUND
N LEIDLAND SEVERIN YTSTEBRØDVEIEN 120 4370 EGERSUND
N LEIDLAND THOR INGARD HAFSØYVEIEN 72 4370 EGERSUND
N LEIDLAND THORBJØRN M LASTEINVEIEN 13 4370 EGERSUND
N LEIDLAND TRON STEINAR ERGAVEGEN 155 4343 ORRE
N LYSSAND TORBJØRN VIKINGVEIEN 24 C 4043 HAFRSFJORD
N MELING SISSEL BOKFINKVEIEN 21 B 4022 STAVANGER
N MILJØVERNDEPARTEMENT P.B 8013 Dep 0030 OSLO
N MYKLEBUST ALF HENNING YTSTEBRØDVEIEN 240 4370 EGERSUND
N MYKLEBUST DAGFINN N YTSTEBRØDVEIEN 229 4370 EGERSUND
N MYKLEBUST DAGNY J V/ HERDIS 

VESHOVDE,SANDBAKKV. 20
4370 EGERSUND

N MYKLEBUST EMMY STORGATEN 4 C 4370 EGERSUND
N MYKLEBUST HARRIET
N MYKLEBUST HARRY YTSTEBRØDVEIEN 293 4370 EGERSUND
N MYKLEBUST HJØRDIS
N MYKLEBUST INGRID
N MYKLEBUST JAN NORALF YTSTEBRØDVEIEN 267 4370 EGERSUND
N MYKLEBUST MARGARET E YTSTEBRØDVEIEN 293 4370 EGERSUND
N MYKLEBUST NORVALD YTSTEBRØDVEIEN 273 4370 EGERSUND
N MYKLEBUST SIGURD 

BERNT
RØDSTRUPEVEIEN 20 4626 KRISTIANSAND S

N MYKLEBUST THORVALD
N MYKLEBUST TORFINN VIERVEIEN 7 4370 EGERSUND
N NORGES STATSBANER AS Prinsens gate 7-9 152
N OLIVERSEN TOR ØYVIND EIKESET 11 A 4032 STAVANGER
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N OLIVERSEN TORUNN 
VATNE

EIKESET 11 A 4032 STAVANGER

N OLSEN ROLF DAGFINN SKEIBAKKEN 21 4306 SANDNES
N OPSTAD ARNE PLANETVEGEN 9 4362 VIGRESTAD
N OPSTAD INGER 

SKRETTING
PLANETVEGEN 9 4362 VIGRESTAD

N ORRE JANE BRIT 
RIMESTAD

NORDSJØVEGEN 1082 4343 ORRE

N ORRE KJETIL NORDSJØVEGEN 1082 4343 ORRE
N PEDERSEN RANDI
N PETTERSON MARIT STRANDGATEN 52 4370 EGERSUND
N REE NILS T VESTRE RING 1 4340 BRYNE
N REFSNES EGIL KARLEIF BERYLLVEIEN 3 4070 RANDABERG
N REVE MIKAL ARVID SKRÅVEGEN 11 4352 KLEPPE
N RITLAND KJELL OLAV SØRSJØVEGEN 12 4052 RØYNEBERG

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER
N RUSDAL IVAR FREDRIK STANGS GATE 7 4317 SANDNES
N RØDLAND LEIF WELHAVENS VEI 56 4319 SANDNES
N SANDBECK INGEBORG
N SEGLEM EDITH T
N SEGLEM LIV AGNETE KLIPPERVEIEN 3 4370 EGERSUND
N SEGLEM PETTER EGIL BASTHAUGVEIEN 10 4370 EGERSUND
N SEGLEM SVEIN SKÅRABREKKÅ 16 4370 EGERSUND
N SIMENSEN PER OTTO SAUDAGATA 18 4012 STAVANGER
N SIVERTSEN ANNE BRIT 

OLSEN
DALSETVEIEN 24 4018 STAVANGER

N SKADBERG PER H 553 HEATHERDALE 
LAND,VICTORIA BC V82 OA4

N SKJELBRED JANE YTSTEBRØDVEIEN 167 4370 EGERSUND
N SKJELBRED JOHANNE 

LOUISE
YTSTEBRØDVEIEN 153 4370 EGERSUND

N SKJELBRED KRISTINA YTSTEBRØDVEIEN 153 4370 EGERSUND
N SKJELBRED LOYD ANFINN YTSTEBRØDVEIEN 170 4370 EGERSUND
N SKJELBRED ODDRUN K E YTSTEBRØDVEIEN 161 4370 EGERSUND
N SKJELBRED REINERT YTSTEBRØDVEIEN 161 4370 EGERSUND
N SKÅRA LEIF EIRIK NETLANDSVEIEN 89 4375 HELLVIK
N SKÅRA MARIANNE 

NETLAND
NETLANDSVEIEN 89 4375 HELLVIK

N SOMA JOSTEIN RØYSKATTVEIEN 43 4329 SANDNES
N STAPNES GUNVOR I S SKJEVOLLSVEIEN 6 4370 EGERSUND
N STAPNES KARIN YTSTEBRØDVEIEN 312 4370 EGERSUND
N STOKKELAND INGRID 

PETRA
C/O OVE W. 
STOKKELAND,EINERBK. 15

4370 EGERSUND

N STVG DISTR 
LINJEPERSONELL

N TENGESDAL GUNNAR JÆRVEIEN 251 4370 EGERSUND
N THENGS SAMUEL TENGSVEIEN 11 4370 EGERSUND
N THOMSEN OLGA
N THORSEN THOR MICHAEL STRANDGATEN 43 4370 EGERSUND
N TORGERSEN INGOLF 

ARTHUR
YTSTEBRØDVEIEN 298 4370 EGERSUND

N TORGERSEN TORVALD YTSTEBRØDVEIEN 324 4370 EGERSUND
N TUNHEIM JAN TORE LASTEINVEIEN 27 4370 EGERSUND
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N VASSBØ FRODE JØRGEN MOES GATE 4 4011 STAVANGER
N VEMMESTAD CARL SOLSKINNSVEIEN 22 376
N VEMMESTAD JOHN PER SIVLES VEI 16 4009 STAVANGER
N VEMMESTAD NILS OVERLEGE CAPPELENS G. 25 4011 STAVANGER
N VEMMESTAD STIAN STORABERGARMEN 8 4050 SOLA
N VESHOVDE HERDIS 

HELENE
SANDBAKKVEIEN 20 4370 EGERSUND

N WEBER MARIE
N WILHELMSEN INGER 

KARIN
YTSTEBRØDVEIEN 265 4370 EGERSUND

N WAALAND ROLF ROSEVEGEN 5 4352 KLEPPE
N ØIUMSHAUGEN ROLV MAURHOLEN 4375 HELLVIK
N AAKRE RICHARD NICOLAI KROSSVIKVEIEN 6 4370 EGERSUND
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EIGERSUND KOMMUNE

BESTEMMELSER FOR EIDE – MAURHOLEN – HELLVIK
TURVEI LANGS GAMLE JÆRBANETRASEEN.

Vedtatt i kommunestyret den xx.xx.12, sak Xxx/12
Sist revidert: 

§ 1. Generelt.
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 21.05.12. Ved 
dette planvedtaket oppheves de deler av følgende reguleringsplaner med 
bestemmelser som kommer innenfor grensene til herværende plan:

 Reguleringsplan for Gang- og sykkelveg på gammel jernbanelinje Hellvik –
Launes m.m., vedtatt av kommunestyret 30.08.03, med seinere revisjoner.

 Reguleringsplan for Maurholen, vedtatt av kommunestyret 18.02.91, med 
seinere revisjoner.

 Reguleringsplan for Øvre Maurholen, vedtatt av kommunestyret 25.11.96, med 
seinere revisjoner.

 Reguleringsplan for Lauåsen med tilstøtende arealer, vedtatt av kommune-
styret 11.10.99.

 Reguleringsplan for gnr. 59, bnr. 4 Maurholen, vedtatt av Kommunestyret 
26.02.07, revidert 07.11.07.

§ 2. Formål 
Formålet med reguleringsplanen er å regulere inn hensynssone bevaring av bygg og 
anlegg, 5 nye fritidsboliger, samt erstatte deler av eldre reguleringsplaner med en 
detaljregulering og få et felles sett bestemmelser i tråd med ny plan- og bygningslov.  

Området reguleres til følgende formål: 

Bebyggelse og anlegg, plbl. § 12-5 nr 1 
Fritidsbebyggelse – frittliggende
Industri
Fritids / turistformål
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Uthus / naust / badehus
Uteoppholdsareal

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, plbl. § 12-5 nr 2
Kjøreveg 
Gang- / sykkelveg
Gangveg / gangareal
Annen veggrunn - grøntareal
Trasè for jernbane 
Parkeringsplasser 

Grøntstruktur, plbl. § 12-5 nr 3
Turdrag
Turveg

Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift, plbl. § 12-5 nr 5
Friluftsformål
Vern av kulturmiljø eller kulturminne
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Bruk og vern av sjø- og vassdrag med tilhørende strandsone, plbl. § 12-5 nr 6
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Farleder
Friluftsområde
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.

Hensynssoner, plbl. § 12-6.

Sikringssone
Frisikt 

Faresone
Høyspenningsanlegg

Hensynssone
Bevaring av kulturmiljø. 
Båndlegging etter lov om kulturminner

§ 3. Plankrav:

3.1      Arkeologiske undersøkelser
Dersom det planlegges tiltak som avviker fra planen i de delene av planområdet hvor 
det er potensial for steinalderbosetting, skal det gjennomføres omregulering / arkeo-
logiske registreringer for aktuelle deler av planområdet før tiltak utføres. I de aktuelle 
områdene er det ”graveforbud” inntil dette er gjennomført.

3.2 Universell utforming 
Ved utbygging og opparbeidelse av områder, skal det så langt det er mulig sikres 
god tilgjengelighet for alle, der universell utforming legges til grunn.

3.3 Miljø
Utearealer skal ha med mest mulig grønne arealer. Det skal legges til rette for lokal 
kompostering og avfallssortering.

§ 4. Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg

Planen viser tillatt arealbruk.  

Det skal ved behandling av søknad om tillatelse til tiltak påses at bebyggelsen får en 
god form og materialbehandling. 

Ny bebyggelse skal tilpasses terreng / topografi og være i overensstemmelse med 
den øvrige bygningsstrukturen i området. Høyde, utstrekning, form og volum skal 
vektlegges. Utvendige overflater skal tilpasses bygningens struktur og egenart, og 
skal være forenlig med eksisterende miljø. Utvendige farger skal tilpasses 
omkringliggende bebyggelse og landskap.

Alle terrenginngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små 
som mulig. Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er nødvendig.
Traseer for vann, avløp og kabler som ikke kan legges langs veier, skal reetableres 
med stedegen vegetasjon. Kommunen kan pålegge reparasjon av tiltak og inngrep 
som vurderes som uheldige.

Ledninger for strøm, telefon og tv m.v. skal føres fram i jordkabel. 
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Plassering av bebyggelse og anlegg
Bygningene skal plasseres innenfor viste byggegrenser. 

Landskapstilpasning
For alle tiltak i planområdet skal det legges vekt på å få en god landskapstilpasning.

Vegetasjon.
Vegetasjon, som eik og andre større trær, skal i størst mulig grad bevares. 

Jernbane.
Ingen bygninger kan oppføres nærmere enn 30 m fra senter jernbanetrase, jf. 
jernbanelovens § 10.

Tiltak i sjø.
Tiltak i sjø som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser, skal 
godkjennes av havnemyndigheten. Det må påregnes bølgeslag fra skipstrafikk i 
farvannet.

§ 5. Bebyggelse og anlegg

Fritidsbebyggelse - frittliggende
På tomter regulert til fritidsbebyggelse, der det ikke allerede er oppført fritidsbolig, 
kan det oppføres 1 fritidsbolig i 1 etasje. Endelig plassering foretas av bygnings-
myndighetene, som samtidig fastsetter kotehøyde for topp grunnmur.

Fritidsbebyggelse skal ikke plasseres på høydedrag eller i silhuett. 

Terrengbearbeiding i forbindelse med fritidseiendom skal begrenses til et minimum. 
Bebyggelsen kal være terrengtilpasset.

Det er ikke tillatt å føre opp flere bygninger enn det som er vist på plankartet, med 
unntak av 1 frittstående bod på inntil 10 m2 BYA per fritidsboligtomt. 

I BF-områdene (FF1 – FF7) kan BYA / BRA ikke overstige 60 m2, og i HF-områdene 
(FF 8 – FF 22) kan BYA / BRA ikke overstige 75 m2. For eksisterende hytter som er 
mindre enn dette, kan det søkes om tillatelse til en utvidelse slik at bygningen 
kommer opp i dette arealet. Terrasser uten takoverbygg skal ikke overstige 25 m2 per 
fritidsbolig. Terrassene skal ligge maksimalt 0,5 m over terrenget.

I BF-områdene skal møneretning og takvinkel tilpasses nærliggende bebyggelse. 
Bebyggelsens karakter og stiluttrykk, vindussetting og –utforming, fargebruk m.v. skal 
være i samsvar med stedlig, tradisjonell byggeskikk.

Eksisterende hytter i planområdet som er større enn hhv. 60 m2 og 75 m2, inngår i 
planen med den størrelse de hadde da planen ble vedtatt.

Fritidsboligens mønehøyde skal være maksimalt 5,5 m i HF-områder og maksimalt 
5,0 m i BF-område. Fritidsboligene skal ha saltak med takvinkel mellom 27o og 33o. 
Møneretning bestemmes av bygningsmyndighetene. Grunnmuren skal ikke på noe 
sted være høyere enn 1,0 m.

Planering og utgraving av terreng skal begrense seg til det absolutt nødvendige for 
bygningsmessig tilfredsstillende løsninger.

Uthus, boder o.l. skal fortrinnsvis oppføres som tilbygg til fritidsboligen. Det tillates 
oppføring av 1 frittstående bod per fritidsboligtomt, med BYA inntil 10 m2.Side 567 av 834
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Det er tillatt med offentlig vann og avløp.

Industri
På dette området kan det ikke oppføres nye bygninger.

Fritids / turistformål.
Den tidligere vokterboligen i FT 1 kan benyttes til servering, herberge og lignende. 
Det tidligere uthuset i FT 2 kan benyttes til servering, servicelokale og lignende.
Se for øvrig § 12.

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
I disse områdene er det opparbeidet brygger.

Tiltak i sjø som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser, skal 
godkjennes av havnemyndigheten. Det må påregnes bølgeslag fra skipstrafikk i 
farvannet.

Uthus / naust / badehus
I disse områdene kan det oppføres uthus, naust og badehus. Eksisterende bygninger 
som er med på planen inngår i planen med den størrelse de har når planen ble 
vedtatt.

Uteoppholdsareal
Disse områdene skal i størst mulig grad bevares med topografi og vegetasjon. 

§ 6. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveg
Den delen av kjørevegen mellom Fv. 44 og utskipningshavna som kommer i 
planområdet, samt avkjørsel fra denne vegen til offentlig parkeringsplass, og 
atkomstveg til industriområdet ved Hellvik stasjon, er regulert til veg. Vegene er åpne 
for allmenn ferdsel.  

Gang- / sykkelveg
Eksisterende gang- og sykkelveg er vist på plankartet. Denne vegen er åpen for 
allmennheten.

For grunneiere og arrangører av særskilte kulturarrangementer med særskilt avtale 
med kommunen, er det tillatt å kjøre på gang- og sykkelvegen.

Det er tillatt å kjøre på hele turvegen i forbindelse med drift og vedlikehold av gang-
og sykkelvegen og jernbanen.

Ved bygging, utbedring eller endring av gang- og sykkelveg skal det før det gis 
igangsettingstillatelse foreligge detaljert opparbeidelsesplan godkjent av 
vegmyndighetene. Universell utforming skal der det er mulig innarbeides i planen.

Gangveg / gangareal
Noen gangveger er regulert til gangveg / gangareal. Disse er regulert med bredde 
3,0 m. Disse vegene er åpne for allmenn ferdsel.

Annen veggrunn – grøntareal
Areal langs gangveg er vist som annen veggrunn – grøntareal.
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Eksisterende jernbanetrase er som vist på plankartet. Ved endringer av traseen skal 
det foreligge vedtatt detaljert reguleringsplan før igangsettingstillatelse kan gis.

Parkeringsplasser
Eksiterende parkeringsplasser som er vist på plankartet skal videreføres. Det skal 
være minst 1,5 parkeringsplass for bil per fritidsbolig i planområdet.

§ 7. Grønnstruktur

Turdrag.
Områdene langs den gamle jernbanelinja er regulert til grønnstruktur, turdrag. Det 
tillates vanlig skjøtsel av områdene, som tar hensyn til natur, miljø og dyreliv. Det 
tillates oppføring av bygg og anlegg som fremmer friluftsformålet.

Turveg.
Her er det etablert turveger som er åpne for allmennheten.

§ 8 Landbruks-, natur- og friluftsområde

Friluftsformål
Eksisterende friluftsområder som er vist på plankartet skal videreføres. Det tillates 
vanlig skjøtsel av områdene, som tar hensyn til natur, miljø og dyreliv. Områdene 
skal være tilgjengelige for allmennheten. Det tillates oppføring av bygg og anlegg 
som fremmer friluftsformålet.

Vern av kulturmiljø eller kulturminne.
Det vises til § 12.

§ 9. Bruk og vern av sjø- og vassdrag med tilhørende strandsone

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
I disse områdene er det tillatt for allmennheten å oppholde seg og kjøre båt.

Farleder
I dette området kan det ikke etableres tiltak som er til hinder for sjøtrafikken. 

Friluftsområde
Disse områdene er fritt tilgjengelige for allmennheten.

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.
Eksisterende brygger inngår i planen i den grad de er vist på planen.

Hensynssoner.

§ 10. Sikringssone

Frisikt
Innenfor frisiktsonene skal terrenget, gjenstander eller beplantning / vegetasjon ikke 
på noe sted være høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers planum. 

§ 11. Faresone

Høyspenningsanlegg
Eksiterende høyspenningsanlegg går gjennom området som vist på plankartet. 
Byggegrense er 7 m fra senterlinjen på anlegget. Ved vesentlig økning av 
strømstyrke skal netteier utrede om dette er forsvarlig i forhold til omgivelsene.Side 569 av 834
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§ 12. Bevaring av kulturmiljø.

12.1
I forbindelse med gjennomføring av tiltak innenfor området som er avsatt til bevaring 
av kulturmiljø, i medhold av denne planen, skal det utarbeides detaljplaner som viser 
tiltakets omfang og karakter. Tiltakene skal være anbefalt av regional kulturminne-
myndighet før tillatelse kan gis. Originale bygningsdeler, steinsettinger og andre 
originale elementer tillates ikke fjernet uten at dette på forhånd er godkjent av 
regional kulturminnemyndighet.

Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor områdene som er 
avsatt til “hensynssone bevaring av kulturmiljø”. Eventuelle tiltak innenfor området 
må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. lov om kulturminner §§ 3 
og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av reguleringsendring.

12.2
Innenfor området er det ikke tillatt med tiltak som er egnet til å skade, ødelegge eller 
skjemme det helhetlige kulturmiljøet som Maurholen utgjør. Det er videre ikke tillatt 
med tiltak som reduserer opplevelsesverdien av anlegget.

12.3
Den gamle jernbanetraseen skal i sin kurvatur bevares slik den lå da jernbanen ble 
nedlagt i 1948. Det tillates at denne opparbeides og brukes som gang- og sykkelveg
og at overflatedekket tilpasses denne bruken. Det åpnes for at banelegemet senkes 
tilbake til opprinnelig nivå.

12.4
Tekniske anlegg, murer steinsatte grøfter, m.m. skal vedlikeholdes. Dette skal 
fortrinnsvis gjennomføres som restaurering / tilbakeføring og med samme 
materialbruk og på samme måte som opprinnelig.

12.5
Tiltak som inngår i en tilrettelegging / formidling av det jernbanehistoriske miljøet kan 
tillates, forutsatt at det ikke skader, skjemmer eller ødelegger historiske anlegg. 

12.6
Det tillates at det settes opp skilt og gjerder for å ivareta sikkerheten knyttet til bruk 
av området. Gjerder og skilt skal utformes på en slik måte at de bidrar til å fortelle 
historien om jernbanen.

12.7
Skjøtsel av vegetasjonen skal foregå på en slik måte at det bidrar til å tilbakeføre 
landskapet til den karakteren det hadde da jernbanen var i drift. Småkratt skal 
generelt holdes nede, mens store og eldre trær som er plantet, herunder bøkeskog / 
allé, skal ikke fjernes med mindre dette er nødvendig av hensyn til kulturminnenes 
bevaring, sikkerhet eller behov for fornyelse av vegetasjon.

12.8
Den gamle vegen ned til sjøen tillates ikke ombygget, utvidet eller på annen måte 
endret, i forhold til nåværende situasjon. Det tillates at veien gruses. Det tillates ikke 
bruk av vegen til motorisert ferdsel av noe slag, herunder ferdsel til eiendommene. 
Ferdsel i forbindelse med nødvendig vedlikehold skal likevel være tillatt, begrenset til 
kortere perioder. Side 570 av 834
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12.9
Deler av den gamle havnen, med båtstøer, tillates ikke ødelagt, revet eller på annen 
måte endret i forhold til nåværende situasjon. Det tillates ikke oppført nye brygger, 
båthus eller naust verken på land eller i sjøen.

12.10
Vokterboligen og uthuset kan brukes til følgende allmennyttige formål: Bevertning / 
servering og enkel overnatting (herberge).

12.11
Vokterboligen og uthuset tillates ikke revet, tilbygget eller påbygget. Ved reparasjon 
av bygningsdeler, så som panel, vannbord, vindus- og døromramminger, m.m., skal 
så mye som mulig av dette materialet som er opprinnelig beholdes. Det som ikke kan 
repareres skal erstattes med nøyaktige kopier. Der bygningsdeler og materialer har 
vært skiftet ut, skal disse ved reparasjon av bygningen søkes tilbakeført til opp-
rinnelig materialbruk og utseende.

12.12
Ved utbedring av fasadene på vokterboligen skal nye vinduer lages som kopier av de 
opprinnelige vinduene, med samme materialbruk og dimensjoner, og med 
utadslående, sidehengslede rammer. Vinduene skal plasseres på samme sted i 
fasadene og på samme måte i forhold til veggliv. Nye vinduer kan utformes som 
koblede vinduer. Den ytre rammen skal ha enkeltglass lagt i kitt, mens det i indre 
ramme tillates isolerglass. Alternativt kan det benyttes nye vinduer med enkeltglass 
som suppleres med innadslående varevinduer. Det tillates isolerglass i varevinduene. 
Ved utskifting av taktekkingen skal det benyttes rød, enkeltkrum, uglassert teglstein 
av samme type som opprinnelig, helst ved gjenbruk av gammel stein. Vindskier og 
dekkbord skal være av tre og hvitmalt. Takvindu skal lages som kopi av det 
opprinnelige takvinduet med jernramme og skal ha samme størrelse og plassering 
som opprinnelig.

12.13
Ved utskifting av taktekkingen på uthuset skal det benyttes rød, enkeltkrum, 
uglassert teglstein av samme type som opprinnelig. Fargesettingen av uthuset skal 
være den samme som på vokterboligen. Bygningene skal males med linoljemaling i 
følgende farge: NCS-kode S 4550-Y80R. Hjørnebord, dør- og vindusomramminger, 
vindskier og dekkbord skal males med hvit linoljemaling. 

Egersund               /     2012

___________________________
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PLANBESKRIVELSE FOR

REGULERINGSPLAN FOR EIDE – MAURHOLEN – HELLVIK, TURVEI 

LANGS DEN GAMLE JÆRBANETRASEEN M.M.

Planområdet
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SAKEN GJELDER

I henhold til plan- og bygningsloven 2008 kan det utarbeides områderegulering der det er stilt 
krav om dette i kommuneplanen eller dersom kommunen selv finner behov for å gi mer 
detaljerte avklaringer av arealbruken på et område. Områderegulering skal utarbeides av 
kommunen, men kommunen kan overlate til andre myndigheter eller private å utarbeide 
planforslag.

Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige i henhold til § 12-3 i plan- og bygnings-
loven.

Det kan videre utarbeides detaljregulering for et mindre område for å følge opp kommune-
planens arealdel eller etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering.

Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan.

Eigersund kommune har utarbeidet reguleringsplan / -endring for et område på strekningen 
fra Eide til Hellvik, langs den gamle Jærbanetraseen, for å få en reguleringsplan som er i tråd
med ny plan- og bygningslov og dagens / framtidig bruk av området. 

Formålet med reguleringsplanen er å regulere inn hensynssone bevaring av bygg og anlegg, 
5 nye fritidsboliger, samt erstatte deler av eldre reguleringsplaner med en detaljregulering og 
få et felles sett bestemmelser i tråd med ny plan- og bygningslov. Detaljreguleringen følger 
for øvrig arealbruken i kommuneplanen.

GJELDENDE PLANER

Det er 5 gjeldende reguleringsplaner som dekker deler av det området som nå foreslås 
regulert / omregulert. 

 Reguleringsplanen for Maurholen, gnr. 5, bnr. 10 m.fl., som ble vedtatt i 
Kommunestyret 18.02.91 og seinere endret flere ganger.

 Reguleringsplan for Gang- og sykkelveg på gammel jernbanelinje Hellvik – Launes 
m.m., som ble vedtatt av Kommunestyret 30.08.93 og seinere endret.

 Reguleringsplan for Øvre Maurholen, vedtatt av Kommunestyret 25.11.96, og seinere 
endret.

 Reguleringsplan for Lauåsen med tilhørende arealer, vedtatt av Kommunestyret 
11.10.99.

 Reguleringsplan for gnr. 59, bnr. 4 Maurholen, vedtatt av Kommunestyret 26.02.07, 
revidert 07.11.07.

TILGRENSENDE REGULERINGSPLANER / BEBYGGELSESPLANER

Ingen ut over de som er listet opp under «Gjeldende planer».

KUNNGJØRING AV PLANOPPSTART

Planoppstart har vært varslet tidligere, men 21.09.10 ble det ved brev til aktuelle parter og til offentlige 

myndigheter varslet at planområdet ble noe utvidet. 24.09.10 ble det trykket annonse i Dalane 

Tidende, med frist for merknader satt til 21.10.10. Merknadene er oppsummert og kommentert.
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Nr Fra Innhold / tema

OFFENTLIGE MERKNADER

1. Rogaland fylkeskommune, regionplan Merknader / kommentar

2. Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen Merknader / kommentar

3. Kystverket Merknader / kommentar

4. Fiskeridirektoratet Merknader / kommentar

5. Felles brukerutvalg Ingen merknader

6. Jernbaneverket Merknader / kommentar

7. Statens Vegvesen Ingen merknader

PRIVATE MERKNADER

9. Rune Gåsland Merknader / kommentar

10. Petter E. Seglem Merknader / kommentar

11. Jostein Klippen Merknader / kommentar

12. Otto Klippen Merknader / kommentar

13. Torvald Torgersen Merknader / kommentar

14. Friområdet Maurholen Sameie Merknader / kommentar

15. Sekse & Co Advokatfirma AS Merknader / kommentar

16. Prosjektil Areal AS Merknader / kommentar

Nr Fra Innhold /tema Vurdering

OFFENTLIGE MERKNADER

1.

Rogaland 
fylkes-
kommune, 
Regionplan

 Fylkesrådmannen oppfatter at man planlegger å 
fastsette og evt. oppgradere eksisterende tiltak, i 
tråd med gjeldende regulering, ved den varslede 
reguleringsendringen. 

 De forutsetter at retningslinjene og føringene i 
Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og 
kulturvern (FINK) legges til grunn for plan-
arbeidet. Dersom man planlegger nye tiltak i 
området, som er i strid med gjeldende regulering 
eller FINK, vil dette utløse krav om ytterligere 
saksopplysninger og evt. begrunnelser for 
hvorvidt planen omfattes av konsekvens-
utredningsforskriften. 

 Videre vil dette utløse vern og krav knyttet til 
bruken av områder i sjø og vassdrag, strandsone 
landbruksområder, friluftsliv, friområder, allmenn 
ferdsel, gang- og sykkel-tilgjengelighet, estetikk, 
landskapstilpasning, forurensning, sårbarhets- og 
risikoanalyser og universell utforming.

 Understreker at et nytt planarbeid skal ivareta 
friluftsinteressene i området. Det videreformidles 
informasjon fra staten ved DN som er nabo i 
saken.

 Når det gjelder området rundt Maurholen 
vokterbolig som skal reguleres til spesialområde 
bevaring / hensynsone, henvises det til 
Forvaltningsplan for del av Jærbanen Maurholen 
vokterbolig, utarbeidet av NIKU for 
Jernbaneverket. Der det er vist på kart hvilket 

Tas til 
etterretning.

Ingen slike 
områder 
planlegges.

Tas til 
etterretning.

Tas til 
etterretning.

Tas til 
etterretning.
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område som foreslås vernet for å sikre 
kulturminneinteressene til Maurholen vokterbolig 
og tilstøtende anlegg. Dette omfatter bl.a. den 
store muren, fjellskjæringer og tunnelen, veien 
ned til sjøen og båtstøene.

2.

Rogaland 
fylkes-
kommune, 
Kulturseksj
onen

 Når det gjelder nyere tids kulturminner i området, 
viser de til tidligere uttalelse. 

 De nevner så de automatiske fredede kultur-
minnene i form av to åpne steinalderboplasser 
og en heller. Den ene steinalderboplassen og 
helleren er regulert til Spesialområde i gjeldende 
plan for området, mens det er noe usikkert om 
den andre åpne boplassen som ligger ved et 
tjern like nord for Myklebustvågen, er vernet i en 
reguleringsplan. For å sikre de tre automatisk 
fredede kulturminnene et varig vern i den nye 
planen, ber de om at disse blir regulert til 
hensynssone, kultur-minne.

 Reguleringsbestemmelsene for hensynssonen 
bør formuleres som sitert i uttalelsen. 

 Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd 
avklares med kulturminnemyndighetene. 

 Det ble ikke påvist synlige automatisk fredede 
kulturminner. 

 Deler av planområdet har imidlertid et potensial 
for boplasspor fra steinalder. Dette gjelder særlig 
rundt en vik, sentralt innenfor planområdet.

 Ut fra beskrivelsen i varslingsbrevet vil 
reguleringsplanen omfatte flere formål. Disse er 
imidlertid ikke beskrevet i detalj eller nærmere 
kartfestet.

 Når det gjelder verneformål i reguleringsplaner, 
altså formål der bestemmelsene i praksis sikrer 
et “graveforbud”, vil det som oftest ikke være 
nødvendig eller hensiktsmessig med omfattende 
registreringer for å få godkjent en regulerings-
plan. Det vesentlige i slike saker er at formål og 
bestemmelser sikrer at det kreves en 
omregulering for å sette i gang tiltak som kan 
være skadelig for mulige uregistrerte 
kulturminner. En områderegulering vil dermed 
utløse krav om arkeologiske registreringer. Hvis 
formålet med plan er å verne f.eks. landskap, vil 
alle tiltak som er i samsvar med vern kreve ny 
plan og gjennomføring av registreringer.

 Kulturseksjonen har ikke informasjon om 
hvordan / hvor arealformålene vil være innenfor 
planområdet og hvor strenge regulerings-
bestemmelsene vil bli. Men dersom det er aktuelt 
for kommunen å ha et strengt vern som sikrer 
“graveforbud” og krav om omregulering dersom 
man ønsker å utføre tiltak som avviker fra planen 
i de delene av planområdet hvor det er potensial 
for steinalderbosetning, mener kulturseksjonen at 

Tas til 
etterretning.

Fredede områder 
i planområdet er 
vist som 
hensynssone, 
kulturminne.

Er tatt med i § 11-
1.
Tas til 
etterretning.

Tas til 
etterretning.

Tas til 
etterretning.

Tas til 
etterretning.

Eigersund 
kommune ønsker 
strengt vern.
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det ikke er nødvendig med arkeologiske 
registreringer av hele planområdet. Dersom 
kommunen ønsker å ha mulighet for å 
opparbeide stier, rasteplasser o.l. i disse 
områdene vil kulturseksjonen kreve nærmere 
arkeologiske registreringer for å se om evt. tiltak 
kommer i konflikt med automatisk fredede 
kulturminner.

 Kulturseksjonen vil avvente med å lage et 
kostnadsoverslag for arkeologiske registreringer 
til de får mer detaljer omkring planen. De vil gi 
endelig uttalelse til planen når resultatet av evt. 
registreringer foreligger.

Se § 3-1.

Uttalelsen fra 
kulturseksjonen 
må foreligge før 2. 
gangs behandling 
av planen. 

3. Kystverket

 Kystverket har ingen innvendinger til at det 
igangsettes reguleringsarbeid. 

 Nordresundet har status som biled, og det er 
derfor viktig at det ikke legges til rette for 
utbygging i sjø som kan komme i konflikt med 
fremkommeligheten og merkesystemet i 
farvannet. 

 De gjør oppmerksom på at det kan påregnes 
bølgeslag fra skipstrafikk i farvannet. Det må tas 
med i reguleringsbestemmelsene at tiltak i sjø 
som faller inn under havne- og farvannslovens 
bestemmelser skal godkjennes av 
havnemyndigheten.

Tas til 
etterretning.

Ingen slike tiltak 
er foreslått.

Er tatt med i 
reg.bestem-
melsene § 4.

4.
Fiskeri-
direktoratet

 De har innhentet uttalelse fra Fiskarlaget Vest i 
saken. Fiskarlaget legger til grunn at det skal 
være mulig å drive fiske i område regulert til 
“frilufts-/trafikkområde i sjø”.

 De har merket seg at kommunen i det fore-
stående arbeidet legger opp til å fjerne nødhavn 
for akvakulturanlegg. Fiskeridirektoratet kjenner 
ikke til at fjerning av denne nødhavna vil få 
negative konsekvenser for akvakultur-næringen. 

 Fiskeridirektoratet er ikke kjent med at det i det 
aktuelle området er spesielle fiskeriinteresser 
som skulle kunne bli skadelidende som følge at 
endring av reguleringsplanen all den tid denne 
følger arealbruken i kommuneplanen.

 De forutsetter at arbeidet med reguleringsplanen 
vil ta hensyn til evt. kaste- og låssettingsplasser i 
området. 

 Det forutsettes videre at de vil bli orientert / 
konsultert hvis planen medfører betydelige 
inngrep i strandsonen.

Tas til 
etterretning.

Tas til 
etterretning.

Tas til 
etterretning.

Tas til 
etterretning.

Tas til 
etterretning.

5.
Felles 
bruker-
utvalg

 De har ingen merknader til saken. Tas til 
etterretning.

6.
Jernbane-
verket

 Det fremgår av oppstartmeldingen at det skal 
reguleres inn fem nye fritidsboliger. De minner i 
den forbindelse om at dersom atkomst til disse Tas til 
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krever kryssing av jernbanen, må dette skje som 
planfri kryssing, da etablering av nye 
planoverganger er forbudt. 

 Jernbaneverket vil heller ikke akseptere en øket 
bruk av eksisterende planoverganger.

 De minner om jernbanelovens § 10 med 30 m 
grense. De anbefaler at denne bestemmelsen 
blir innarbeidet i planforslaget. Det generelle 30 –
metersforbudet langs jernbanen (målt fra 
nærmeste spormidte) helst bør vises direkte på 
plankartet, men som et minimum fanges opp i 
den skriftlige delen, f.eks. som en felles bestem-
melse.

 De minner de om at generelle sikkerhetshensyn 
må tillegges vekt ved vurdering av planformål 
som bidrar til økt ferdsel langs jernbanen, 
herunder nevner de bl.a. areal til fritidsboliger, 
lek- og rekreasjonsformål, gang- og sykkelveier 
samt turstier. Slike areal forutsettes å bli pålagt 
utvidet sikringstiltak, f.eks. i form av krav om 
oppsetting av 1,8 m høyt flettverksgjerde i deres 
eiendomsgrense.

etterretning.

Tas til 
etterretning.

Er innarbeidet i 
reg.bestem. § 4.

Ingen slike 
områder er 
regulert i nær-
heten av 
jernbanelinja

7.
Statens 
vegvesen  De har ingen merknader til oppstartvarselet.

Tas til 
etterretning.

PRIVATE MERKNADER

8.
Rune 
Gåsland

 Han ser at ut fra kartet som var vedlagt oppstart-
varselet, så kommer planen delvis inn på gnr. 5, 
bnr. 99 og 135 som han representerer, samt 
båtplasser i vågen, som er en del av dagens 
reguleringsplan med bestemmelser. 

 Dersom gjeldende forutsetninger endres, ber han 
om fortløpende informasjon, da endring av plan 
og bestemmelser kan ha stor betydning for 
området, da det i dag allerede er uklare forhold i 
området. 

 Dessverre ser ut for at planområdet kommer 
delvis inn på den reguleringsplanen som i dag 
gjelder for område. Det kan da bli uklare linjer i et 
eksisterende felt.

Det omtalte 
området kommer 
nå, etter justering 
av plangrensen, 
utenfor plan-
området.
Gnr. 5, bnr. 135 
og 99 kommer 
utenfor 
planområdet.

Gåsland kan 
sende inn 
merknader i 
høringsrunden.

9.
Petter E. 
Seglem

 Ønsker at hans fritidsbolig på Nesodden, gnr. 7, 
bnr. 3, påføres gul farge. Dette gjelder hele 
tomten inkl. brygge. 

 Ønsker at det skal bli tillatt med en viss utvidelse, 
tilbygg / påbygg, for eksempel av bad / vaskerom 

Området er på 
gjeldende plan 
vist som 
friluftsområde.
Ikke aktuelt å 
behandle denne 
tomten 
annerledes enn 
de øvrige.
Det anbefales 
ikke mulighet for 
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dersom det i framtiden skulle bli aktuelt med 
kommunalt vann / avløp.

utvidelse her, ut 
over 60 m2 BYA 
/BRA.

10.
Jostein 
Klippen

 Av planavgrensningen fremgår det at deres 
hytteeiendom gnr. 5, bnr. 115 inngår i plan-
området, og at arealbruken skal være som i 
gjeldende reguleringsplaner. 

 26.11.09 søkte han om å få anlegge kjørevei fra 
Maurholsveien og ned til hytta, og vil derfor be 
om at denne veien blir tatt inn i revidert regu-
leringsplan.

Etter justering av 
plangrensen, 
kommer denne 
eiendommen nå 
utenfor plan-
området.

11.
Otto 
Klippen

 Påpeker at deres hytteeiendom, gnr. 5, bnr. 134, 
inngår i planområdet. De forutsetter at 
eiendommen fortsatt blir regulert til byggeområde 
for fritidsbebyggelse.

Etter justering av 
plangrensen, 
kommer denne 
eiendommen nå 
utenfor plan-
området.

12.
Torvald 
Torgersen

 Skriver om vei som er bygget fra Maurholen 
stasjon til 5 hytter som ligger i hyttefelt. I 
forbindelse med ny reguleringsplan for 
Maurholen søkes det om å få regulert inn veien 
som atkomst for nåværende 5 hytter og evt. nye 
hyttetomter som det blir søkt om. Søknaden 
sendes på vegne av grunneiere og hytteeiere. 
Veien ligger fint i terrenget, men den er ikke fin 
ettersom den har dekke av kvitstein. De søker 
om at traseen kan beholdes og at den kan få den 
standarden som Eigersund kommune kan 
akseptere. Det er ønskelig at veien skal kunne 
brukes til å frakte fram tyngre ting.

Det anbefales at 
denne veien ikke 
vises på 
plankartet.

Det er regulert inn 
en 1,5 m bred 
gangvei her, inkl. 
skuldre.

13. 
Friområdet 
Maurholen 
Sameie

 De ser av kartet som er vedlagt oppstartvarselet 
at planområdet omfatter del av småbåthavna 
samt 5 av hytteeiendommene i deres 
hytteområde. 

 Styret ser et stort behov for at planen også bør 
omfatte hele småbåthavna for deres hytter, på 
samme måte som båthavna på østsiden av 
Myklebust-vågen inngår i planområdet.

 Årsmøtet for Sameiet har tidligere vedtatt at det 
skal utarbeides en plan for hele småbåthavna 
som skal omfatte både opprydding og 
opprusting. For å kunne utarbeide en slik plan for 
småbåthavna er det av plansjefen påvist at det er 
nødvendig med en revisjon av gjeldende 
reguleringsplan.

 Etter befaring i august 2010 tilskrev byggesaks-
sjefen flere av deres hytteeiere og viste til 
atkomstveier og parkeringsplasser som det ikke 
er søkt om tillatelse til å anlegge. 

 Styret for Sameiet ser behov for at alle disse 

Tas til 
etterretning.

Det anbefales at 
planområdet får 
vis avgrensning.

Tas til 
etterretning.

Tas til 
etterretning.

Det anbefales at
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sakene kommer inn i lovlige former og styret er 
da innstilt på å sende felles søknad for alle 
anlegg på Sameiet. Dersom disse sakene vil 
fremtvinge en reguleringsendring, er det et 
ytterligere argument for at planområdet ikke bare 
bør omfatte 5 hytter, men hele hytteområdet som 
er omfattet av gnr. 5, bnr. 226.  

planavgrens-
ningen blir som 
foreslått.

14.
Sekse & Co 
Advokatfirm
a AS

 Sekse & Co Advokatfirma AS representerer 
Bjørnå som er eiere av gnr. 7, bnr. 168 og 66.
Førstnevnte er en bebygd fritidseiendom. På 
sistnevnte er det etablert båtstø / brygge med 
tilhørende atkomstvei. Ellers er ikke denne 
eiendommen bebygget. Begge eiendommene, 
som ligger ved siden av hverandre, har 
strandlinje. 

 Slik advokaten forstår gjeldende kommuneplan, 
er begge eiendommene utlagt til areal båndlagt 
etter friluftsloven. Rent faktisk er dette imidlertid 
en fritidseiendom. Begrunnelsen for 
reguleringsarbeidet tilsier det at eiendommene 
utlegges til område for fritidsbebyggelse. Også 
andre grunner taler for dette ifølge advokaten.

 Det vises til at begge eiendommene fremstår 
som meget lite egnet til allmenn bruk. Terrenget 
er stort sett meget kupert. Også strandlinjen er 
ifølge advokaten lite egnet for turgåing o.l. 
Advokaten skriver videre at eiendommens 
utmarksdel opp gjennom årene bare i meget 
begrenset grad er blitt benyttet av allmennheten, 
dette selv om tilkomsten til området de siste 
årene har vært god. 

 Advokaten påpeker at klientens eiendommer 
ligger nær annen fritidsbebyggelse. Dette taler 
ifølge advokaten for at eiendommene reguleres 
til fritidsbebyggelse. Det bør videre åpnes for 
nyoppføring av fritidsbebyggelse ut over dagens 
hytte på bnr. 168. Det vil i tilfelle bedre 
allmennhetens tilgang til strandsonen ifølge 
advokaten. En fellesbrygge vil kunne være en 
aktuell løsning. De ønsker altså ikke å forverre 
allmennhetens tilgang. Målet er å få til sammen 
2-3 fritidsboliger på disse eiendommene. Det bes 
om et møte med kommunen, der de kan 
redegjøre nærmere for sitt syn. 

 Advokaten mener at dersom det nektes 
omdisponering, vil det innebære en 
forskjellsbehandling i forhold til det som er 
praksis i nærliggende områder.

Tas til orientering.

Det anbefales at 
det ikke blir tatt 
inn nye bygninger 
her.

Tas til orientering.

Tas til orientering.

Området er vist 
som frilufts-
område i 
kommuneplanen. 
Foreslått tiltak vil 
være i strid med 
100-meters 
regelen.

Det er ikke  
usaklig forskjells-
behandling, 
ettersom sakene 
ikke er like.

15
Prosjektil 
Areal AS

 Representerer hytteeiere i planområdet.
 Viser til tidligere brev der det blir bedt om at også 

frittliggende uthus, boder m.v. kan tillates.

Tas til orientering.
Tas til orientering.
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 Fylkesmannen har varslet innsigelse mot denne 
endringen.

 Kan vanskelig se at frittliggende uthus / boder vil 
bidra til ytterligere privatisering.

 Foreslår følgende formulering i regulerings-
bestemmelsene: ”Uthus, boder og lignende på 
inntil 15 m2 BRA skal fortrinnsvis oppføres som 
tilbygg til hytta, men kan også tillates oppført 
frittliggende ved en god arkitektonisk 
helhetsløsning.

 Det er rikelig med regulerte friluftsområder i 
reguleringsplanen for Maurholen / Myklebust-
vågen. Området egner seg dårlig for friluftsliv for 
allmennheten, da store deler av området er 
brattlendt og lite framkommelig. Det kan evt. 
reguleres inn stier mellom hyttegruppene.

 Fristen for fjerning av ulovlig oppført bebyggelse 
er 30.06.12. Ber om forlenget frist dersom 
reguleringsspørsmålet ikke er avklart innen dette 
tidspunktet. 

Tas til orientering.

Det legges opp til 
mulighet for små 
frittliggende boder 
/ uthus.

Det foreslås inntil 
10 m2 boder / 
uthus.

Tas til 
etterretning.

Det anbefales at 
fristen forlenges til 
31.12.12.

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET – DAGENS FORHOLD

Beliggenhet og avgrensning

Planområdet strekker seg fra ytterst på Launes i øst og nesten til Hellvik jernbanestasjon.

Planområdet omfatter på strekningen fra Launes til Myklebustvågen, også deler av Norda Sundet.

Eierforhold

LEIDLAND TRON STEINAR, Ergaveien 155, 4343 Orre  
BJØRNÅ JENS KRISTIAN, Lyngvegen 6,5563 Førresfjorden 
OLSEN ROLF DAGFINN, Skeibakken 21, 4306 Sandnes
Hydro Aluminium AS, Drammensveien 260 Vækerø,  
VEMMESTAD NILS, Overlege Cappelens gate 25, 4011 Stavanger 
JERNBANEVERKET, Postboks 4350,2308 Hamar 
VASSBØ FRODE, Jørgen Moes gate 4, 4011 Stavanger 
FJETLAND ELLA, Stenebytoppen 16c, 4054 Tjelta 
HAGEDORN OLAUG, v/ Odd Knut Hagedorn,  Lindebergåsen 50 d, 1068 Oslo
SIVERTSEN ANNE BRIT OLSEN, Dalsetveien 24, 4018 Stavanger 
SKJELBRED LOYD ANFINN, Ytstebrødveien 140, 4370 Egersund
ASKE ELSE KARIN, Høystemveien 5, 4026 Stavanger 
SKADBERG PER H., 553 Heatherdale Land, Victoria BC, V82 OA 4,  
REFSNES EGIL KARLEIF, Beryllveien 3, 4070 Randaberg 
WAALAND ROLF, Rosevegen 5, 4352 Kleppe 
SIMENSEN PER OTTO, Saudagata 18, 4012 Stavanger 
GÅSLAND RUNE SVERRE, Vikesdalslia 63, 4389 Vikeså 
VEMMESTAD STIAN, Storabergarmen 8, 4050 Sola 
OPSTAD ARNE, Planetvegen 9, 4362 Vigrestad  
SKÅRA MARIANNE NETLAND, Netlandsveien 89, 4375 Hellvik 
ORRE JANE BRIT RIMESTAD, Nordsjøvegen 1082, 4343 Orre 
ORRE KJETIL, Nordsjøvegen 1082, 4343 Orre 
KLIPPEN JOSTEIN, Askeveien 7, 4314 Sandnes 
SKÅRA LEIF EIRIK, Netlandsveien 89, 4375 Hellvik
KLIPPEN VIKTOR, Knatten 10, 4355 Kverneland 
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KLIPPEN ARILD, Stokkelandlia 13, 4324 Sandnes 
AL-KASIM FAROUK ABDUL A, Nedre Tastasjøen 26,4029 Stavanger 
RUSDAL IVAR, Fredrik Stangs gate 7, 4317 Sandnes 
Edelsplitt KS, Postboks 96, 4375 Hellvik 
FRIOMRÅDET MAURHOLEN SAMEIE, Aurbanen 1, 4362 Vigrestad 
HELLVIK HUS AS, Jærveien 1250, 4375 Hellvik 
OPSTAD INGER SKRETTING, Planetvegen 9, 4362 Hellvik
GÅSLAND TOR OLAV, Solheim Terrasse, 4389 Vikeså 
LYSSAND TORBJØRN, Vikingveien 24c, 4043 Hafrsfjord
ØIUMSHAUGEN ROLV, Maurholen, 4375 Hellvik 
IVERSEN ROGER, Bokfinkveien 21 b, 4022 Stavanger
LARSEN RUNE, Gauselvågen 26, 4032 Stavanger 
RØDLAND LEIF, Welhavens vei 26, 4319 Sandnes
BERGE OLE DAGFINN, Klokkarvegen 13, 4360 Varhaug
RITLAND KJELL OLAV, Sørsjøvegen 12, 4052 Røyneberg
OLIVERSEN TOR ØYVIND, Eikeset 11 a, 4032 Stavanger
MELING SISSEL, Bokfinkveien 21 b, 4022 Stavanger
HELLAND TORBJØRN INGOLF, Ytstebrødveien 256,  4370 Egersund 
PETTERSON MARIT, Strandgaten 52, 4370 Egersund
KLIPPEN OTTO, Tømmerveien 3, 4325 Sandnes
REVE MIKAL ARVID, Skråvegen 11, 4352 Kleppe 
HODNE HANNE MARIE, Nordsjøvegen 433, 4352 Kleppe
REE NILS T., Vestre Ring 1, 4340 Bryne
MYKLEBUST ALF HENNING, Ytstebrødveien 240, 4370 Egersund 
SEGLEM LIV AGNETE, Klipperveien 3, 4370 Egersund
HÅLAND SØLVI, Østre Hamravei 9, 4315 Sandnes
EIDE EGIL, Jønningsheiveien 16 a, 4316 Sandnes 
ENGELSVOLL ERLING, Tjønnvegen 6, 4353 Klepp stasjon 
MYKLEBUST TORFINN, Vierveien 7, 4370 Egersund 
SEGLEM SVEIN, Skårabrekkå 16, 4370 Egersund 
HANSEN HILDE MARIE, Ytstebrødveien 278, 4370 Egersund 
DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
VEMMESTAD JOHN, Per Sivles vei 16, 4009 Stavanger
SKJELBRED JANE, Ytstebrødveien 167, 4370 Egersund
VEMMESTAD CARL, Solskinnsveien 22, 
MYKLEBUST JAN NORALF, Ytstebrødveien 267, 4370 Egersund 
BUCK LAILA, Ackerstrasse 41, Duisburg 14, 
FORMO GRETE JOHANNE, Solhøgda 3, 4017 Stavanger
SKJELBRED ODDRUN K E, Ytstebrødveien 161, 4370 Egersund 
SKJELBRED REINERT, Ytstebrødveien 161, 4370 Egersund 
STAPNES GUNVOR I S., Skjevollsveien 6, 4370 Egersund
SKJELBRED JOHANNE LOUISE, Ytstebrødveien 153, 4370 Egersund 
JENSEN JOSTEIN, Ytstebrødveien 151, 4370 Egersund 
STAPNES KARIN, Ytstebrødveien 312, 4370 Egersund 
MILJØVERNDEPARTEMENT, Postboks 8013 Dep. 0030 Oslo 
TORGERSEN INGOLF ARTHUR, Ytstebrødveien 298, 4370 Egersund 
WILHELMSEN INGER KARIN, Ytstebrødveien 165, 4370 Egersund 
VESHOVDE HERDIS HELENE, Sandbakkveien 20, 4370 Egersund
AAKRE RICHARD NICOLAI, Krossvikveien 6, 4370 Egersund 
LEIDLAND HARALD MAGNE, Ytstebrødveien 81, 4370 Egersund
LEIDLAND THORBJØRN M., Lasteinveien 13, 4370 Egersund 
TUNHEIM JAN TORE, Lasteinveien 27, 4370 Egersund 
TORGERSEN TORVALD, Ytstebrødveien 324, 4370 Egersund 
HÅLAND REIDAR, Østre Hamravei 9, 4315 Sandnes
MYKLEBUST SIGURD BERNT, Rødstrupeveien 20, 4626 Kristiansand
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FUNKSJONÆRFOR V/KVERNEL,  
AL-KASIM FERID TORE, Friheim 13b, 4047 Hafrsfjord 
HÅLAND PAUL , Kvernevikveien 168, 4070 Randaberg
SOMA JOSTEIN, Røyskattveien 43, 4329 Sandnes 
THENGS SAMUEL, Tengsveien 11, 4370 Egersund 
MYKLEBUST DAGFINN N., Ytstebrødveien 229, 4370 Egersund 
SEGLEM EDITH T.,  
SKJELBRED KRISTINA, Ytstebrødveien 153, 4370 Egersund 
JENSEN JUDITH SEGLEM, Ytstebrødveien 151, 4370 Egersund 
LEIDLAND PER INGVE, Ytstebrødveien 143, 4370 Egersund 
LEIDLAND KARL LUDVIG, Ytstebrødveien 69, 4370 Egersund
SEGLEM PETTER EGIL, Basthaugveien 10, 4370 Egersund 
LEIDLAND LUDVIG, Basthaugveien 22, 4370 Egersund 
LEIDLAND SEVERIN, Ytstebrødveien 120, 4370 Egersund 
LEIDLAND NORA MAGNHILD, Ytstebrødveien 98, 4370 Egersund 
MYKLEBUST EMMY, Storgaten 4c, 4370 Egersund
MYKLEBUST HARRY, Ytstebrødveien 293, 4370 Egersund 
LEIDLAND GUNN MERETE, Krossvikveien 6, 4370 Egersund 
HAUGSTAD MALBORG, Lagård sjukeheim, 4370 Egersund 
JOHANSEN JOHAN, Norheimsvegen 2, 4340 Bryne 
LEIDLAND THOR INGARD, Hafsøyveien 72, 4370 Egersund 
MYKLEBUST MARGARET E., Ytstebrødveien 293, 4370 Egersund 
STOKKELAND INGRID PETRA, c/o Ove W. Stokkeland, Einerbakken 15, 4370 Egersund
TENGESDAL GUNNAR, Jærveien 251, 4370 Egersund 
NORGES STATSBANER AS, Prinsens gate 7-9, 
ASSERSEN MARGITH I.,  
ERGA BJØRN INGHJARD 
IDLAND GRO 
JOHANSEN TOVE BRIT 
LEIDLAND ANDREW 
LEIDLAND KRISTINE 
LEIDLAND OLGA ALFIVA 
ERIKSEN IRENE MAGNA JANE, Sandbakkveien 3, 4370 Egersund 
LEIDLAND ALF TORE, Ytstebrødveien 97, 4370 Egersund 
ERIKSEN ODDBJØRG SOFIE, v/ Arne Johan Eriksen, Elvegata 4a, 4340 Bryne 
MYKLEBUST DAGNY J. v/ Herdis Veshovde, Sandbakkveien 20, 4370 Egersund 
ERGA JOHN TERJE, Åseveien 143, 4370 Egersund 
MYKLEBUST THORVALD,  
WEBER MARIE 
HERLAND THORILL BEATE, Launesveien 33, 4370 Egersund 
STVG DISTR LINJEPERSONELL 
MYKLEBUST NORVALD, Ytstebrødveien 273, 4370 Egersund 
MYKLEBUST HJØRDIS,  
EIGERSUND KOMMUNE, Postboks 580, 4379 Egersund 
LEIDLAND NORLEIF , 
MYKLEBUST HARRIET, 
ANFINNES THOR-ERLING, Launesveien 35, 4370 Egersund 
SANDBECK INGEBORG,  
THOMSEN OLGA 
LEIDLAND BIRGER 
LEIDLAND NIKOLAI 
PEDERSEN RANDI 
EIE ASTRID BJØRG, Eideveien 19, 4370 Egersund
MYKLEBUST INGRID, 
OLIVERSEN TORUNN VATNE, Eikeset 11a, 4032 Stavanger
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JOHANNESSEN JOSTEIN, Traktebergveien 6, 4032 Stavanger
THORSEN THOR MICHAEL, Strandgaten 43, 4370 Egersund

Topografi/vegetasjon

Den delen av planområdet som ligger på land, ligger hovedsakelig i et småkupert kystlandskap. 

Den høyeste koten innenfor planområdet er kote 100. Dette punktet ligger på Launesfjellet, langt øst i 

planområdet. Det er flere vann som helt eller delvis dekkes av reguleringsplanen.

Vegetasjonen er variert med for det meste einer og diverse lauvskog, samt en del barskog. 

Sol- og skyggeforhold

De delene av planområdet som er bebygget med fritidsbebyggelse eller planlegges bygget med 

fritidsbebyggelse, har bra solforhold. 

Vind og lokalklima

De framherskende vindretningene for regionen er vind fra nordvest eller sørøst.

Planområdet ligger for en stor del langs Norda Sundet. De delene av planområdet som er bebygget 

med fritidsboliger eller der det foreslås fritidsboliger, ligger for det meste ganske lunt til, med unntak av 

en del fritidsboliger som ligger langs Norda Sundet eller på holmer i sundet. 

Kulturminner

Den gamle jernbanestasjonen i Maurholen og deler av den gamle traseen for Jærbanen er fredede 

kulturminner.    

Barns og unges forhold

Området har ingen større tilrettelagte tilbud spesielt for barn og unge. 

Friområder og friluftsliv i nærmiljøet

Innenfor planområdet ligger det store friluftsområder. Det er etablert en turvei helt fra Eide til Hellvik 

stasjon, som på store deler av strekningen ligger på den gamle traseen for Jærbanen. Denne turveien 

er mye brukt både til å gå tur og til sykling. Årlig går det store turrittet mellom Egersund og Sandnes 

på denne turveien.

Gang- og sykkelvegtilknytning til viktige målpunkt

Det er en god turvei som egner seg til både fottur og sykling på strekningen fra Eide til Hellvik stasjon. 

Dette gjør at de som benytter fritidsboligene lett kan komme seg både til Hellvik og Egersund uten å 

benytte bil. 
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Atkomst og parkering

Atkomst til planområdet skjer fra Fv 44, enten ved Hellvik stasjon eller via vegen til Maurholen. Det er 

etablert offentlige parkeringsplasser både på Eide i Egersund, like vest for Maurholen stasjon og ved 

Hellvik stasjon. I tillegg er det private parkeringsplasser i planområdet.

Trafikkforhold / kollektivdekning

Hovedfartsåren til planområdet skjer via Fv 44. Det er rutebusser mellom Hellvik og Egersund.

Spesielle miljøforhold

Det går en høyspentlinje i nord-sør-retning like vest for Myklebustvågen. I henhold til gjeldende norm 

for grenseverdier fra Statens strålevern er 0,4 µT satt som utredningsnivå for mulige tiltak og 

beregninger som viser merkostnader og andre ulemper. Det er ingen bygninger for varig opphold som 

ligger så nær høyspentlinja at videre utredning av elektromagnetisk felt anses som nødvendig.

Radon

Det er ikke kjente store forekomster av radon i grunnen i området. 

Flomsonekart

Ikke aktuelt for denne planen.

Kommunalteknisk infrastruktur (vann og avløp, renovasjonsløsning, energiløsning)

Det er offentlig vannledninger og avløp kun i vestlige deler av planområdet, fra Hellvik stasjon til der 

Maurholsveien krysser gang- og sykkelveien. Det er etablert ordning med hytterenovasjon i de 

aktuelle delene av planområdet.

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

Formålet med planforslaget

Formålet med reguleringsplanen er å sikre eksisterende offentlige anlegg med tilhørende funksjoner,

de gamle stasjonsbygningene ved Maurholen stasjon, samt få regulerte områder for fritidsbebyggelse 

inn i reguleringsplan som er etter dagens standard.

Forslagets forhold til overordnede og andre gjeldende planer

Forslaget er i tråd med kommuneplanen og endrer ikke formål som vil være i strid med denne eller vil 

ha noen virkning på tilgrensede planer.
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Plankart

(Sett inn ny pdf-fil fra Grete)
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Arealoversikt

Annen veggrunn- grøntareal, 2 områder AVG 0,237 daa

Bevaring av kulturmiljø 49,441 daa

Bruk og vern av sjø og vassdrag V 46,374 daa

Farleder FAR 144,969 daa

Friluftsformål, 37 områder LNFRF 1 - 63 952.552 daa

Friluftsområde (i sjø og vassdrag), 25 områder F0 683,365 daa

Fritidsbebyggelse – frittliggende, 37 områder FF 1 - 22 5.351 daa

Fritids / turistformål FT 1 – FT 2 0,143 daa

Uteoppholdsareal, 20 områder 59.911 daa

Uthus / naust / badehus, 4 områder 0,119 daa

Gang- / sykkelveg, 3 områder GS 1 – GS 3 19,606 daa

Gangveg / gangareal / gågate, 2 områder G 0,450 daa

Høyspenningsanlegg 2,288 daa

Industri IND 0,437 daa

Kjøreveg, 7 områder KV 2,397 daa

Parkeringsplasser, 2 områder PP 2,821 daa

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende 

områder, 16 områder

SAL 0,927 daa

Trasé for jernbane, 17 områder J 185.204 daa

Turdrag, 27 områder TD 184,614 daa

Turveg, 2 områder TV 1,472 daa

Vern av kulturmiljø og kulturminne, 7 områder LNFRVK 46,539 daa

Sum 2.335,681 daa

Oppsummering og konklusjon.
Regulering av det aktuelle området skal ivareta mange hensyn som til dels er kryssende, og 
planarbeidet må foreta mange avveininger i forhold til vern og utvikling. Det vurderes som nødvendig å 
ha differensiert vurdering av de ulike områdene. Samtidig som planen skal bidra til å ivareta historien 
til den gamle jernbanen, skal den åpne opp for at vår egen historie også skal sette spor. Det er foretatt 
avveininger som ivaretar både vern og utvikling.

Estetikk

Utbyggingsmønsteret bør tilpasses landskap og naturmiljø, tomtestruktur, bebyggelsesstruktur og

historiske elementer.

Bebyggelsens forhold til terreng og uteareal som plassering på tomten, tilpasning til tomten, takform, 

fundamentering forholdet til terreng, uteareal og terrasser er viktige momenter. Dette bidrar til at stedet 

får en visuell gode opplevelser i den større sammenheng.

Selve utforming av bygninger og anlegg blir bestemt av tiltak på eksisterende bygg, oppføring av nye 

bygg og anlegg, dimensjonering, form og stil, materialbruk og fargebruk.
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Universell utforming

De områdende som er tiltenkt allmennheten, skal så langt som det er mulig å få til gis en universell 

utforming.

Sol- og skyggeforhold

Det legges ikke opp til å oppføre ny bebyggelse eller foretas inngrep i landskapet som vil forringe sol-

og skyggeforholdene i området.

Forhold til barn og unge

Det blir ikke foreslått formålsendringer som vil få negative konsekvenser for denne gruppen.

Forhold til natur og miljø

Det foreslås ingen formål som vil påvirke natur- eller miljøforhold i området. 

Atkomst / parkering

Eksisterende parkeringsplasser innenfor planområdet blir opprettholdt som i dag. 

Trafikkforhold / kollektivdekning (Vei, kollektiv tilknytning, gang- og sykkelveger, fortau, 

trafikkskille m.m.)

Ingen endring i forhold til dagens situasjon.

Kommunaltekniske

Det foreslås ingen endringer med hensyn til vann- og avløp samt renovasjon.

Rekkefølgetiltak

Ikke aktuelt.

Miljø, forurensning og støyforhold

Det foreslås ingen formål som åpner opp for tiltak som vil ha noen konsekvenser for miljø, 

forurensning eller økt støy.

Ved oppføring av nye fritidsboliger, må det beregnes litt økt trafikk til området.

Beredskap, risiko, sikkerhet, sårbarhet

Planforslaget vil ikke medføre endringer som vil påvirke risiko, sikkerhet eller sårbarhet innenfor 

området. En er ikke kjent med forhold som vil være av betydning.

ROS-analyse

Det vises til egen sjekkliste som belyser forhold vedrørende risiko, sårbarhet og sikkerhet.
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REGULERINGSPLAN FOR STREKNINGEN EIDE – MAURHOLEN –
HELLVIK.

Dato 21.05.12

SJEKKLISTE/KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE

Ja/Nei Merknad

NATURGRUNNLAG OG BIOLOGISK MANGFOLD

Vil tiltaket ha konsekvenser for geologiske, botaniske 
eller zoologiske verdier?

N

Er området utsatt for snø- eller steinskred?

J

Tunnelen og deler av gang- og 
sykkelvegen har fare for stein- og isras. 
Kontroller gjennomføres. Ingen områder 
for bebyggelse er utsatt for slik fare.

Er det fare for utglidning? N

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc.)?

J
I Dalene er det stup svært mange steder, 
også i dette planområdet.

Forvaltning av sand og grus

Har tiltaket betydning for forvaltning av sand- eller 
grusforekomster

N

Innsjøer og vassdrag

Vil tiltaket ha betydning for naturforholdene i 
områdene langs vassdrag eller innsjø?

N

Vil tiltaket komme i konflikt med målene for vernede 
vassdrag?

N

Er området utsatt for springflo? N

Er området utsatt for flom i elv / bekk, herunder lukket 
bekk?

N
  

Vil drenering av området føre til oversvømmelse i 
nedenforliggende områder?

N

Er det regulerte vannmagasiner i nærheten med 
spesiell fare for usikker is?

N

Viltforvaltning og fiskeforvaltning

Vil vann eller vassdrag med særlig verdi for laks, 
sjøørret eller innlandsfisk bli direkte eller indirekte 
berørt?

N

Vil tiltaket påvirke gyteforholdene for fisk? N

Vil tiltaket påvirke sports- og næringsfiske? N

Vil områder med særlig verdi for viltet (pattedyr, 
fugler, amfibier og krypdyr) bli direkte eller indirekte 
berørt?

N
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Vil tiltaket påvirke produksjonsforholdene for vilt? N

Vil tiltaket påvirke mulighetene for uttak av jaktbart 
vilt?

N

Vannforsyning

Vil tiltaket medføre fare for forurensing eller 
forringelse av private brønner, kommunale eller 
private vannforsyningsanlegg eller viktige 
grunnvannsforekomster?

N

MILJØKVALITET I JORD, VANN OG LUFT

Vannforurensing

Vil tiltaket medføre økt forurensing av 
vannforekomster (fra organisk materiale, 
næringssalter eller andre stoffer)?

N

Medfører tiltaket utslipp av kjølevann, oljeholdig vann 
e.l. som kan påvirke naturen?

N

Medfører tiltaket begrensninger for utnyttelse av 
vannressurser?

N

Medfører tiltaket forbruk eller påvirkning av marine 
ressurser i et omfang som får negative konsekvenser 
for miljøet?

N

Luftforurensing og støy

Vil tiltaket medføre luftforurensing som kan gi 
helseskade eller skade på dyre- og / eller planteliv 
(grenseverdier for SO2, NO2, CO, fotokjemiske 
oksidanter og fluoritter)?

N

Vil tiltaket medføre økt utslipp av klimagasser som 
CO2, metan, lystgass, klor-fluor-karboner eller 
haloner?

N

Er tiltaket i overensstemmelse med kommunens 
målsettinger om redusert utslipp (energistrategi)?

J

Vil utilsiktede / ukontrollerte hendelser som kan 
inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak 
etc.) utgjøre en risiko?

 utslipp av giftige gasser / væsker?
 utslipp av eksplosjonsfarlige / brennbare 

gasser / væsker?

N

N

Vil tiltaket føre til periodevis eller konstant økning i 
luftforurensing eller støy?

N

Vil tiltaket medføre at boliger blir utsatt for utvendig 
støybelastning over 55 dBA?

N

Vil tiltaket medføre fare for radon-forurensning i 
boliger eller andre bygg?

N

Vil områder med radongass bli påvirket av tiltaket 
(geologisk)?

N
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Vil tiltaket medføre risiko for helsefare fra elektriske 
eller magnetisk felt?

N

Avfall

Vil tiltaket føre til utslipp av helsefarlige stoffer til jord 
eller vann?

N

Vil tiltaket medføre store mengder produksjons- eller 
spesialavfall som er vanskelig å behandle på en 
forsvarlig måte?

N

Vil tiltaket medføre store mengder avfall som gir 
deponeringsproblemer eller stiller spesielle krav til 
behandling mv.?

N

Vil tiltaket berøre eksisterende avfallsdeponi med fare 
for frigjøring av spesialavfall? 

N

Vil tiltaket berøre nedlagte avfallsplasser? N

Energi

Er vedtatt energistrategi lagt til grunn? J

Er det mulig å utnytte energi på en mer effektiv måte 
(energibehov, forbruk, tap, økonomisering av energi)?

N

Vil tiltaket medføre økt behov for offentlig infrastruktur 
som trafikkanlegg, vannforsyning eller lignende?

N

Fører tiltaket til økt transportarbeid? J

Kan transportarbeidet i noen grad overføres til 
kollektiv-, gang- eller sykkeltransport?

J

OPPLEVELSE OG REKREASJON

Grønnstrukturer og regionale friluftsområder

Vil tiltaket påvirke muligheten til å drive ulike former 
for friluftsliv eller frilufts-aktiviteter eller svekke 
tilgjengelighet til naturområder, badeplasser e.l.?

N

Vil tiltaket påvirke befolkningens muligheter til 
naturopplevelser og ulike former for friluftsliv, 
herunder jakt og fiske?

N

Friluftsliv i nærmiljøet og barnetråkk

Vil tiltaket berøre bolignære grøntområder? N

Vil tiltaket sikre at anlegg og arealer som brukes av 
barn er sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og 
annen helsefare?

J

Vil tiltaket sikre at det i nærmiljøet finnes arealer hvor 
barn og unge kan utfolde seg og skape sitt eget 
lekemiljø?

J

Er arealene store nok for lek og annet opphold, ulike 
typer lek på ulike årstider, og mulighet for 

J
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samhandling mellom barn og voksne?

Vil tiltaket sikre at det skaffes fullverdig erstatning for 
arealer som omdisponeres (arealer avsatt til lek, 
fellesareal, friområde eller uregulert areal som barn 
bruker)?

U

Kulturminnevernet; kulturlandskap og jordvern

Vil kultur- og fornminner, kulturmiljøer eller 
kulturlandskap stå i fare for å gå tapt eller få redusert 
verdi som følge av tiltaket?

N
Beskyttet av bestemmelser til 
reguleringsplanen.

Vil særlig verneverdige kulturminner eller 
kulturlandskap bli berørt av tiltaket?

N
Det er regulert inn felt båndlagt til 
kulturminner for bygg og anlegg.

Vil tiltaket medføre at landskapsformer eller 
landskapselementer i tettstedet eller omlandet skades 
eller gå tapt?

N

Bryter tiltaket vedtatt utbyggingsmønster? N

Vil tiltaket påvirke arealer som ellers blir eller kan bli 
brukt i matproduksjon?

N

SAMFUNNSSIKKERHET

Vil tiltaket øke faren for uhell, skader og lignende som 
kan få store konsekvenser for naturen eller 
befolkningen (trafikk, utslipp, flom, skred, brann m.v.)?

N

Vil utilsiktede / ukontrollerte hendelser som kan 
inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en 
risiko for området?

J

Det kan oppstå uhell på jernbanen som 
kan få konsekvenser for bygg og anlegg i 
nærheten. Men sannsynligheten for at det 
vil skje er så liten at det ikke er foretatt 
vurderinger for dette.

Jernbaneverket vil eventuelt kommentere 
dette ved høringsrunden av planforslaget.

Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester en 
risiko for området?

 elektrisitet
 teletjenester
 vannforsyning
 renovasjon / spillvann

N

Brannvesenet har tankbil

Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnett for gående, syklende og kjørende 
innenfor området?

 til skole/barnehage
 til nærmiljøanlegg
 til forretning
 til busstopp

N

Brannberedskap
 omfatter området spesielt farlige anlegg?
 har området utilstrekkelig 

brannvannforsyning?
 har området bare én mulighet ankomstrute for 

brannbil?

N

N

J
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Omfatter området spesielt farlige anlegg?
 eksplosjoner
 luftforurensing
 kjemikalier

N

Er området påvirket / forurenset fra tidligere 
virksomheter:

 militære anlegg; fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc.

 industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering

N

ANDRE FORHOLD

Vil tiltaket av andre grunner enn de som er nevnt 
ellers i sjekklisten kunne får negative konsekvenser 
for folks helse og trivsel eller trygghet, eller for 
miljøet?

N
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 80 97
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat

Mottakere:
Grete Stuen Sivilarkitekt

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring Maurholen 
gnr. 5 bnr. 10

Vår ref.: 10/25651 / 08/4507 / PL-19910004, FA-L12, GBR-5/10 Dato: 18.10.2010
Saksbehandler: Randi Haugstad Telefon: 51 46 80 24 Mobiltelefon: 
E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no

I sitt møte 14.10.2010 har Felles brukerutvalg behandlet sak 45/10 – Reguleringssaker til 
felles brukerutvalgs møte 14.10.10:

RS 1 – varsel om utvidet planområde for reguleringsendring – del av Maurholen,
           gnr.5 bnr.10 m.fl., Jærbanen, vokterbolig og turveg

Felles brukerutvalgs vedtak den 14.10.10:

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Vedtaket er enstemmig.

-----------------------------------

Med vennlig hilsen

Randi Haugstad
Politisk sekretær
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FYLKESRÅDMANNEN
 Regionalutviklingsavdelingen

POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON TELEFAKS BANKGIRO: 3201.05.50520
Postboks 130 Sentrum Arkitekt Eckhoffsgt. 1 51 51 66 00 51 51 68 90
4001 Stavanger Stavanger    

E-POST:  firmapost@rogfk.no INTERNETT:  www.rogfk.no

Eigersund kommune
Plankontoret
Postboks 580
4379 EGERSUND 19.10.2010

Deres ref.: 10/20276 Saksbehandler: Trond Meling Saksnr. 10/17165-3
Direkte innvalg: 51 51 66 96 Løpenr. 52847/10

Arkivnr. FR-RB EIG 
MAURHOLEN / TURVEG

EIGERSUND KOMMUNE - GNR.5, BNR.10 M.FL. - VARSEL OM UTVIDET 
PLANOMRÅDE FOR REGULERINGSENDRING MAURHOLEN / JÆRBANEN / 
VOKTERBOLIG / TURVEG - MIDLERTIDIG UTTALE KULTURSEKSJONEN

Rogaland fylkeskommune viser til Deres brev mottatt her 27.09.10.

Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen har vurdert varslet om oppstart av regulering i det 
aktuelle området som sektormyndighet innenfor kulturminnevern.

Innenfor planområdet er det fra før registrert automatisk freda kulturminner i form av tre 
steinalderboplasser i Myklebustvågen (ingen av disse er registrert i kulturminnedatabasen 
Askeladden). Den ene av boplassene ble registrert i 1982 og ligger ved tjernet nord for 
Myklebustvågen. De to andre boplassene ble registrert i 1989 i forbindelse med reguleringsplanen 
for Maurholen/Myklebustvågen gnr. 5, bnr. 10 m.fl. De to boplassene ligger på hver side av 
Myklebustvågen. Den ene ser ut til, ut fra flyfoto, å være en del ødelagt av en parkeringsplass. I 
det videre planarbeidet må en ta hensyn til disse boplassene.

Ut fra topografi og høyden over havet anser kulturseksjonen at det er et stort potensial for 
automatisk freda kulturminner i form av steinalderboplasser langs sjøen videre østover fra 
Myklebustvågen. Før kulturseksjonen kan komme med endelig uttale til planen må vi gjennomføre 
en befaring for å gjøre en mer grundig vurdering av potensialet. Ved befaringen vil vi også se 
nærmere på de allerede registrerte steinalderboplassene og vurdere tilstanden til disse.    

Kostnadene ved første synfaring vil ikke bli belastet tiltakshaver. Det må imidlertid understrekes at 
det kan bli behov for ytterligere registreringer etter denne første synfaringen.

Vi vil kunne gi endelig uttale til planen når resultatet av befaringen, og om nødvendig ytterligere 
registreringer, foreligger. 

Med hilsen
 Kulturseksjonen

John Gunnar Johnsen
kultursjef

Trond Meling
rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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FYLKESRÅDMANNEN
 Regionalutviklingsavdelingen

POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON TELEFAKS BANKGIRO: 3201.05.50520
Postboks 130 Sentrum Arkitekt Eckhoffsgt. 1 51 51 66 00 51 51 68 90
4001 Stavanger Stavanger    

E-POST:  firmapost@rogfk.no INTERNETT:  www.rogfk.no

Eigersund kommune
Plankontoret
Postboks 580
4379 EGERSUND 19.10.2010

Deres ref.: 10/20276 Saksbehandler: Ida Andreassen Saksnr. 10/17165-4
Direkte innvalg: 51 51 66 90 Løpenr. 53008/10

Arkivnr. FR-RB EIG 
MAURHOLEN / TURVEG

EIGERSUND KOMMUNE - GNR.5, BNR.10 M.FL. - VARSEL OM UTVIDET 
PLANOMRÅDE FOR REGULERINGSENDRING
MAURHOLEN / JÆRBANEN / VOKTERBOLIG / TURVEG

Vi viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen til uttalelse. Fylkesrådmannen 
har vurdert saken som regional planmyndighet og som sektormyndighet for friluftsliv og 
kulturminnevern. Vi vil opplyse om at i denne saken kommer det ikke egen uttalelse fra 
Fylkesmannen.

Det sendes eget brev angående automatisk fredede kulturminner i planområdet. 

Saksopplysninger
Planområdet omfattes av eksisterende eldre reguleringsplaner og er i gjeldende 
kommuneplan for Eigersund avsatt til byggeområde for fritidsbebyggelse, nåværende og 
fremtidige friområder, LNF område, område for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag 
for NFFF, område for natur, friluftsliv, ferdsel og fiske, ferdselsområde, viktige ledd i 
kommunikasjonssystemet gang og sykkelvei og jernbane. 

Formålet med planen er å regulere inn spesialområde bevaring av bygg og anlegg, fem 
nye fritidsboliger, fjerning av nødhavn for akvakultur i sjø, samt erstatte eldre utdaterte 
reguleringsplaner med en detaljregulering og få et felles sett med bestemmelser i tråd med 
ny plan- og bygningslov. 

Kommunen opplyser at planen ikke vurderes å ha vesentlig virkning jfr. §12-9 i PBL. 

Omfang av regulering
Fylkesrådmannen oppfatter at en planlegger å fastsette og eventuelt oppgradere 
eksisterende tiltak, i tråd med gjeldende regulering, ved den varslede 
reguleringsendringen. 

Det forutsettes at retningslinjene og føringene i Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern 
og kulturvern (FINK) legges til grunn for planarbeidet. 

Dersom en planlegger nye tiltak i området, som er i strid med gjeldende regulering eller 
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FINK, vil dette utløse krav om ytterligere saksopplysninger og eventuelle begrunnelser for 
hvorvidt planen omfattes av ”Forskrift om konsekvensutredninger”. Videre vil dette utløse 
vern og krav knyttet til bruken av områder i sjø og vassdrag, strandsone, 
landbruksområder, friluftsliv, friområder, allmenn ferdsel, gang- og sykkeltilgjengelighet, 
estetikk, landskapstilpassning, forurensning, sårbarhets- og risikoanalyser og universell 
utforming.  

Fritidsinteresser
Fylkesrådmannen understreker at et nytt planarbeid skal ivareta friluftsinteressene i 
området. Det videreformidles informasjon fra staten ved Direktoratet for naturforvaltning 
(DN) som er nabo i området. DN etterspør at en ivaretar allmennhetens 
friluftslivsinteresser i saken, jf. DN-håndbok 16-2001.

Nyere tids kulturminner
Når det gjelder område omkring Maurholen vokterbolig som skal reguleres til 
spesialområde bevaring/hensynssone henvises det til Forvaltningsplan for del av 
Jærbanen Maurholen vokterbolig utarbeidet av NIKU for Jernbaneverket. Der er det vist på 
kart hvilket område som foreslås vernet for å sikre kulturminneinteressene til Maurholen 
vokterbolig og tilstøtende anlegg. Dette omfatter bl.a. den store muren, fjellskjæringer og 
tunnelen, veien ned til sjøen og båtstøene

Oppsummering
Fylkesrådmannen oppfatter at en planlegger å fastsette og eventuelt oppgradere 
eksisterende tiltak, i tråd med gjeldende regulering. Det forutsettes at retningslinjene og 
føringene i FINK legges til grunn for planarbeidet. 

Dersom en planlegger nye tiltak i området, som er i strid med gjeldende regulering eller 
FINK, vil dette utløse krav om ytterligere saksopplysninger og begrunnelser for hvorvidt 
planen omfattes av ”Forskrift om konsekvensutredninger”.

Når det gjelder nyere tids kulturminner henvises Forvaltningsplan for del av Jærbanen 
Maurholen vokterbolig utarbeidet av NIKU for Jernbaneverket. Der er det vist på kart 
hvilket område som foreslås vernet for å sikre kulturminneinteressene til Maurholen 
vokterbolig og tilstøtende anlegg.

Med hilsen

Ingrid Nordbø
regionalplansjef

Ida Andreassen
Rådgiver

Kopi: 
Fylkesmannen i Rogaland

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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Postboks 130 Sentrum Arkitekt Eckhoffsgt. 1 51 51 66 00 51 51 68 90
4001 Stavanger Stavanger    
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Eigersund kommune
Plankontoret
Postboks 580
4379 EGERSUND 24.11.2010

Deres ref.: Saksbehandler: Trond Meling Saksnr. 10/17165-5
Direkte innvalg: 51 51 66 96 Løpenr. 58947/10

Arkivnr. FR-RB EIG 
MAURHOLEN / TURVEG

EIGERSUND KOMMUNE - GNR.5, BNR.10 M.FL. - UTVIDET PLANOMRÅDE FOR 
REGULERINGSENDRING DEL AV MAURHOLEN / JÆRBANEN / VOKTERBOLIG / 
TURVEG - FORELØPIG UTTALE KULTURSEKSJONEN

Rogaland fylkeskommune viser til tidligere korrespondanse i saken, samt befaring i 
området foretatt den 23.11.10.

Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen har vurdert varslet om oppstart av regulering i 
det aktuelle området som sektormyndighet innenfor kulturminnevern. Når det gjelder nyere 
tids kulturminner i området viser vi til tidligere uttalelse.

Innenfor planområdet er det fra før registrert tre automatisk freda kulturminner i form av to 
åpne steinalderboplasser og en heller (jf. vedlagt notat). Den ene steinalderboplassen og 
helleren er regulert til Spesialområde i gjeldende plan for området (jf. reguleringsplan for 
Maurholen/Myklebustvågen), mens det er noe usikkert om den andre åpne boplassen, 
som ligger ved et tjern like nord for Myklebustvågen, er vernet i en reguleringsplan. 

For å sikre de tre automatisk freda kulturminnene et varig vern i den nye planen ber vi om 
at disse blir regulert til Hensynssone, kulturminne. Reguleringsbestemmelsene for 
Hensynssonen bør formuleres på følgende måte: Det er ikke tillatt å foreta noen form for 
fysiske inngrep innenfor området avsatt til ”Hensynssone, kulturminne”. Eventuelle tiltak 
innenfor området må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om 
kulturminner §§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av reguleringsendring.

Ved den ovenfor nevnte befaringen ble det ikke påvist synlige automatisk freda 
kulturminner. Deler av planområdet har imidlertid et potensial for boplasspor fra steinalder. 
Dette gjelder særlig rundt en vik, sentralt innenfor planområdet (jf. vedlagt notat). 

Ut fra beskrivelsen i varselbrevet vil reguleringsplanen omfatte flere formål, disse er 
imidlertid ikke beskrevet i detalj eller nærmere kartfestet. Hovedregelen er at 
kulturminneloven § 9 skal oppfylles med utarbeiding av reguleringsplan. Dette inkluderer i 
utgangspunktet alle typer arealformål. Når det gjelder verneformål i reguleringsplaner, 
altså formål der bestemmelsene i praksis sikrer et ”graveforbud”, vil det som oftest ikke 
være nødvendig eller hensiktsmessig med omfattende registreringer for å få godkjent en 
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reguleringsplan. Det vesentlige i slike saker er at formål og bestemmelser sikrer at det 
kreves en omregulering for å sette i gang tiltak som kan være skadelig for mulige 
uregistrerte kulturminner. En omregulering vil dermed utløse krav om arkeologiske 
registreringer etter § 9 i Kulturminneloven, siden Kulturminneloven § 8, 4. ledd sier at 
”Tillatelse i medhold av første ledd ikke skal innhentes for bygge- og anleggstiltak som er i 
samsvar med reguleringsplan”. Hvis formålet med en plan er å verne f.eks. landskap, vil 
alle tiltak som ikke er i samsvar med vern kreve ny plan og gjennomføring av 
registreringer.

Som nevnt har kulturseksjonen ikke informasjon om hvordan/hvor arealformålene vil være 
innenfor planområdet og hvor strenge reguleringsbestemmelsene vil bli. Men dersom det 
er aktuelt for Eigersund kommune å ha et strengt vern som sikrer ”graveforbud” og krav 
om omregulering dersom en ønsker å utføre tiltak som avviker fra planen i de delene av 
planområdet hvor det er et potensial for steinalderbosetning, mener kulturseksjonen at det 
ikke er nødvendig med arkeologiske registreringer av hele planområdet. Dersom 
kommunen ønsker å ha muligheter til å opparbeide stier, rasteplasser o.l. i disse 
områdene vil kulturseksjonen kreve nærmere arkeologiske registreringer for å se om 
eventuelle tiltak kommer i konflikt med automatisk freda kulturminner. 
    
Kulturseksjonen vil avvente med å lage et kostnadsoverslag for arkeologiske registreringer 
til vi får mer detaljer omkring planen.  

Vi vil gi endelig uttale til planen når reguleringsformål/reguleringsbestemmelser er 
nærmere avklart og når resultatet av eventuelle registreringer foreligger. 

Med hilsen
 Kulturseksjonen

Jan G. Auestad
fylkeskonservator

Trond Meling
rådgiver

Vedlegg: Notat fra befaring

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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NOTAT BEFARING TIL MAURHOLEN, EIGERSUND KOMMUNE 23.11.10 
 
 
Den 23.11.10 var undertegnede på befaring til Maurholen. Bakgrunnen for 
befaringen er Eigersund kommunes reguleringsplan for området, varslet i september 
2010. Planområdet omfattes av flere eldre planer, og noe av hensikten med den nye 
planen er å få et felles sett med reguleringsbestemmelser iht. ny Pbl. I tillegg vil en 
bl.a. legge til rette for fem nye hytter. Ønsket plassering av disse var ikke kjent på 
befaringstidspunktet. 
 
Målsetningen med befaringen var å vurdere potensialet for ikke-registrerte 
automatisk freda kulturminner innenfor planområdet, hovedsakelig bosetningsspor 
steinalder. Tidligere er det registrert steinalderboplasser rundt Myklebustvågen. 
Disse ble registrert i 1982 og 1989. To av disse boplassene er regulert til 
Fornminne/Spesialområde bevaring i gjeldende plan. Dette området inngår også i 
planen som nå er varslet. 
 
Planområdet bærer preg av mange forholdsvis bare fjellpartier med lite eller ingen 
lausmasser over. Flere steder er det også forholdsvis bratt ned til sjøen, slik at 
forhistorisk strandlinje har ligget for lavt i forhold til strandbundet bosetning i 
steinalder. Enkelte steder øst/sørøst for Stølsfjellet, på gnr. 6, er det imidlertid enkelte 
slakt skrånende flater som vi vurderer har et potensial for steinalderbosetning. Her 
ser det ut til å være lausmasser, og flatene ligger 5-10moh, en høyde hvor det 
generelt sett er et stort potensial for å finne steinalderbosetning i Eigersund. 
 
Myklebustvågen 
Rundt Myklebustvågen er det fra før registrert tre automatisk freda kulturminner, to 
åpne steinalderboplasser og en heller. 
 
Den ene åpne boplassen ble registrert i 1982 og ligger i området mellom 
Myklebustvågen og et lite tjern. Boplassen ligger på en rygg ca 10moh og ser ut til å 
være urørt. Boplassen er registrert i Askeladden under ID 24088, men er ikke 
kartfestet i Askeladden. 
 
Den andre åpne boplassen ligger på vestsida av Myklebustvågen, mellom veien og 
sjøen. Den ble påvist i 1989 og ble da anslått å være ca 300m2 stor. Den ble også 
vurdert å være forholdsvis rik på funn. Like nord for boplassen er det en etablert 
parkeringsplass, og det kan se ut til at denne har skadet boplassen noe. Dette er 
imidlertid vanskelig å vurdere sikkert ut fra registreringsopplysningene. Området sør 
for parkeringsplassen ser ut til å være urørt. 
 
Helleren ligger øst/sørøst for ID 24088. Den ble registrert i 1989, og i rapporten 
opplyses det om et urørt kulturlag fra forhistorisk tid. Helleren er ca 7m lang og 3m 
dyp på det dypeste. Det er opparbeidet en gangsti like forbi helleren.   
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De registrerte boplassene ved Myklebustvågen. Helleren og boplassenen på 
vestsida av vågen er regulert til Spesialområde i gjeldende plan. 
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Området øst for Stølsfjellet hvor det vurderes å være et potensial for 
steinalderboplasser (jf. rød markering). I disse områdene er det flater som ligger 5-
10moh.  

 
Flate markert nr. 3 på kartet. Sett mot øst 
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Flate markert nr. 2 på kart. Sett mot sørøst 
 

 
Område markert som nr. på kart. Sett mot sør 
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Steinalderboplassen ID 24088 ligger på ryggen like ved tjernet som ses i  
venstre billedkant. Til høyre i bildet ligger helleren skjult av trær. Sett mot øst 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trond Meling 
Rådgiver/Arkeolog 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.05.2012
Arkiv: :GBR-2/133, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
10/1919
Journalpostløpenr.:
12/15013

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
100/12 Planteknisk utvalg 12.06.2012

Dispensasjon - Fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133 - Seksarvågen -
Evelyn og Viggo Mattsson
  

Sammendrag:
Det er i skriv mottatt her 11.04.11, søkt om dispensasjon og oppføring av fritidsbolig på 
eiendommen gnr. 2 bnr. 133. Tiltaket forutsetter dispensasjon fra reguleringsplan da området 
ikke er regulert til byggeområde.
Naboer er varslet og det har kommet inn nabomerknader fra Brit Turid Motland og Alf Tore 
Melhus.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan avslå søknaden eller anbefale dispensasjon. Dersom dispensasjon 
anbefales blir søknaden oversendt til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland 
fylkeskommune for uttale.

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 11.04.11 om dispensasjon fra 
regulert byggeforbud og oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 133, men har 
funnet at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak byggeforbudet.

Dispensasjon kan derfor ikke gis.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Mastrastranden, Gyahavn, Æsan, Navarsanden, Skadbergvågen m.m. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
For området gjelder reguleringsplan for Seksarvik, stadfestet av fylkesmannen 04.07.69.
Det fremgår av punkt 1 i bestemmelsene til planen at det bare kan oppføres hytter i det antall 
og den plassering som fremgår av plankartet. 

Det fremgår ikke av reguleringsplanen hvor store hytter som er tillatt. Det er derfor vanlig 
praksis å anse kommuneplanens bestemmelser som retningsgivende. På 
søknadstidspunktet gjaldt kommuneplanen vedtatt av kommunestyret 17.09.07. Området var 
da benevnt som BF-område i kommuneplanens arealdel. I § 3-11 heter det:
I byggeområdene merket BF skal bebyggelsen ha fasadekledning av tre og saltak som tekkes med 
teglstein. Møneretning og takvinkel skal tilpasses nærliggende bebyggelse. bebyggelsens karakter, 
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stiluttrykk, vindussetting og – utforming, fargebruk m.v. skal være i samsvar med stedlig, tradisjonell 
byggeskikk.
Bygningenes grunnflate skal ikke overstige 60 m². maksimal mønehøyde settes til 5,0 meter.
Nærmere bestemmelser skal settes i regulerings- og bebyggelsesplan.

Adgangen til å gi dispensasjon fremgår av plan- og bygningslovens § 19-2:
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

       Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 

       Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

       Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om 
planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt 
om dispensasjonssøknaden. 

       Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker. 

Som begrunnelse og bakgrunn for dispensasjonen er det i skriv datert 17.02.11 anført:

Eier av eiendommene gnr. 2 bnr. 75, 132 og 137, Brit Turid Motland og Alf Tore Melhus har i 
skriv datert 07.09.10 og 11.03.11 kommet med merknader til tiltaket. Det anføres i hovedsak:
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Til dette har ansvarlig søker i skriv 06.04.11 kommentert:
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Saksbehandlers vurderinger:
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Spørsmålet blir 
dermed om hensynene bak det regulerte friområde blir vesentlig tilsidesatt.

Det er i planen bestemt plasseringen og antallet hytter i planområdet. Dette betyr at det ikke 
kan bebygges utenfor de spesifikt angitte områdene. Rådmannen legger til grunn at de 
hensynene som normalt inngår i dagens bruk av arealformålet ”friområde” også gjør seg 
gjeldende i dette området.
Formålet med et byggeforbud som vist i reguleringsplankartet er blant annet å ivareta 
estetiske hensyn og fri ferdsel for allmennheten. Det vil også være nærliggende at hensyn til 
strandsoneforvaltning gjør seg gjeldende i noen grad selv om området er avsatt til 
byggeområde i kommuneplanens arealdel.

Området hvor fritidsboligen skal plasseres er et av få områder som i dag fremstår som et 
friområde/ grøntområde innenfor planområdet. Arealet bør derfor skjermes mot nye 
byggetiltak for å opprettholde et naturpreg på landskapet. 
En finner ikke å kunne legge vekt på søkers argument om at eiendommen kan benyttes til 
”noe annet” enn ”villnis”. 

Reguleringsplanen fremstår i dag som ferdig utbygget. Dette vil i seg selv tale mot 
dispensasjon da en har oppnådd et byggeområde som ønsket i tråd med gjeldende 
reguleringsplan.
Det fremgår ikke av begrunnelsen for dispensasjon, men en antar likevel ut fra 
omstendighetene samt at hytten er prosjektert ut fra en tilstøtende reguleringsplan, at søker 
mener det er grunnlag for fortetting i planområdet. 

Det kan være tilfelle at fortetting av planområdet både er mulig og ønskelig, men 
dispensasjonsadgangen etter § 19-2 er begrenset. Dersom hensynet bak det regulerte 
byggeforbudet fortsatt gjør seg gjeldende med styrke må en slik fortetting skje gjennom en 
reguleringsendring.
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En dispensasjon vil etter Rådmannens syn i alle tilfelle legge press for utbygging/ fortetting 
av hele Seksarvågen. Det er mange forholdsvis store tomter i området hvor det kan være
mulig med fortetting. Da begrunnelsen for dispensasjon i dette tilfellet nødvendigvis vil være 
av såpass generell karakter, vil en skape forventning om at dispensasjoner kan påregnes.
Kommunen må prøve å unngå at dispensasjoner undergraver vedtatte planer som 
informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning 
i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved 
dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. 

En finner uansett ikke grunnlag for å legge den tilstøtende reguleringsplanen for gnr. 2 bnr. 
37 til grunn. Etter at denne planen ble vedtatt har det trådt i kraft en ny lov som ifølge 
lovforarbeidene skal være strengere med hensyn til både dispensasjon og 
strandsoneforvaltning. At det etter mekling med Fylkesmannen i Rogaland ble vedtatt en 
fortetting i 2004 kan neppe uten videre tas til inntekt for at det bør gis dispensasjon i dette 
tilfellet.

Rådmannen finner etter dette at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene 
bak det regulerte byggeforbudet.

Dersom planteknisk utvalg skulle finne at dispensasjonen ikke i vesentlig grad vil tilsidesette 
hensynene bak det regulerte byggeforbudet, må det vurderes hvorvidt fordelene ved å gi 
dispensasjonen er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Tiltakshaver må 
kunne påvise relevante fordeler ved dispensasjon. En slik fordel må være tilstrekkelig 
spesifisert og klart angitt, og den må ligge innenfor de rammene plan- og bygningslovens 
setter.

Det fremgår av lovforarbeidene at det ”i saker hvor det foreligger helt spesielle 
sosialmedisinske, personlige og menneskelige hensyn, kan slike hensyn tillegges vekt. Det 
understrekes at slike hensyn normalt ikke har avgjørende vekt i dispensasjonssaker etter 
plan- og bygningsloven”.
Rådmannen finner ikke at tiltakshavers savn etter sjøen og Midbrød kan anses som ”helt 
spesielle personlige hensyn” som kan tillegges vekt i en dispensasjonsvurdering. 

Videre er dispensasjonen begrunnet med at området ”fremstår som et villnis med en 
avrenning av et eller annet som hadde vært greit å få ryddet opp i”. Det er for Rådmannen 
noe uklart hva som menes med dette argumentet. At området fremstår som et villnis er i tråd 
med reguleringsplanen og vil i alle fall ikke tale for dispensasjon. Videre antydes det at det 
forekommer forurensning eller lignende. En kan heller ikke se at dette skal tale for en 
dispensasjon. Dersom det forekommer forurensning har hjemmelshaver en selvstendig plikt 
til å utbedre forholdet etter forurensingsloven.

I den samlede vurderingen skal nabomerknadene vurderes. Det skal bemerkes at Melhus og 
Motland ikke lenger er hjemmelshavere til eiendommen gnr. 2 bnr. 137, Midbrødveien 98. En 
kan likevel ikke se at dette skal ha betydning da de fortsatt vil være part i saken samtidig 
som de fortsatt er hjemmelshavere til eiendommene gnr. 2 bnr. 132 og 137. Det er 
hjemmelshaver på søknadstidspunktet som skal varsles. Ved etterfølgende endringer i 
eierforhold kan dette slå uheldig ut, men merknadene skal likevel vurderes. Saksbehandler 
er for øvrig muntlig gjort kjent med at ny hjemmelshaver for Midbrødveien 98 ønsker å 
opprettholde de samme merknadene.

Kommunen skal legge til grunn de opplysningene som gis av søker og tiltakshaver, og en 
kan ikke se at forholdene tilsier annet her. En legger derfor til grunn at tiltakshaver har 
nødvendige privatrettslige rettigheter samt at de ansvarlige foretakene tar tilstrekkelig hensyn 
til byggegrunn. Andre privatrettslige forhold kan ikke kommunen ta hensyn til.

Side 625 av 834



6

Hva gjelder merknaden angående bygging på areal som fremstår som grøntområde er 
rådmannen for så vidt enig og viser til ovenstående drøfting av forholdet.

Videre er det anført at eiendommen gnr. 2 bnr. 75 ved en dispensasjon vil få en vesentlig 
forringelse med hensyn til utsikt til sjø og til grøntområdet. I utgangspunktet må naboer 
forvente å miste utsikt og lignende da det er både et kommunalt og nasjonalt ønske om 
fortetting av eksisterende byggeområder. 
I dispensasjonssaker vil det imidlertid være rimelig å legge større vekt på slike innvendinger 
da en ikke må ha de samme forventningene til fortetting. Mens plangrunnlaget her har vært 
uendret siden 1969, har strandsoneforvaltningen blitt strengere med årene.
Boligen på eiendommen gnr. 2 bnr. 75 vender seg mot sjøen og utsikten må anses å være 
en dominerende kvalitet ved eiendommen. Selv om utsiktstapet ikke vil være total kan en 
neppe kalle ulempen for beskjeden, og merknadene bør tillegges vekt i den samlede 
vurderingen.

Rådmannen finner etter dette at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn 
ulempene.

Skulle planteknisk utvalg likevel finne at vilkårene for å gi dispensasjon er tilstede, skal en 
bemerke at en i tråd med dagjeldende kommuneplan (videreført i ny kommuneplan), ikke 
ønsker at fritidsboliger i BF-områder overstiger 60 m² bebygd areal. Omsøkt tiltak har et 
bebygd areal på ca. 75 m² og en bør vurdere å kreve at tiltaket revideres i tråd med 
kommuneplanens retningslinjer.
Videre kan ikke fritidsboligen kobles til offentlig avløp før området er tilknyttet det nye 
kommunale renseanlegget i Ytstebrød. Det er uvisst når dette vil skje for dette området. Ved 
en eventuell tillatelse bør det derfor stilles krav om at tiltaket ikke tas i bruk før fritidsboligen 
kan kobles til offentlig avløp.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å avslå søknaden da dispensasjonen i vesentlig 
grad vil tilsidesette hensynet bak regulert friområde.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad mottatt her 11.04.11 om dispensasjon fra regulert 
byggeforbud og oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 133, og har funnet å 
anbefale dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak det regulerte 
byggeforbudet da ……
…...

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da …….
……..

Vedtaket oversendes til Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for uttalelse 
før endelig avgjørelse fattes.

Side 626 av 834



7

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
230769 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser
137988 Protest mot søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - gnr 2 bnr 133
170681 Søknad om rammetillatelse - oppføring av fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133, Midbrødveien
170684 Dispensasjonssøknad
170686 Innkommet naboprotest
170685 Kommentarer til innkommet nabomerknader
170687 Situasjonskart
170689 Fasadetegninger
170690 Plantegning
170691 Snitt tegning

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 07.09.2010
Brit Turid Motland og Alf 
Tor Melhus

Protest mot søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan - gnr 2 bnr 133

1 I 09.09.2010 Bjerkreim Trelast AS
Tilsvar til nabovarsel gnr. 2, bnr. 133 - Evelyn og 
Viggo Mattsson

3 I 11.03.2011
Brit Turid Motland og Alf 
Tor Melhus

Protest mot søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan - fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133 -
Evelyn og Viggo Mattsson,

4 I 06.04.2011 Bjerkreim Trelast AS
Søknad om rammetillatelse - oppføring av 
fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133, Midbrødveien

5 U 08.06.2011 Bjerkreim Trelast AS
Foreløpig svar - Søknad om 
rammetillatelse/dispensasjon - oppføring av 
fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133, Midbrødveien

6 I 15.06.2011 Bjerkreim Trelast A/S Adressen til tiltakshaver gnr. 2 bnr. 133
8 X 21.05.2012 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser

Parter i saken:
            
SØK Bjerkreim Trelast AS Nesjane 4389 VIKESÅ
P Brit Turid Motland og 

Alf Tor Melhus
Lensmannstunet 33 A 4027 STAVANGER

TIL Evelyn og Viggo 
Mattsson

Sokndalsveien 8 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.05.2012
Arkiv: :GBR-13/549, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
11/857
Journalpostløpenr.:
12/14667

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Anne Greibrok
Rådgiver
51 46 83 06
anne.greibrok@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
101/12 Planteknisk utvalg 12.06.2012

Klagebehandling - Rammetillatelse for riving av 
eksisterende fritidsbolig og oppføring av bolig, og avslag 
på riving av eksisterende båtnaust og oppføring av nytt 
naust - Gnr. 13 bnr. 549, Lyngtangen
  

Sammendrag:
Byggesakssjefen gav i delegert vedtak i sak BMD 093/12 den 28.02.12 rammetillatelse for 
riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av enebolig på eiendommen gnr. 13 bnr. 549, 
Lyngtangen. Det ble i samme vedtak gitt avslag på riving av eksisterende naust og oppføring 
av nytt naust.

Naboene var varslet og det foreligger merknad fra Svein Myklebust. 

Sverre og Marit Reiten har klaget på de deler av vedtaket som gjelder plassering av ny bolig 
og riving av eksisterende naust og oppføring av nytt naust.
Det anbefales at klagen ikke tas til følge da det ikke forligger vesentlige nye opplysninger. 

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Dersom planteknisk utvalg opprettholder 
byggesakssjefens vedtak oversendes klagen Fylkesmannen i Rogaland for endelig 
avgjørelse. 

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Sverre og Marit Reiten og sakens dokumenter 
og har etter en samlet vurdering kommet fram til at klagen ikke tas til følge ettersom det i 
klagen ikke fremkommer vesentlig nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det 
klages over ble fattet. Byggesakssjefens vedtak i sak BMD 093/11 datert 28.02.12 
opprettholdes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven §§ 28-36.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.  

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.
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Andre opplysninger/fakta i saken:

Gjeldende reguleringsplan
For den aktuelle eiendommen gjelder reguleringsplan for Hestnes øst – Lyngtangen, vedtatt av 
kommunestyret 08.02.99. Omsøkt areal er i planen regulert til bolig. For boligtomter som grenser 
til sjø, tillates oppføring av ett naust/båthus. 

Marit og Sverre Reiten skriver i sin klage datert 16.04.12 (utdrag):

Vurderinger:
Byggesakssjefen fattet i sak BMD 093/12 av 28.02.12 vedtak om tillatelse (rammetillatelse) til 
riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av bolig med vilkår om at bygget måtte 
trekkes tilbake slik at boligens østfasade flukter med linje mellom østfasadene til boliger på 
eiendommen gnr. 13 bnr. 536 og gnr. 13 bnr. 657. Klager anfører at en slik plassering vil gi
redusert utsikt for ham. Etter vår vurdering vil boligen i to etasjer ha god utsikt selv om 
boligen trekkes tilbake slik at den innordner seg våningsbebyggelsens etablerte fasadelinje 
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mot sjø. Dersom boligen trekkes tilbake vil hensynet til utsikt og åpenhet bli ivaretatt sett i fra 
flere ståsteder i området og også for naboeiendommer.

Byggesakssjefen fattet i sak BMD 093/12 av 28.02.12 vedtak om å avslå riving av 
eksisterende naust og oppføring av nytt naust med tilhørende terrasse. Bakgrunnen for 
avslaget var bl.a. at det ikke var samsvar mellom vindus-/fasadeutforming og byggets 
funksjon som båtnaust. Eier har klaget på vedtaket og begrunner klagen blant annet med 
ønske om god tilgjengelighet til naustloftet fra bolighuset. Klager henviser også til at det i 
samme sjøhusrekke er godkjent naust med tilsvarende vindusløsninger. 
En er enig med klager i at naustloftet blir lett tilgjengelig ved å tilrettelegge for en 
gangbane/terrasse (terrasse med trapp) mellom bolighuset og naustet og videre ned til 1. 
etasjenivå/bakkenivå. En er ikke kjent med at det i området er praktisert å knytte sammen 
boligbygg og naust på en slik måte. Avstanden mellom bolighuset og naustet er i følge 
situasjonsplanen og tegning av fasade mot sør ca. 5 meter.

Tegning som viser terrasse med rekkverk og trapp som knytter sammen bolig og loft til naust/båtnaust:

Tegning som viser vindusløsninger til loft til båtnaust:
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Klager anfører at flere nabonaust er godkjent med tilsvarende vindusløsninger og terrasse. 
For flere av naustene det henvises til er byggesakssjefen gjort kjent med at bygningene ikke 
brukes i samsvar med tillatelsen. En ser det derfor som hensiktmessig at vindus- og 
fasadeløsninger til naustet får en utforming i samsvar med funksjonen naust/båtnaust. Det 
foreligger således ikke nye opplysninger i saken som påvirker den tidligere vurderingen.  

Det anbefales at klagen ikke tas til følge da det ikke forligger vesentlige nye opplysninger.  

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente for kommunen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Sverre og Marit Reiten og sakens dokumenter 
og har etter en samlet vurdering kommet til at klager gis medhold ettersom det i klagen 
fremkommer vesentlig nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. 

Byggesakssjefens vedtak vilkår pkt. 4, 6 og 7 i sak BMD 093/11 datert 28.02.12 omgjøres.

Tiltaket godkjennes som omsøkt. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 og 21-4, Reguleringsplan for 
Hestnes øst – Lyngtangen.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
171618 Søknad om rammetillatelse, riving av eksisterende fritidsbolig og båthus, samt 
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oppføring av nytt bolighus og
171619 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
171620 Gjenpart av nabovarsel
171621 Søknad om ansvarsrett
171623 Samsvarserklæring
171624 Gjennomføringsplan
171625 Situasjonskart
171627 Fasadetegninger bolig
171628 Plantegninger bolig
171629 Snitt tegning bolig
171630 Fasadetegninger båthus
171631 Plan og snitt tegning båthus
172203 Klage på plassering av hytte/bolighus gnr. 13 bnr. 549, Lyngtangen 7
172204 Situasjonskart
176712 Tillegg til tidligere klage av 25.04.2011 på plassering av hytte/bolighus,
176713 Situasjonskart

199072
Vedr. rammesøknad - Riving av eksisterende fritidsbolig og båthus, samt oppføring 
av nytt bolighus og båthus gnr. 13 bnr. 549

204564 Vedr. rammesøknad ny bolig og båthus gnr. 13 bnr. 549, Lyngtangen
204565 Situasjonskart
204566 Tegninger enebolig
204568 Tegninger båtnaust
204567 Båtnaust m/terrengprofiler
217369 IMG_2257.jpg
225773 Klage på vedtak i sak 093/12 vedr. bolig og naust gnr. 13 bnr. 549, Lyngtangen
225774 Bilder

217387
Rammetillatelse til riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av bolig og avslag 
på riving av eksisterende båtnaust og oppføring av naust - Gnr. 13 bnr. 549, 
Lyngtangen

217718 Godkjente tegninger
217717 Godkjent ansvarsrett
229800 Reguleringsbestemmelser for Hestnes øst - Lyngtangen datert 02.04.98
229798 Reguleringsplan
217350 IMG_2239.jpg
217368 IMG_2256.jpg
217349 IMG_2238.jpg
230630 Kart
230632 Foto m/avmerking av eiendom

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 18.03.2011 Brits Tegnekontor
Søknad om rammetillatelse, riving av 
eksisterende fritidsbolig og båthus, samt 
oppføring av nytt bolighus og

2 I 25.04.2011 Svein Myklebust
Klage på plassering av hytte/bolighus gnr. 13 
bnr. 549, Lyngtangen 7

3 U 11.05.2011 Brits Tegnekontor
Foreløpig svar - Søknad om rammetillatelse, 
riving av eksisterende fritidsbolig og båthus, samt 
oppføring av nytt bolighus og båthus

4 I 19.05.2011 Svein Myklebust Tillegg til tidligere klage av 25.04.2011 på 

Side 653 av 834



6

plassering av hytte/bolighus,
5 I 27.05.2011 Brits tegnekontor Kommentar til nabomerknad gnr. 13 bnr. 549

6 U 08.11.2011 Brits Tegnekontor
Vedr. rammesøknad - Riving av eksisterende 
fritidsbolig og båthus, samt oppføring av nytt 
bolighus og båthus gnr. 13 bnr. 549

7 I 07.12.2011 Brits Tegnekontor
Vedr. rammesøknad ny bolig og båthus gnr. 13 
bnr. 549, Lyngtangen

8 X 27.02.2012 Foto fra befaring 31.10.11
11 X 28.02.2012 Godkjente tegninger
10 X 28.02.2012 Godkjent ansvarsrett

9 U 28.02.2012 Brits Tegnekontor

Rammetillatelse til riving av eksisterende 
fritidsbolig og oppføring av bolig og avslag på 
riving av eksisterende båtnaust og oppføring av 
naust - Gnr. 13 bnr. 549, Lyngtangen

12 U 22.03.2012 Sverre Reiten Utsatt av klagefrist

13 I 16.04.2012 Marit og Sverre Reiten
Klage på byggesakssjefens vedtak i sak 093/12, 
gnr. 13 bnr. 549

14 I 16.04.2012 Sverre og Marit Reiten
Klage på vedtak i sak 093/12 vedr. bolig og naust 
gnr. 13 bnr. 549, Lyngtangen

15 S 11.05.2012
Klagebehandling - Riving av eksisterende 
fritidsbolig og båthus, samt oppføring av nytt 
bolighus og båthus gnr. 13 bnr. 549

18 X 14.05.2012
Reguleringsbestemmelser for Hestnes øst -
Lyngtangen datert 02.04.98

17 X 14.05.2012 Reguleringsplan
20 X 21.05.2012 Foto m/avmerking av eiendom
19 X 21.05.2012 Kart

Parter i saken:
            
SØK Brits Tegnekontor Gamle Sokndalsveien 

38
4370 EGERSUND

Svein Myklebust Lyngtangen 16 4370 EGERSUND
TIL Sverre Reiten og Marit 

Taksdal Reiten
Garborg 4340 BRYNE
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

Brits Tegnekontor

Gamle Sokndalsveien 38
4370 EGERSUND

Vår ref.: 11/29648 / 11/857 / GBR-13/549, FA-L42 Dato: 08.11.2011

Saksbehandler: Anne Greibrok Direkte telefon: 51 46 83 06 /   

E-post: anne.greibrok@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Vedr. rammesøknad - Riving av eksisterende fritidsbolig og båthus, samt 
oppføring av nytt bolighus og båthus gnr. 13 bnr. 549

Viser til Deres rammesøknad mottatt 19.04.11. Ved en nøyere gjennomgang av søknaden 
er det funnet at søknaden må suppleres med følgende dokumenter: 

 søknad om dispensasjon
 terrengsnitt – tiltakets plassering i eksisterende/fremtidig terreng
 fasadeoppriss, fotomontasje

For eiendommen gjelder reguleringsplan for Hestnes øst – Lyngtangen med tilhørende 
bestemmelser datert 1999. I følge snittegningen av naustet er møne- og gesimshøyde målt 
fra overkant golv i naustets 1. etasje. I følge reguleringsbestemmelse § 8 skal byggehøyder 
beregnes i henhold til TEK (møne- og gesimshøyder skal måles i forhold til planert terrengs 
gjennomsnittsnivå). 
Det må derfor søkes om dispensasjon. Før søknaden kan tas til behandling må det søkes 
om dispensasjon fra reguleringsplanen. Grunngitt dispensasjonssøknad må innsendes og 
naboer må varsles om dispensasjonen, jamfør plan- og bygningsloven kapittel 19. 

Adkomst og plassering av garasje
I følge reguleringsbestemmelse § 4 skal det ved byggemelding leveres situasjonsplan som 
viser plassering av garasje selv om denne er fremtidig. Det er opplyst i søknaden at tiltaket 
medfører ny/endret adkomst. Det er stor høydeforskjell mellom avkjørsel og boligens 
inngangsplan og viste adkomstvei ned til boligen antas å bli bratt. På situasjonsplanen er det 
ikke vist parkering eller biloppstillingsplasser. 
I følge kartet er det planlagt avkjørsel over eiendommen gnr. 13 bnr. 180. Det må foreligge 
erklæring som kan tinglyses vedrørende veirett/parkering over denne eiendommen. 

Det må leveres en revidert situasjonsplan som tydelig viser avkjørsel og adkomst, plassering 
av garasje, biloppstillingsplasser, avfallsbeholdere osv. på egen eiendom. Kotehøyder til 
avkjørsel og gårdsplass samt stigningsforhold til vei må påføres situasjonsplanen.  

Naust
I følge fasadetegningene til naustet er det planlagt rom (bod) under terrasse. Plantegning av 
naustet må vise bodarealet under terrasse og bebygd areal/bruksareal må oppgis. 

Side 682 av 834



- 2 -

Terrengsnitt og fasadeoppriss
Det må leveres lengdesnitt/terrengsnitt i M 1:200 som viser plassering av bebyggelsen fra 
Lyngtangveien ned til sjøen. Snittet må vise eksisterende terreng og planert terreng. 
Kotehøyder må påføres terrengsnittet.
Det må leveres et fasadeoppriss i M 1:200 som viser den samlede bebyggelsen sett fra nord.

Fasadeoppriss/fotomontasje
Det må sendes inn et oppriss av den planlagte bebyggelsen sett fra sjøen, naust og bolig, 
sammen med tilgrensende bygninger/naust. Eventuelt fotomontasje.  

Vi beklager den sene tilbakemeldingen. Søknaden vil bli behandlet så raskt som mulig når de 
etterspurte dokumenter er mottatt.  

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef. 

Kopi til:
Sverre Reiten og Marit Taksdal 
Reiten

Garborg 4340 BRYNE
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

Brits Tegnekontor

Strandgaten 59
4370 EGERSUND

Vår ref.: 12/6694 / 11/857 / GBR-13/549, FA-L42 Dato: 28.02.2012

Saksbehandler: Anne Greibrok Direkte telefon: 51 46 83 06 /   

E-post: anne.greibrok@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Rammetillatelse til riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av bolig og 
avslag på riving av eksisterende båtnaust og oppføring av naust - Gnr. 13 bnr. 
549, Lyngtangen

Saken gjelder:
Det er den 18.03.11 søkt om rammetillatelse etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4. 
Søknaden gjelder riving av eksisterende fritidsbolig og naust og oppføring av ny bolig og nytt 
naust. Boligens bruksareal (BRA) er ca. 167 m2 og bebygd areal (BYA) ca. 93 m2. Bruksareal 
(BRA) til naust er ca. 84 m2, bebygd areal (BYA) ca. 49 m2.

Naboer er varslet. Det er mottatt to nabomerknader til søknaden fra Svein Myklebust.

Søknaden er mottatt 19.04.11.
Søkers kommentar til nabomerknad er mottatt 01.06.11.
Skriv og reviderte tegninger er mottatt 07.12.11.

Det ble i sak BMD 032/12 av 16.01.12 gitt tillatelse til fradeling av parsell til eiendommen gnr. 
13 bnr. 180 som skal sammenføyes med eiendommen gnr. 13 bnr. 549. Fradelt parsell er 
ennå ikke tinglyst.

Gjeldende plangrunnlag:
Reguleringsplan
For området gjelder reguleringsplan for Hestnes øst – Lyngtangen, vedtatt av kommunestyret 
08.02.99. Omsøkt areal er i planen regulert til bolig. For boligtomter som grenser til sjø, tillates 
oppføring av ett naust/båthus. 

Plan- og bygningsloven

§ 29-2. Visuelle kvaliteter

Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar 
gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige 
omgivelser og plassering.
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Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD:
Saksnummer Vedtaksdato
093/12 Byggesakssjefen delegert 28.02.2012

Det er mottatt to naboprotester til søknaden fra Svein Myklebust.

Svein Myklebust skriver i nabomerknad datert 25.04.11 :
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Vedlegg til merknad fra Svein Myklebust datert 25.04.11:
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Svein Myklebust skriver i merknad datert 19.05.11:
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Ansvarlig søkers kommentar til nabomerknadene i skriv datert 27.05.11:

Vannmåler
I henhold til kommunestyrevedtak KS-047/10 den 21.10.2010 skal alle nye bygninger installere 
vannmåler. Boligen må derfor installere vannmåler.

Vurderinger:

Nabovarsling
Det er mottatt to naboprotester til søknaden fra Svein Myklebust. I nabomerknad datert 
25.04.11 protesteres det i hovedsak på at den planlagte boligens plassering vil bryte med 
den etablerte byggelinje til den øvrige boligbebyggelse langs strandsonen. På merknadens 
kartvedlegg er nabobebyggelsens fasadelinje mot sjøen trukket opp. 
I tilleggsmerknad datert 25.04.11 anføres det at boligen er planlagt sammenbygget med 
naust med en terrasse slik at den samlede bygningsmassen vil fremstå som et 
sammenhengende byggverk på ca. 30 meter og således påvirke sikt og åpenhet langs 
strandsonen her. 

Adkomst
Det ble i sak BMD 032/12 av 16.01.12 gitt tillatelse til fradeling av parsell som skal 
sammenføyes med eiendommen gnr. 13 bnr. 549. Adkomst til eiendommen vil nå skje på 
egen eiendom. Det er i skriv datert 13.02.12 fra Statens kartverk nektet tinglysing av fradelt 
parsell på grunn av manglende hjemmelsforhold. Byggesakssjefen forutsetter at uavklarte 
hjemmelsforhold ryddes opp i før arbeider kan starte.
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Bolig
Det tillates at eksisterende fritidsbolig på eiendommen gnr. 13 bnr. 549 rives for å oppføre en 
enebolig.  
Det er foretatt befaring. Det er i reguleringsplanen ikke regulert inn en byggelinje mot sjøen 
for boligbebyggelsen. I følge Plan- og bygningsloven § 29-2 Visuelle kvaliteter skal tiltak 
planlegges slik at det etter kommunens skjønn oppnås gode visuelle kvaliteter sett i forhold 
til dets bygde og naturlige omgivelser.
Boligen er foreslått plassert på framkanten av en fjellknaus slik at plasseringen bryter med 
den etablerte fasadelinjen til den nærmeste boligbebyggelsen langs sjøen. Boligen er i tillegg 
planlagt sammenbygd med naust via en terrasse (oppfylling av terreng ved knaus) som gjør 
at bygningen vil fremtre som et sammenhengende byggverk og påvirke åpenheten i og 
utsikten i langs sjøen. Boligens omsøkte plassering vurderes til å ikke ta tilstrekkelig hensyn 
til den øvrige boligbebyggelsens etablerte fasadelinje mot sjøen. Boligen må trekkes tilbake 
slik at boligens østfasade i større grad flukter med østfasaden til bolig på eiendommen gnr. 
13 bnr. 536. 

Naust
I følge reguleringsplanen kan det på eiendommen oppføres ett naust/båthus på 
eiendommen. I følge reguleringsbestemmelse § 10 skal det påsees at bebyggelsen får en 
god form. I følge Plan- og bygningsloven § 29-2 Visuelle kvaliteter skal tiltak planlegges slik 
at det oppnås gode visuelle kvaliteter i forhold til dets funksjon.
Omsøkte naust er knyttet sammen med boligen via en terrasse slik at det samlet sett 
fremstår som ett byggverk noe som ikke er innenfor tradisjonen. Naustet fremstår således 
ikke som frittliggende. Naustet er planlagt og har fasade- og vindusløsninger som ikke 
samsvarer med tradisjonell naustbebyggelse og bruk/funksjon. Med bakgrunn i dette 
godkjennes ikke naust med terrasse som omsøkt.

Ut fra dette kan søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring 
av ny bolig godkjennes. Søknad om oppføring av nytt naust må avslås.

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. Bort, jfr. Pbl. § 21-9.
 Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 

ferdigattest er gitt, jfr. Pbl. § 21-10.
 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 28-2, må det på forhånd treffes nødvendige 

tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom.
 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven.
 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av 

den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte, jfr. Pbl § 23-2.

Tiltaket synes å være belagt med nødvendige ansvarsrett og rammetillatelse kan gis. 

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Ingen arbeider må starte før det er gitt igangsettingstillatelse.
3. Ingen arbeider kan starte før eiendomsforhold til fradelt parsell er avklart. 
4. Omsøkt naust med tilhørende terrasse godkjennes ikke. 
5. Eksisterende fritidsbolig tillates rives.
6. Ny boligen skal trekkes tilbake slik at østfasaden flukter med linje mellom østfasadene til 

boliger på eiendommen gnr. 13 bnr. 536 og gnr. 13 bnr. 657.
7. Ved søknad om igangsettingstillatelse må det sendes inn revidert situasjonsplan i 
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8. Ved søknad om igangsettingstillatelse må det sendes inn snitt-tegning der kotehøyde for 
topp grunnmur eller ferdig golv til boligen er påført.

9. Før riving foretas må eventuell frakopling fra offentlig vann- og avløpsnett samt el-nett 
meldes vann- og avløpsverket og el-leverandør via autorisert rørlegger og elektriker. Det 
gjøres spesielt oppmerksom på plan- og bygningslovens § 28-2 om sikringstiltak. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser å ta kontakt 
med Arbeidstilsynet for avklaring av eventuell fare for at asbestholdige byggematerialer 
forekommer i bygningen.

10. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 
kommunen.

11. Det må installeres vannmåler i boligen før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan 
gis.

12. Frisiktlinjen i avkjørselen til offentlig veg settes til 2 m målt langs senterlinje av privat 
avkjørsel og 5 m målt fra denne senterlinje i begge retninger langs offentlig veg. Innenfor 
frisiktssoner (areal mellom frisiktslinje og vegkant) skal det til enhver tid være fri sikt i en 
høyde av 0,5 m over de tilstøtende vegers planum. I frisiktssonene må intet punkt på 
terreng, voll, mur eller fullt utvokst beplantning rage høyere enn 0,5 m over vegnivå.

13. Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før midl. 
Brukstillatelse eller ferdigattest er gitt, jfr. Pbl. § 21-10. Det skal vedlegges innmålte 
koordinatverdier for tiltakets plassering, jfr. SAK § 8-1.

14. Ved anmodning om midlertidig brukstillatelse / ferdigattest skal det innsendes 
situasjonskart fra rørlegger der stikkledningene tegnes inn slik de er lagt. Det skal også 
påføres utmål fra for eksempel hushjørner, samt dimensjon og type ledning. Dette for å 
kunne ajourholde kommunens VA-ledningskartverk.

15. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:
- Brits Tegnekontor gis ansvarsrett i henhold til søknad datert 18.03.11 som ansvarlig 
søker for tiltaket og som PRO for arkitektur, tiltaksklasse 1.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og 29-2 og 
reguleringsplan for Hestnes øst – Lyngtangen, vedtatt av kommunestyret 08.02.99.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. 
Eventuelle klager sendes Eigersund kommune, pb. 580, 4379 EGERSUND. Vedlagt følger 
orientering om klageadgangen.

Vedlagt følger ett sett av søknaden, godkjente tegninger sammen med godkjent søknad om 
ansvarsrett.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-1  - Ren 
enebolig

7033 1 7033
Sverre Reiten og Marit Taksdal 
Reiten

pbl § 20-1 e) Riving 
av bygning/tiltak

2636 1 2636
Sverre Reiten og Marit Taksdal 
Reiten

Ved sentral 
godkjenning 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

517 1 517
Sverre Reiten og Marit Taksdal 
Reiten

ikke § 20-2 tiltak pbl 
§ 20-1 
Garasjer/uthus

3309 1 3309
Sverre Reiten og Marit Taksdal 
Reiten

Sum
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Søknaden er ikke behandlet innen 16 uker. Behandlingsgebyret vil derfor ikke bli innkrevd. 

Tilknytningsavgifter:
Gebyrregulativet forutsetter at det betales tilknytningsavgift ved utvidelse av bruksareal og 
når nye eiendommer tilknytes offentlig vann og avløpsanlegg. 

Type Pris Antall Beløp Mottaker
Tilknytning -  bygning inntil 
250 m² (minstebeløp)  - Vann

20.000,- 1 20.000,- Sverre Reiten
og Marit Taksdal 
Reiten

Tilknytning -  bygning inntil 
250m² (minstebeløp) - Avløp

20.000,- 1 20.000,- Sverre Reiten
og Marit Taksdal 
Reiten

Tilknytningsavgiftene er eks. mva. Regning for tilknytningsavgifter vil bli tilsendt når arbeidet 
er igangsatt.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
Annbjørg Elve Skofteland Vann- og avløpssjef
Svein Myklebust Lyngtangen 16 4370 EGERSUND
Sverre Reiten og Marit Taksdal 
Reiten

Garborg 4340 BRYNE
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.05.2012
Arkiv: :GBR-7/505, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
10/2619
Journalpostløpenr.:
11/34088

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
102/12 Planteknisk utvalg 12.06.2012

Dispensasjon - Naust gnr. 7 bnr. 505 - Bjørn Aadnesen, 
Leidland
  

Sammendrag:
Det er i skriv mottatt her 22.06.11 søkt om dispensasjon og oppføring av naust med bebygd 
areal på ca. 81 m² og bruksareal på ca. 136 m² på eiendommen gnr. 7 bnr. 505. Til sammen 
vil bebyggelsen på eiendommen få et bebygd areal på ca. 170 m² og et bruksreal på ca. 280 
m².
Tiltaket forutsetter dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 29-4 om minst 4 meter 
avstand fra bebyggelse til eiendomsgrense.
Naboer er varslet og det foreligger merknader fra Geir Ove Bø, hjemmelshaver til 
eiendommen gnr. 7 bnr. 610.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan avslå søknaden eller anbefale dispensasjon. Dersom dispensasjon 
anbefales blir søknaden oversendt til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland 
fylkeskommune for uttale.

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 22.06.11 om dispensasjon fra plan-
og bygningslovens § 29-4 om minimum 4 meters avstand fra bebyggelse til eiendomsgrense 
og oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 7 bnr. 505, men har funnet at 
dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak avstandsbestemmelsen.

Dispensasjon kan derfor ikke gis.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Leidland. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
For området gjelder reguleringsplan for Leidland, vedtatt av kommunestyret 18.12.78. Den 
aktuelle eiendommen er regulert til trafikkområder – småbåthavn.

Det ble den 01.10.01 gitt dispensasjon fra pbl. § 70.2 (avstandsbestemmelsen i pbl av 1985) 
og tillatelse til oppføring av sjøbu/naust med bruksareal på 144 m². Det er ikke søkt om 
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midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for tiltaket og Rådmannen forutsetter at det ikke er 
tatt i bruk.

Det fremgår av § 2.13 i gjeldende kommuneplan om naust:
I byggeområder må enkeltnaust for enkelteiendommer ikke overstige 30 m² med gesimshøyde inntil 3 
m. og mønehøyde inntil 4,5m over topp fundamentering (peler/ringmur). Brygger og naust skal som 
hovedregel bygges som fellesanlegg for flere eiendommer. Ved oppføring av naust og båthus skal 
bygget gis en fasadeutforming som samsvarer med bruken og utformes etter lokal byggeskikk. Kvist 
eller altan o.l blir ikke godkjent. Det skal benyttes materialer som har samhørighet med omgivelsene 
og stedegne trekk i byggeskikken. Skal ikke komme i konflikt med farleder eller merkesystem til 
Kystverket.

Der eksisterende reguleringsplan med bestemmelser ikke sier noe annet, skal boder ved sjøen ikke 
være større enn 5  m²  bruksareal (T-BRA) med maksimum gesimshøyde 3,0  meter. De skal ha dør 
uten vindu og ellers ikke mer enn to vinduer, hvert med glassareal inntil 0,5 m². Takvinkel skal være 
mellom 33 og  45 grader. Ark, kvist, halvtak og overbygg tillates ikke.  Varig opphold er ikke tillatt. 
Brygger og naust skal som hovedregel bygges som fellesanlegg for flere eiendommer.

Brygger skal begrenses i størrelse til 10 m2 og kaifront skal ikke være lenger enn fem meter. Platting 
som del av brygge tillates ikke.

Adgangen til å gi dispensasjon fremgår av plan- og bygningslovens § 19-2:
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

       Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 

       Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

       Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om 
planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt 
om dispensasjonssøknaden. 

       Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker. 

Geir Ove og Birgit Bø har i skriv datert 18.04.11 kommet med følgende merknader:
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Som kommentar til nabomerknadene anføres det i søknaden:
1. Søker er paret Bjørn Aadnesen og Arna Leidland sammen. 
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2. Den aktuelle søknaden dreier seg om oppføring av sjøbu med lagerplass og innlagt vann med 
tilhørende tilknytning til offentlig avløp for gråvann, og ikke fritidsbolig.

3. Etter som den omsøkte sjøbua skal ha felles vegg med allerede eksisterende sjøbu på 
samme tomt, blir total bredde ny bygning lik 6,15 m. Grensa mellom eiendommene 7/505 og 
7/610 er bestemt av 3 punkter (alle beliggende på tidligere landgrunn) med rette linjer mellom 
dem. Grensa videre ut i sjøen er ikke fastlagt ved kartforretning. Dersom grensa videre ut i 
sjøen følger samme retning som forlengelsen av linja mellom det innerste (lengst fra sjøen (og 
det ytterste (nærmest sjøen) eller de to ytterste punktene, vil brygga til naboen (7/610) ligge litt 
inne på 7/505. og uansett hvilken av de to alternative løsninger man velger, vil den nye 
bygningen (veggliv /kledning) ligge inne på søkers eiendom, 7/505. se vedlagte kart over 
situasjonen.

4. Som nabo korrekt kommenterer vil den omsøkte sjøbua og bygning på 7/610 ikke ligge 
parallelt. Se for øvrig kommentarene under punkt 3.

5. Som det fremgår av vedlagte kopi av skjøte, har eierne av 7/638 rett til 2 parkeringsplasser og 
veirett frem til eiendommen over 7/5. 7/638 er naboeiendom til 7/505 og eies av de to samme 
personene som eier 7/505, Arna og Gunn Leidland, i fellesskap.

6. Det foreligger ingen søknad om deling av eiendommen 7/505.

Dispensasjonssøknaden er begrunnet på følgende måte:
Vi søker om dispensasjon da tiltaket ønskes plassert nærmere eiendomsgrensen enn 4 meter. 
Størrelsen på strandparseller som dette gjør at det er vanskelig å utnytte dem til sjøhus uten 
dispensasjon fra 4-meters regelen. De aller fleste sjøhus som er oppført på egne strandparseller har 
fått en slik dispensasjon.

I tillegg er det opplyst i følgeskriv til søknaden:
Saksbehandler ber i ”Foreløpig svar” om en redegjørelse fra Hellvik Hus Hellvik AS, som søker og 
som prosjekterende for arkitektur, for hvordan en har vurdert naustets utforming/utseende/størrelse i 
forhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.

Om man sammenligner omsøkte naust med annet naust som er tidligere godkjent oppført på samme 
eiendom, og som vil få felles vegg med nytt naust, er det meget liten forskjell. Det nye naustet er 
forsøkt tilpasset det andre i størst mulig grad, både når det gjelder vinduer, dører, utvendig panel, 
takvinkel med mer. Litt forskjell måtte det naturlig bli siden resterende del av tomt ikke var tilstrekkelig 
stor for fullstendig kopiering. Slik sett kan man si at arkitekturen er tilpasset tilliggende naust så godt 
som mulig.

Den eneste forskjellen av betydning mellom de to naustene er en balkong konstruert over innseilingen 
for båt på omsøkte bygning. Årsaken til at tiltakshaver ønsker balkongen er flere. For det første vil det 
lette vedlikeholdet av denne fasade betydelig. Å utføre malerarbeid under mønet uten en slik 
innretning vil være svært vanskelig og farlig. Balkongen vil også fungere utmerket som rømningsvei 
ved brann.

Et fremspring som dette må nødvendigvis sikres med rekkverk for å hindre ulykker. Om rekkverk utført 
i glass blir vurdert som mindre iøynefallende og dermed vil harmonere mer med nabonaustet, kan 
også det aksepteres

Det søkes også om dispensasjon fra § 3-10 i kommuneplanens bestemmelser vedrørende maks 
tillatte størrelse på naust på enkelteiendommer.
Begrunnelse for dispensasjonssøknaden.
Eiendommen ble i sin tid etablert nettopp for at de to søstrene skulle ha mulighet til å bygge hvert sitt 
naust på eiendommen. Dette er da også årsaken til at tomten er såpass stor, til nausttomt å være. 
Området er regulert til Trafikkområde – Småbåthavn. En dispensasjon vil derfor være fullstendig i 
overensstemmelse med reguleringsformålet.

Kommuneplanens bestemmelser om naustutforming er ikke bindende for tiltaket, men må 
oppfattes som retningsgivende. Tiltaket forutsetter derfor ikke dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelser om naust. Det skal bemerkes at ny kommuneplan ble 
vedtatt 06.06.11, men søker har henvist til tidligere kommuneplan.

Saksbehandlers vurderinger:
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Det aktuelle området er regulert til trafikkområde – småbåthavn. Reguleringsformålet er ikke 
omtalt i reguleringsplanens bestemmelser. En har historisk sett innfortolket naust, båtskur og 
lignende innenfor dette formålet. Dette er også tilfelle i denne planen. 

Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Ordvalget innebærer 
at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen 
det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med ”styrke”, jamfør Ot.prp. nr. 32 
(2007-2008). Spørsmålet blir dermed om hensynene bak avstandsbestemmelsen i pbl. § 29-
4 blir vesentlig tilsidesatt.

De hensyn bestemmelsen blant annet er ment å ivareta er tilfredsstillende brannsikring og 
lysforhold, samt trivsels- og miljømessige forhold. Det vil i forlengelsen av dette være naturlig 
å se hen til formålet med bygningen.

Det er et krav etter § 29-1 at ethvert tiltak skal prosjekteres slik at det for en god arkitektonisk 
utforming i samsvar med sin ”funksjon”. Naustets funksjon omfatter plass til småbåt og enkel, 
som regel uisolert, loft med lager eller arbeidsplass for maritime aktiviteter. Naustet er altså 
klart avgrenset mot en fritidsbolig.
Det vil her være naturlig å se hen til kommuneplanens retningslinjer for naust. Det fremgår 
her at naust ikke kan være større enn 30 m² og ikke høyere mønehøyde enn 4,5 meter. 
Omsøkt tiltak har en mønehøyde på ca. 6,8 meter og grunnflate på ca. 169 m².

Bygningen er etter Rådmannens syn åpenbart utenfor hva en kan anse som ”naust” med 
hensyn til fasadeutforming og balkong, volum herunder både høyde og grunnflate, samt 
planløsning. Rådmannen kan ikke se at søkers redegjørelse for arkitekturprosjektering kan 
legges til grunn. Tradisjonelt har ikke naustbebyggelsen i Eigersund kommune hatt et uttrykk 
som omsøkt, og det er også sjelden å se tilnærmet like naust plassert ved siden av 
hverandre. Følgelig ville omsøkt tiltak vært nærmere den gjengse oppfatningen av ”naust” 
dersom tiltaket var markert mindre enn eksisterende bygning.

Dersom planteknisk utvalg skulle finne at dispensasjon fra avstandsbestemmelsen kan gis, 
kan det etter rådmannens syn likevel ikke gis tillatelse til omsøkt tiltak før det også er søkt 
om dispensasjon fra formål i plan. Rådmannen kan ikke følge søkers slutning om at en 
dispensasjon ville vært ”fullstendig i overensstemmelse med reguleringsformålet”.
Tiltaket som det fremstår må etter rådmannens syn anses som en fritidsbolig som 
nødvendigvis vil ha andre krav til blant annet brannsikring. Det skal også bemerkes at tiltaket 
for øvrig ikke har en god arkitektonisk utforming i samsvar med en funksjon som fritidsbolig.

Det må også vektlegges at det allerede er oppført en svært stor ”sjøbu” på eiendommen som 
ble tillatt med tilknyttede vilkår etter en dispensasjonsvurdering angående avstand mot nord. 
Det bør neppe kunne tas til inntekt for nok en dispensasjon at eksisterende bebyggelse, som 
også forutsatte dispensasjon, tvinger en utenfor plan- og bygningslovens rammer og 
forutsetninger.

Eksisterende bygning er allerede svært dominerende og omsøkt tiltak vil forsterke denne 
fremtoningen.

Hensynene bak bestemmelsen om minst 4 meter mellom bebyggelse og eiendomsgrense 
gjør seg etter Rådmannens syn fortsatt gjeldende med ”styrke” og det er dermed ikke 
anledning til å gi dispensasjon. 

Rådmannen finner etter dette at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene 
bak avstandsbestemmelsen i plan- og bygningsloven.
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Dersom planteknisk utvalg skulle finne at dispensasjonen ikke i vesentlig grad vil tilsidesette 
hensynene bak det regulerte byggeforbudet, må det vurderes hvorvidt fordelene ved å gi 
dispensasjonen er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Et forbud i loven mot bygging nærmere enn 4 meter fra nabogrensen innebærer at lovgiver 
allerede hadde foretatt en avveining av interesser. Utgangspunktet er at borgerne skal kunne 
innrette seg i tiltro til dette byggeforbudet. Skal det gis dispensasjon fra lovregelen, er det 
ikke tilstrekkelig at hensynene bak bestemmelsen ikke blir skadelidende. Søkeren må i tillegg 
påvise positive grunner for dispensasjon.

De grunnene som er anført i dispensasjonssøknaden er at det er vanskelig å utnytte 
eiendommen til sjøhus uten dispensasjon samtidig som det er gitt dispensasjoner i andre 
tilfelle.

Rådmannen har forståelse for at små parseller som gjerne stammer fra en tid hvor de inngikk 
i gårdsdrift eller lignende, kan være vanskelige å utnytte i forhold til dagens krav til 
bekvemmelighet.
I denne saken fremstår det imidlertid som søknaden er fremmet uten tanke for 
kommuneplanens retningslinjer for utforming av naust. Dersom eiendommen er liten, må en 
naturligvis tilpasse tiltaket til eiendommen. En vil igjen vise til kommuneplanens retningslinjer 
hvor en har antatt at opp til 30 m² er tilstrekkelig for å få en god utnyttelse av et naust. 
Det synes noe underlig for Rådmannen at søker beklager seg over for liten tomt i 
begrunnelsen for dispensasjon fra 4-meters regelen, mens det i begrunnelsen for 
dispensasjon om størrelse på bygget tas til inntekt at tomten er forholdsvis stor.

Videre er det klart at det er gitt mange dispensasjoner, men en må gjøre forskjell på 
vedtakene. Det vil måtte være av betydning om dispensasjonen innebærer en bygning på 81 
m² eller 30 m². 
En kan derfor ikke se at de anførte fordelene med dispensasjonen kan tillegges vekt. Det er 
uansett ikke vist til hvilke dispensasjoner som etter søkers syn har betydning for vurderingen 
i det foreliggende tilfelle.

Hva gjelder nabomerknadene er det vanlig praksis i Eigersund kommune å stille krav om at 
bygninger skal kunne vedlikeholdes på egen grunn. Det ville vært naturlig å stille et lignende 
krav i det foreliggende tilfellet.

Rådmannen finner ikke grunn til å tro at søkers opplysninger vedrørende avstander og 
grenselinjer ikke er riktige. En skal bemerke at det vanligvis ikke finnes rett til eiendom i sjø, 
men prinsippene om strandrett kan ta en form som minner om eiendomsrett. Det synes 
sannsynlig for Rådmannen at deler av naboens brygge i dag går over det som naturlig hører 
til tiltakshavers strandrett.
Det synes imidlertid ikke å være nok plass til omsøkt tiltak på eiendommen. Det er ifølge 
vedlagte kart fra oppmålingskontoret at det bare er plass til et ca. 6,19 meter bredt bygg. 
Omsøkt tiltak er 6,30 meter bredt. Det må altså forutsettes at tiltaket revideres før det kan gis 
tillatelse.

Det bør avslutningsvis vurderes hvorvidt det er tilstrekkelig parkeringsplassdekning. Det er 
opplyst at eiendommen gnr. 7 bnr. 505 har tinglyst to parkeringsplasser på gnr. 7 bnr. 5. Ut 
fra normal bruk vil en anta at bygningen forutsetter minst to parkeringsplasser i tillegg til 
allerede eksisterende bebyggelse.

Rådmannen finner etter dette at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn 
ulempene.

Konklusjon:
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Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å avslå søknaden da dispensasjon i vesentlig grad 
vil tilsidesette hensynet bak avstandsbestemmelsen.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad mottatt her 22.06.11 om dispensasjon fra plan- og 
bygningslovens § 29-4 om minimum 4 meters avstand fra bebyggelse til eiendomsgrense og 
oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 7 bnr. 505, og har funnet å anbefale 
dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak det regulerte 
byggeforbudet da ……
…...

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da …….
……..

Vedtaket oversendes til Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for uttalelse 
før endelig avgjørelse fattes.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
230799 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser
206699 Redegjørelse vedrørende søknad gnr. 7 bnr. 505
181798 Oversendelsesbrev - dispensasjon
181801 Situasjonskart
181803 Fasadetegning
181804 Plantegning
172202 Nabomerknader vedr. oppføring av naust gnr. 7 bnr. 505, Leidland

181797
Søknad om tillatelse i ett trinn til oppføring av naust med loft gnr. 7 bnr. 505, 
Leidland

181802 Kart - fra seksjon kart og oppmåling

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 29.11.2010 Hellvik Hus AS
Naust, gnr. 7 bnr. 505, Leidland - gjenpart av 
nabovarsel

2 I 10.12.2010 Geir Ove og Birgit Bø
Klage på brev angående nabovarsel naust gnr. 7 
bnr. 505

3 I 03.01.2011
Aksel (for beboere på 
Leidland) Nodland

Vedr. søknad om fradeling av eiendom og 
oppføring av naust på Leidland gnr. 7 bnr. 505
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4 I 13.01.2011 Hellvik Hus AS
Søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring av 
naust gnr. 7 bnr. 505 - Bjørn Aadnesen, Leidland

5 U 14.02.2011 Hellvik Hus AS
Foreløpig svar - Naust gnr. 7 bnr. 505 - Bjørn 
Aadnesen, Leidland

6 I 15.04.2011 Hellvik Hus AS
Gjenpart av nabovarsel - søknad om 
dispensasjon gnr. 7 bnr. 505

8 I 18.04.2011 Geir Ove og Birgit Bø
Nabomerknader vedr. oppføring av naust gnr. 7 
bnr. 505, Leidland

7 I 18.04.2011 Geir Ove og Birgit Bø
Nabomerknad - naust gnr. 7 bnr. 505 - Bjørn 
Aadnesen, Leidland

11 I 21.06.2011 Hellvik Hus AS
Søknad om tillatelse i ett trinn til oppføring av 
naust med loft gnr. 7 bnr. 505, Leidland

12 U 15.07.2011 Hellvik Hus AS Foreløpig svar - Søknad om oppføring av naust
14 I 02.01.2012 Hellvik Hus Hellvik AS Redegjørelse vedrørende søknad gnr. 7 bnr. 505

15 U 06.02.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Vedr. søknad om dispensasjon - naust gnr. 7 bnr. 
505, Bjørn Ådnesen

16 X 21.05.2012 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser

Parter i saken:
            

Bjørn Aadnesen Postboks 113 5547 UTSIRA
N Geir Ove og Birgit Bø Krossvikveien 8 4370 EGERSUND
SØK Hellvik Hus AS Jærveien 1250 4375 HELLVIK
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.05.2012
Arkiv: :GBR-4/48, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
11/1836
Journalpostløpenr.:
12/13565

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tina Tønnessen Myklebust
Byggesaksbehandler
51 46 83 18
tina.toennessen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
103/12 Planteknisk utvalg 12.06.2012

Søknad om dispensasjon fra kommuneplan for riving av 
eksisterende bolig/uthus samt oppføring av ny bolig 
m/garasje gnr. 4 bnr. 48
  

Sammendrag:
Hellvik Hus Hellvik AS har i søknad datert 05.09.11, søkt om tillatelse til rivning av 
eksisterende bolig på eiendom gnr. 4 bnr. 48, samt oppføring av ny bolig og garasje på 
samme eiendom. Bolig og garasje har et samlet bruksareal(BRA) på ca.234m² og bebygd 
areal (BYA) ca. 269m². Tiltaket forutsetter dispensasjon fra byggeforbud i 100 – metersbeltet 
samt plan - og størrelseskrav i kommuneplanens bestemmelser §§ 1.2 og 1.5.
Naboene er varslet om dispensasjon og det foreligger ingen merknader.

Eiendommen er vist som LNF -L område i kommuneplanen og det er mottatt uttale fra 
Landbrukssjefen. Saken ble også forelagt Fylkesmannen i Rogaland i møte den 19.04.12.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. Planteknisk utvalg kan gi dispensasjon eller avslå 
søknaden. 

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Hellvik Hus Hellvik AS om dispensasjon fra 
byggeforbud i 100-metersbeltet, kommuneplanbestemmelse §§1.2 (plankrav) og 1.5(tillatt 
BYA), og har etter en konkret vurdering funnet å kunne gi dispensasjon som omsøkt. 
Hensynet til byggeforbudet i 100 – metersbeltet og hensynet til plankravet i 
kommuneplanbestemmelsene § 1.2 blir ikke vesentlig tilsidesatt da eiendommen allerede er 
bebygd og omsøkt tiltak ikke endrer dagens bruk.  
Hensynet til størrelseskrav i kommuneplanbestemmelsene § 1.5 blir ikke vesentlig tilsidesatt 
da samlet bebygd areal er ca. 269 m² og kommuneplanen kun tillater 225m², en 
overskridelse på 44 m².
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene da boligen tilrettelegges for 
universell utforming og oppføres i etasje.
Det er vektlagt at ingen naboer har hatt merknader til planene. 
Dispensasjonen synes å ivareta hensynene til helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet da 
bygget oppføres i samsvar med teknisk forskrift. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§20-1 og 21-4 samt §19.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.
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Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldende plangrunnlag
Kommuneplan for Egersund kommune viser omsøkt eiendom som LNF- L område hvor 
landbruk er dominerende. 

Aktuelle bestemmelser:
§1.2 Plankrav
Tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav a,b,c,e,g,j,k,l og m kan 
ikke finne sted før det foreligger reguleringsplan.

§5.2 LNF områder – tiltak knyttet til eksisterende boligbebyggelse i LNF
Tiltak etter pbl. §20-1 knyttet til eksisterende boligbebyggelse i LNF utenfor 100meteresbeltet 
til sjø og vassdrag, kan behandles som enkeltsøknad uten krav til ytterligere plan på 
følgende vilkår:

a. At tiltaket er tilpasset omkringliggende omgivelser og bebyggelse
b. Omfatter mindre endringer til ekesiterende bygg, garasje , uthus , tilbygg eller påbygg 

på inntil 50m², dog begrenset slik at max tillat BYA for sum 
bebyggelse(bolig,garasje,uthus og ligende )per enhet er 225m²

c. Byggegrense mot dyrka mark er minimum 20 meter
d. Innenfor LNF-område med særskilte verdier (LNF-F,LNF-N)
e. Sakene skal forelegges arkeologiske myndigheter for uttale. 

Utbyggingen må være løst på en etter kommunens vurdering estetisk tilfredsstillende måte, 
det skal her bl.a. tas hensyn til omgivelsene hva gjelder form, farge, plassering og størrelse. 
Tiltaket skal ikke være dominerende i landskapet og ta hensyn til bl. a. silhuettvirkning og 
terrengtilpasning. Tiltaket skal ikke medføre vesentlige ulemper for bruken av nærliggende 
eiendommer. tiltaket må ikke vanskeliggjøre en annen mulig fremtidig arealbruk, eksempelvis 
som byggeområde eller som veigrunn. 

Terrengbearbeiding skal begrenses til et minimum. En skal velge terrengtilpasset 
bebyggelse. 

Plan- og bygningslovens § 1-8 (byggeforbud i 100-metersbeltet)
§ 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 
       I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 
       Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere 
sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er 
likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova. 
       Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i 
kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf. §§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2. 
       Forbudet etter andre ledd gjelder ikke der kommunen i kommuneplanens arealdel har 
tillatt oppføring av nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til 
landbruk, reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs, jf. § 11-11 nr. 4. 
       For områder langs vassdrag som har betydning for natur-, kulturmiljø- og 
friluftsinteresser skal kommunen i kommuneplanens arealdel etter § 11-11 nr. 5 fastsette 
grense på inntil 100 meter der bestemte angitte tiltak mv. ikke skal være tillatt. 

Ansvarlig søker opplyser om følgende i brev datert 30.01.12:
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I møte med representant fra Fylkesmannen i Rogaland den 19.04.12, ble saken lagt frem for 
uttale:
”Fylkesmannen i Rogaland stiller seg positiv til tiltaket dersom bebygd areal BYA følger 
kommuneplanbestemmelsene og at byggegrensen i plan- og bygningsloven på 4 meter 
opprettholdes på hele eiendommen. Det anføres som positivt at bygninger er på 1 plan da 
dette innebærer et begrenset inngrep i terrenget”.

Det er mottatt uttale fra Jordbrukssjefen her den 20.04.12 og en rettelse av uttalelsen den 
24.04.12:
En viser til søknad om riving og nybygg på gnr./bnr. 4/48 i Eigersund.
Boligeiendommen er bebygd og ligger i et kjerneområde for jordbruk (LNF-L).
Boligeiendommen ble fradelt gnr./bnr. 4/6 i 1959.
Det er et aktivt jordbruk i området. Landbrukseiendommen gnr./bnr. 4/25 har selvstendig
drift, mens brukene gnr./bnr. 4/4 og 4/6 leies bort til andre.
Boligeiendommen gnr./bnr. 4/48 grenser inntil en bebygd boligeiendom (gnr./bnr. 4/47), en
ubebygd boligtomt (gnr./bnr. 4/131) og landbrukseiendommen gnr./bnr. 4/6. Gnr./bnr. 4/47
og gnr./bnr. 4/131 ligger i et kjerneområde for jordbruk. Gnr./bnr. 4/47 ble fradelt gnr./bnr.
4/6 i 1959, mens gnr./bnr. 4/131 ble fradelt gnr./bnr. 4/6 så sent som i 2001.
Parsellen av landbrukseiendommen gnr./bnr. 4/6 som grenser inntil boligeiendommen
gnr./bnr. 4/48 ligger i et vanlig LNF-område og kjerneområde for jordbruk (LNF-L). Det som
er avsatt som kjerneområde består av delvis av innmarksbeite og resten utmark.
Jorunn Kristine Sveinsvoll Skadberg leier jordbruksarealene på gnr./bnr. 4/6. Hun leier
imidlertid ikke arealet som grenser inntil omsøkte boligeiendom. Det er ikke drift på dette
arealet.
En har ingen innvendinger til at bygninger på gnr./bnr. 4/48 rives og at det føres opp ny bolig
og garasje her. Størrelsesbegrensning på bygninger følger av plan- og bygningsloven og
kommuneplanen.

Rettelse fra Jordbrukssjefen mottatt den 24.04.12:
En viser til internt notat av 20.04.2012 til Tina T. Myklebust.
I følge bestemmelser til kommuneplanens arealdel er byggegrense mot dyrka mark (dyrka
jord) minimum 20 meter innenfor LNF- områder. Dette ble ikke nevnt i mitt notat.
Gnr./bnr. 4/48 grenser inntil innmarksbeite på gnr./bnr. 4/6. Innmarksbeitet er imidlertid ikke i
bruk og er på kun ca. 2 dekar i følge gårdskart.
En har derfor ingen innvendinger til omsøkte tiltak.

Ansvarlig søker skriver følgende i brev datert 30.04.12:
Viser til deres e-post av 19.04. 2012 hvor det redegjøres for Fylkesmannens innstilling til 
saken. 
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Denne byggesaken ble påbegynt med en forhåndskonferanse 18.11.2010. 
Dessverre ble det ikke ført referat fra denne konferansen, men både vi som ansvarlig søkere 
og tiltakshaver gikk fra denne konferansen med den oppfatning at vi bare kunne prosjektere 
ny bolig på tomten og sende inn en søknad, uten å søke om dispensasjon. 
Vi ble gjort oppmerksomme på at dette var bygging innenfor 100- metersbeltet men da 
fylkesveien går mellom sjøen og aktuell tomt, samt at det står et dårlig vedlikeholdt hus på 
tomten, burde det være en kurant sak. 

Den 06.09. 2011 ble det innsendt søknad om rammetillatelse. 
I brev fra Eigersund kommune, datert 30.12.2011, ble vi informert om at det var avdekket et 
forhold som ikke var påpekt tidligere, nemlig at tiltaket var avhengig av dispensasjon fra 
byggeforbudet i 100-metersbeltet fra sjø (pbl §1-8).

Naboer ble varslet på nytt, og ny søknad ble sendt inn den 30. januar 2012. 
Den 19.04. 2012 mottok vi så en e-post fra Byggesak som forteller at en godkjenning fra 
Fylkesmannen ”forutsetter at bebygd areal holdes innenfor 224m² (som det forutsettes i 
kommuneplanbestemmelsene) og at byggegrensen på 4 meter opprettholdes”. 

I møte med tiltakshaverne, har de gjort det klart at de ønsker å opprettholde omsøkt prosjekt, 
og ber om at den foreliggende søknaden tas opp til behandling. 

Bakgrunnen for at tiltakshaver vil bygge et nytt hus, 900 fra eksisterende bolig, er at de 
ønsker en bolig på ett plan som også har overnattingsplass til tilreisende barn og barnebarn. 
Derfor har vi prosjektert en enebolig på ett plan, med 3 soverom og garasje sammenbygd 
med boligen. Det blir en bolig med universell utforming, og vil kunne være en god bolig i hele 
livsløpet til tiltakshaver. 

Boligen har et bruksareal (BRA) på 234m² og et bebygd areal BYA på 269m². Tomten er på 
801m², slik at utnyttelsesgraden er lav (BRA/TA =29 %)
Ved rullering av kommuneplan i juni 2011, midt under prosjekteringen og et halvt år etter 
forhåndskonferansen, ble maksimal grense for BYA redusert fra 250m² til 225m², mens 
begrensningen for maksimal BRA ble fjernet. 

Det medfører at innenfor dagens kommuneplan er det mulig å bebygge tomten med en bolig 
med BYA på 225m² og med et bruksareal på ca. 450m², dersom man bygger boligen i 1 ½, 
lik eksisterende bolig. Vi ser at Fylkesmannens representant satte pris på at boligen var 
planlagt i 1 etasje, men kan ikke se at han har hjemmel til å avslå en søknad om oppføring 
av hus i 1 ½ eller 2 etasjer. Dette ville selvsagt være et alternativ om ikke tiltakshavers behov 
var en universelt utformet bolig, tilrettelagt for deres bruk og alder. 

Boligen er plassert lengst borte fra vegen, og garasje er planlagt i nabogrensen. Garasjen er 
delvis nedgravet, slik at den danner en forstøtningsmur mot naboeiendommen. Denne muren 
må en etablere uansett om en skal bygg en bolig på en etasje på tomten. 
Nabo har avgitt erklæring og akseptert at det bygges i nabogrensen. Det er heller ikke 
uvanlig at garasje plasseres nærmere enn 4 meter fra nabogrensen. 
En enebolig på ett plan vil også virke mindre ”dominerende” på tomten enn en bolig på 1 1/2
etasje. 

Vi søker derfor om dispensasjon fra kommuneplanens §5.1 med følgende begrunnelse:
 På tomten står det en dårlig vedlikeholdt enebolig som eventuelt krever en 

omfattende rehabilitering
 Tiltakshaver ønsker å bygg en bolig på ett plan, universelt utformet
 Overskridelse av maksimal BYA er mindre enn 20 %
 Omsøkt bolig har et bruksareal som er vesentlig mindre enn det som er mulig i 

henhold til kommuneplanen

Side 756 av 834



5

 Omsøkt bolig vil være mindre dominerende i terrenget med ett plan, enn eksisterende 
bolig med 11/2 etasje 

 Nabo har i erklæring akseptert bebyggelse nærmere enn 4 m

På bakgrunn av dette vurderes de positive konsekvensen ved en dispensasjon å være langt 
større enn de negative og at kommuneplanens intensjoner ikke vil bli vesentlig tilsidesatt. 
Dessuten ble kommuneplanen godkjent etter at forhåndskonferansen var avholdt og etter at 
prosjekteringen var påbegynt. 

Saksbehandlers vurderinger:

Vedrørende plankrav
Det søkes om tillatelse til tiltak på en eiendom med eksisterende bolig og en kan ikke se at 
bruken av eiendommen endrer dagens situasjon. Det anbefales at det gis dispensasjon fra 
plankravet i kommuneplanbestemmelsene. 

Vedrørende avstand 
Plan- og bygningsloven forutsetter minimum 4 meter byggegrense mellom nabogrenser, 
dersom ikke annet er fastsatt i reguleringsplan. I denne søknaden er det vedlagt erklæring 
fra naboeiendom som aksepterer plassering nærmere deres eiendom enn 4 meter. 
Kommunen kan da godkjenne plasseringen 

Vedrørende størrelse
Kommuneplanens bestemmelser åpner for et BYA på 225m². Omsøkt bolig overstiger dette 
med 44m². Bygninger har alle funksjoner på et plan og har lagt til rette for universell 
utforming av boligen. 

Konklusjon
Byggesakssjefen anbefaler at det gis dispensasjon som omsøkt. Hensynet til byggeforbudet i 
100 – metersbeltet og hensynet til plankravet i kommuneplanbestemmelsene § 1.2 blir ikke 
vesentlig tilsidesatt da eiendommen allerede er bebygd og omsøkt tiltak ikke endrer dagens 
bruk.  Hensynet til størrelseskrav i kommuneplanbestemmelsene § 1.5 blir ikke vesentlig 
tilsidesatt da samlet bebygd areal er ca. 269 m² og kommuneplanen kun tillater 225m², en 
mindre overskridelse på 44 m². Byggesakssjefen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon 
er klart større enn ulempene da boligen tilrettelegges for universell utforming og oppføres i 
etasje. Hensynene til helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet blir ivaretatt da bygget 
oppføres i samsvar med teknisk forskrift. 

Universell utforming:
Tiltaket er prosjektert i tråd med Byggteknisk forskrift- TEK 10.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Hellvik Hus Hellvik AS om dispensasjon fra 
byggeforbud i 100-metersbeltet, kommuneplanbestemmelse §§1.2 (plankrav) og 1.5(tillatt 
BYA), og har etter en konkret vurdering funnet at det ikke kan gis dispensasjon som omsøkt. 
Da hensynet til byggeforbudet i 100 – metersbeltet i plan og bygningslovens samt plankravet
og størrelsesbegrensning i kommuneplanbestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4 samt § 19 og 
kommuneplan for Eigersund kommune. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

227885
Søknad om dispensasjon - riving av eksisterende bolig/uthus samt oppføring av ny 
bolig m/garasje gnr. 4 bnr. 48

212637 Oppdatert rammetillatelse med søknad om dispensasjon gnr.4 bnr. 48
190270 Situasjonskart
190271 Tegninger - plan/snitt
190272 Tegninger - fasader

226102
Vedr. riving av eksisterende bolighus/uthus samt oppføring av ny bolig m/garasje 
gnr. 4 bnr. 48

226570
Vedr. riving av eksisterende bolig/uthus samt oppføring av ny bolig m/garasje -
gnr./bnr. 4748 - tilleggskommentar

229646 Vedrørende søknad gnr. 4 bnr. 48.
220404 kommuneplan situasjonskart gnr.4bnr. 48.pdf
220405 kommuneplanbestemmelser vedtatt 06.06.11.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 06.09.2011 Hellvik Hus Hellvik AS
Søknad om rammetillatelse - riving av 
eksisterende bolig/uthus samt oppføring av ny 
bolig m/garasje

2 U 24.11.2011 Hellvik Hus Hellvik AS
Foreløpig svar - Riving av eksisterende 
bolig/uthus samt oppføring av ny bolig m/garasje 
gnr.4 bnr.48

3 I 08.12.2011 Hellvik Hus Hellvik AS
Avfallsplan - riving av eksisterende bygninger 
gnr. 4 bnr. 48

4 U 30.12.2011 Hellvik Hus Hellvik AS
Vedrørende søknad om riving av eksisterende 
bolig/uthus samt oppføring av ny bolig m/garasje 
gnr. 4 bnr. 48

5 I 30.01.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Oppdatert rammetillatelse med søknad om 
dispensasjon gnr.4 bnr. 48

6 U 14.03.2012 Rogaland Ønsker uttalelse - Riving av eksisterende 
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fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

bolig/uthus samt oppføring av ny bolig m/garasje 
gnr. 4 bnr. 48

12 U 19.04.2012 Hellvik Hus Hellvik AS Vedrørende søknad gnr. 4 bnr. 48.

9 I 26.04.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Ønsker at byggesaken tas opp til politisk
behandling - ny bolig gnr. 4 bnr. 48, 
Ytstebrødveien 453

10 I 30.04.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Søknad om dispensasjon - riving av eksisterende 
bolig/uthus samt oppføring av ny bolig m/garasje 
gnr. 4 bnr. 48

Parter i saken:
            
SØK Hellvik Hus Hellvik AS Jærveien 1250 4375 HELLVIK
TIL Karl Andreas Østebrød Skadbergstrondveien 

25
4370 EGERSUND
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Besøksadresse: Telefon: 51 46 10 30
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 10 31
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Mottakere:

Tina Tønnessen Myklebust Byggesaksbehandler

Vedr. riving av eksisterende bolighus/uthus samt oppføring av ny bolig 
m/garasje - gnr./bnr. 4/48

Vår ref.: 12/12409 / GBR-4/48, FA-L42 / 11/1836 Dato: 20.04.2012

Saksbehandler: Steinar Nordvoll Telefon: 51 46 10 32 Mobiltelefon:   

E-post: steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no

En viser til søknad om riving og nybygg på gnr./bnr. 4/48 i Eigersund. 
Boligeiendommen er bebygd og ligger i et kjerneområde for jordbruk (LNF-L).
Boligeiendommen ble fradelt gnr./bnr. 4/6 i 1959.

Det er et aktivt jordbruk i området. Landbrukseiendommen gnr./bnr. 4/25 har selvstendig 
drift, mens brukene gnr./bnr. 4/4 og 4/6 leies bort til andre.  

Boligeiendommen gnr./bnr. 4/48 grenser inntil en bebygd boligeiendom (gnr./bnr. 4/47), en 
ubebygd boligtomt (gnr./bnr. 4/131) og landbrukseiendommen gnr./bnr. 4/6.  Gnr./bnr. 4/47 
og  gnr./bnr. 4/131 ligger i et kjerneområde for jordbruk.  Gnr./bnr. 4/47 ble fradelt gnr./bnr. 
4/6 i 1959, mens gnr./bnr. 4/131 ble fradelt gnr./bnr. 4/6 så sent som i 2001. 

Parsellen av landbrukseiendommen gnr./bnr. 4/6 som grenser inntil boligeiendommen 
gnr./bnr. 4/48 ligger i et vanlig LNF-område og kjerneområde for jordbruk (LNF-L).  Det som 
er avsatt som kjerneområde består av delvis av innmarksbeite og resten utmark.  

Jorunn Kristine Sveinsvoll Skadberg leier jordbruksarealene på gnr./bnr. 4/6. Hun leier 
imidlertid ikke arealet som grenser inntil omsøkte boligeiendom. Det er ikke drift på dette 
arealet.  

En har ingen innvendinger til at bygninger på gnr./bnr. 4/48 rives og at det føres opp ny bolig 
og garasje her.  Størrelsesbegrensning på bygninger følger av plan- og bygningsloven og 
kommuneplanen. 

Med vennlig hilsen

Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef
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Besøksadresse: Telefon: 51 46 10 30
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 10 31
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394
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Besøksadresse: Telefon: 51 46 10 30
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 10 31
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Mottakere:

Tina Tønnessen Myklebust Byggesaksbehandler

Vedr. riving av eksisterende bolig/uthus samt oppføring av ny bolig 
m/garasje - gnr./bnr. 4748 - tilleggskommentar

Vår ref.: 12/12714 / GBR-4/48, FA-L42 / 11/1836 Dato: 24.04.2012

Saksbehandler: Steinar Nordvoll Telefon: 51 46 10 32 Mobiltelefon:     

E-post: steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no

En viser til internt notat av 20.04.2012 til Tina T. Myklebust. 

I følge bestemmelser til kommuneplanens arealdel er byggegrense mot dyrka mark (dyrka 
jord) minimum 20 meter innenfor LNF-områder. Dette ble ikke nevnt i mitt notat. 

Gnr./bnr. 4/48 grenser inntil innmarksbeite på gnr./bnr. 4/6. Innmarksbeitet er imidlertid ikke i 
bruk og er på kun ca. 2 dekar i følge gårdskart.   

En har derfor ingen innvendinger til omsøkte tiltak.   

Med vennlig hilsen

Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef
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________________________________________________________________ 

Fra:  Tina Tønnessen 
Sendt: 19.04.12 
Til:  'Terje Grastveit' 
Kopi: 
Emne: Vedrørende søknad gnr. 4 bnr. 48. 
________________________________________________________________ 

 Hei 

Viser til telefonsamtale tidligere i dag. 

I møte med fylkesmannen den 19.04.12 kom det frem at fylkesmannen var positiv til at bygningen ble 
holdt lavt i terrenget på 1 plan tiltaket. Men en godkjenning forutsetter at bebygd areal holdes innenfor 
225m² (som det forutsettes i kommuneplanbestemmelsene) og at byggegrensen på 4 meter 
opprettholdes. 

. 

Med vennlig hilsen

Tina Tønnessen Myklebust

Seksjon Byggesak - Miljøavdelingen 

Eigersund kommune 

___________________________________________________________________________

All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil derfor bli behandlet som et offentlig 
saksdokument som andre kan få innsyn i etter offentlighetsloven.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.05.2012
Arkiv: :GBR-2/36, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
08/190
Journalpostløpenr.:
12/15430

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
104/12 Planteknisk utvalg 12.06.2012

Bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe 
B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602
  

Sammendrag:
Rune Myklebust søkte den 07.02.06 om tillatelse/ dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for en ekstra bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36.
Formannskapet ga den 21.06.06 som sak FS-085/06 dispensasjon til oppføring av ny bolig. 
Fylkesmannen i Rogaland påklaget vedtaket. Fylkesmannen i Vest-Agder omgjør den 
03.09.07 kommunens vedtak og avslår søknaden.

Rune Myklebust kom den 18.11.06 med innspill til rullering av kommuneplanen hvor han 
ønsket å gjøre eiendommen om til boligområde. Fylkesmannen i Rogaland hadde innsigelse 
til dette, og Miljøverndepartementet tok innsigelsen til følge den 04.11.08.

Rune Myklebust søkte den 14.02.08 om tillatelse/dispensasjon for riving av eksisterende 
bolig og oppføring av ny. Miljøutvalget ga den 17.06.08 som sak M-102/08 tillatelse til dette. 
Det ble satt som vilkår for tillatelsen at den eksisterende boligen skulle rives innen to 
måneder etter brukstillatelse var gitt på den nye boligen.

Tiltakshaver henvendte seg senere til Miljøverndepartementet som ba kommunen i 
samarbeid med fylkesmannen å foreta en ny vurdering av om av om vilkåret om riving og 
eksisterende bolig medfører slike fordeler for landskap, friluftsliv og/eller jordvern at det 
forsvarer miljø- og samfunnskostnadene ved rivingen.
Rådmannen avholdt møte sammen med Fylkesmannen i Rogaland hvor en fant at 
rivingsvilkåret måtte opprettholdes.
Miljøutvalget fattet den 17.03.11 som sak M-050/11 at Rådmannen ikke hadde myndighet til 
å foreta denne nye vurderingen.
Miljøutvalget fattet den 12.05.11 som sak M-082/11 at rivingsvilkåret i sak M-102/08 bør 
fjernes.
Miljøverndepartementet fant i sin vurdering av 15.06.11 ikke grunnlag for å omgjøre 
rivingsvilkåret i sak M-102/08.
Miljøverndepartementet fant i skriv av 07.11.11 ikke grunnlag for å se på saken på nytt.

Planteknisk utvalg vedtok den 13.12.11 som sak PTU-048/11 å utsette rivingsvilkåret 
samtidig som det ble varslet om pålegg om retting dersom boligen ikke var revet innen 
01.05.12.

Tiltakshaver har vært i kontakt med diverse folkevalgte organer uten at dette førte frem. I 
skriv mottatt her 03.05.12 opplyses det at han har varslet rettslige skritt mot Fylkesmannen i 
Vest-Agder. I anledning saken er det avtalt møte den 06.06.12 mellom tiltakshaver og 
Fylkesmannen i Vest-Agder.
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Rådmannen har på grunn av den nye utviklingen i saken ikke gitt pålegg om retting som 
forutsatt i vedtak PTU-048/11.
Saken legges frem for Planteknisk utvalg til orientering samtidig som eventuell ny instruks 
kan gis til Rådmannen.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan ta saken til orientering eller vedta annen fremgangsmåte i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2012:
Planteknisk utvalg tar saken til orientering.

Oppfølgningen av vedtaket PTU-048/11 av 13.12.11 utsettes til det foreligger nye 
opplysninger i saken eventuelt endelig avgjørelse.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøutvalget fattet følgende vedtak som sak M-102/08 den 17.06.08:
M-102/08 Vedtak:
Miljøutvalget finner, jfr. plan- og bygningsloven § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner 
som tilsier at dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl. § 17-2 kan gis.
Eldre bygninger må rives senest 2 mnd. etter brukstillatelse for ny bolig er gitt.

Dette med følgende begrunnelse:
 Det er søkt om å erstatte eksisterende bolig med en ny bolig/garasje.
 Tiltaket medfører ingen bruksendring av eiendommen.
 Fylkesmannen i Rogaland har ingen vesentlig merknader.

Det gis rammetillatelse for riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig og
garasje på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt kart og skal utstikkes av oppmålingskontoret eller annet 

godkjent foretak.
3. Før byggearbeidet kan igangsettes må alt arbeid være belagt med ansvar og det må være gitt 

igangsettingstillatelse.
4. Eiendommen må knyttes til offentlig avløpsanlegg når kommunalt renseanlegg er klart. Som 

midlertidig løsning kan det søkes om utslippstillatelse for minirenseanlegg.
5. Eventuelle merknader fra Statens vegvesen vedrørende avkjørsel må etterkommes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 7 og §§ 93-95.

Vedtaket er enstemmig.

Miljøutvalget fattet følgende vedtak den 17.03.11 som sak M-050/11:
M-050/11 Vedtak:

Miljøutvalget finner at Rådmannen ikke hadde myndighet til å foreta en slik vurdering som 
Miljøverndepartementet ber om i skriv av 05.05.10.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Miljøutvalget fattet følgende vedtak den 12.05.11 som sak M-082/11:
M-082/11 Vedtak:

Miljøutvalget har funnet at rivingsvilkåret i vedtak M-102/08 av 17.06.08 bør fjernes.

Miljøutvalget kan ikke se noen samfunnsnyttig verdi ved riving.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 35.

Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 01.11.11 som sak PTU-010/11:
PTU-010/11 Vedtak:
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Saken utsettes for innhenting av ytterligere opplysninger/informasjon.

Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak som sak PTU-048/11 den 13.12.11:
Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og bygningslovens § 
32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 17.06.08 vedrørende riving av 
Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 at 
eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig var gitt. Denne fristen 
er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse av plan- og bygningsloven.

Tiltakshavers eventuelle kommentarer bes innsendt innen 3 uker fra mottak av dette varselet.

Dersom boligen ikke er revet innen 01.05.2012, vil det bli gitt pålegg om riving. 8 uker etter at pålegget 
er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 350,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med forelegg som 
kan få samme virkning som rettskraftig dom.

Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i henhold til plan- og 
bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK § 16-1, 1.ledd bokstav b, nr. 2. 
Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i strid med vedtatte formål i kommuneplanens 
arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker etter at tiltakshaver har 
mottatt varselet.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Hele sakskomplekset er omfattende og er for enkelthets skyld oppsummert på denne måte:
07.02.06 Søknad om dispensasjon – oppføring av nytt bolighus og garasje/redskapshus.
05.04.06 FS 050/06 – FS anbefaler disp. til oppføring av nytt bolighus og garasje/redskapshus.
19.05.06 Fylkesmannen i Rogaland fraråder dispensasjon.
21.06.06 FS 085/06 – FS gir disp. til oppføring av nytt bolighus og garasje/redskapshus.
03.08.06 Fylkesmannen i Rogaland påklager vedtak 085/06.
25.10.06 FS 135/06 – FS opprettholder vedtak 085/06.
18.11.06 Tiltakshaverne kommer med innspill til rullering av kommuneplan. Området ønskes 

omdisponert til boligformål.
23.05.07 Fylkeslandbruksstyret fremmer innsigelse til forslag om omdisponering.
31.05.07 Fylkesmannen i Rogaland fremmer innsigelse til forslag om omdisponering.
03.09.07 Fylkesmannen i Vest-Agder opphever vedtak 085/06 – søknad om disp. avslås.
14.02.08 Søknad om rammetillatelse – riving av eksisterende og oppføring av nytt.
17.06.08 MU 102/08 – MU gir disp. til riving og oppføring av ny bolig.
17.07.08 Igangsettingstillatelse for grunn- og terrengarbeid.
04.11.08 Miljøverndepartementet tar innsigelse fra fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen til 

følger og godkjenner ikke utbygging til boligformål for område B30.
22.01.09 Igangsettingstillatelse for øvrig arbeid.
02.02.09 Sivilombudsmannen anmoder Fylkesmannen i Vest-Agder å vurdere vedtak 085/06 på 

ny. Eigersund kommune er ikke part i saken i forhold til Sivilombudsmannen og har 
bare mottatt gjenpart av korrespondanse mellom partene.

23.03.09 Fylkesmannen i Vest-Agder er på befaring vedrørende vedtak 085/06.
26.02.10 Sivilombudsmannen kommer til at det ”riktige nå vil være å la saken bero” etter at 

Fylkesmannen i Vest-Agder fastholder at det ikke er grunnlag for å vurdere saken på 
nytt.

05.05.10 Miljøverndepartementet anmoder kommunen, i samarbeid med fylkesmannen om ny 
vurdering av rivingsvilkåret i vedtak 102/08.

31.05.10 Fylkesmannen i Rogaland og Eigersund kommune v/ Rolfsen og Valle drøfter vedtak 
102/08 i møte. Konklusjonen er at det ikke foreligger nye opplysninger som skulle tilsi 
en endring av vedtaket. Dette da rådmannen har innstilt på riving av eksisterende 
bolig før brukstillatelse gis for ny bolig, mens MU har funnet at rivingsvilkåret settes til 
to måneder etter midlertidig brukstillatelse er gitt.

13.06.10 Anmodning om midlertidig brukstillatelse på ny bolig.
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29.07.10 Det gis midlertidig brukstillatelse.
06.12.10 Kommuneadvokaten finner at det ikke foreligger saklig grunn til å ta saken opp på ny.
07.01.11 Fylkesmannen i Rogaland oversender begrunnelse for ny vurdering til 

Miljøverndepartementet.
17.03.11 Miljøutvalget finner at Rådmannen ikke hadde myndighet til å foreta ny vurdering.
12.05.11 Miljøutvalget finner at rivingsvilkåret bør fjernes.
15.06.11 Miljøverndepartementet finner ikke grunnlag for å fjerne rivingsvilkåret.
07.11.11 Miljøverndepartementet finner ikke grunnlag for å se på saken på nytt.
13.02.11 Planteknisk utvalg gir utsettelse for håndheving av rivingsvilkåret frem til 01.05.12. Det 

varsles samtidig om at det vil bli gitt pålegg om retting dersom huset ikke er revet 
innen fristen.

03.05.12 Tiltakshaver opplyser at han har tatt kontakt med Fylkesmannen i Vest-Agder og avtalt 
møte om saken den 06.06.12.

Miljøverndepartementet skriver i brev av 05.05.10 blant annet:
Departementet mener i likhet med fylkesmannen at det ikke foreligger rettslig interesse i å prøve den 
opprinnelige byggetillatelsen, men ser at Myklebust kan ha en interesse i få vurdert betydningen av 
vilkåret om rivetillatelse i den nye saken.

Som påpekt ovenfor mener departementet det er sterkt kritikkverdig å tillate en utbygging i strid med 
departementets vedtak. Når dette av ulike årsaker likevel er gjort, og bygningene er oppført, mener 
departementet at det kan stilles spørsmålstegn ved gevinsten av å rive eksisterende bolig. 
Departementet er i tvil om dette vilkåret bidrar til å ivareta de nevnte landbrukshensyn, da det er 
usikkert om det vil være aktuelt å dyrke opp dette inneklemte arealet.

Departementet mener på denne bakgrunn at kommunen, i samarbeid med fylkesmannen, bør foreta 
en fornyet vurdering av om vilkåret om riving og eksisterende bolig medfører slike fordeler for 
landskap, friluftsliv og/eller jordvern at det forsvarer miljø- og samfunnskostnadene ved rivingen. Det 
bes om at departementet blir holdt underrettet om den videre korrespondansen i saken.

Miljøverndepartementet kommer med følgende vurdering i skriv datert 15.06.11:
Med hjemmel i forvaltningslovens § 35 kan departementet på visse vilkår omgjøre underordnet organs 
vedtak. Etter en gjennomgang av de foreliggende opplysninger i saken finner Miljøverndepartementet 
ikke tilstrekkelig grunnlag for å omgjøre rivingsvilkåret i medhold av forvaltningslovens § 35 i dette 
tilfellet. Vi kan ikke se at vedtaket lider av slike feil at det må anses for ugyldig eller at det foreligger 
slike offentlige eller nasjonale interesser som tilsier en endring av vedtaket.

Departementet finner på denne bakgrunn ikke grunn til å gripe inn i saken. vi viser til at fylkesmannen i 
sin fornyede vurdering av 07.01.2011 inngående har kommentert at de forhold som er tatt opp av 
departementet. Departementet mener etter dette at rivingsvilkåret er saklig begrunnet, og finner derfor 
ikke grunn til å fjerne vilkåret. Departementet har ut over dette ingen ytterligere kommentarer i sakens 
anledning.

Det påpekes for øvrig at rivingsvilkåret ikke kan anses for fjernet gjennom vedtaket i Miljøutvalget av 
12.05.2011. dersom kommunen selv ønsker å treffe vedtak om å fjerne dispensasjonsvilkåret, må slikt 
vedtak sendes på høring til fylkesmannen. Det må også gis klagerett på et eventuelt vedtak. Ut i fra 
sakens etter hvert lange forhistorie må det påregnes at fylkesmannen vil uttale seg negativt til et slikt 
vedtak.

I skriv av 07.11.11 opplyser Miljøverndepartementet til Rune Myklebust:
Det vises til ditt brev av 21.06.11, der det bes om en ny gjennomgang av saken. Herunder bes det om 
en avklaring av din rettslige interesse i å få behandlet den første byggesaken, samt at departementet 
ser nærmere på realiteten i fylkesmannens brev av 07.01.11.

Departementet har tatt stilling til om du hadde rettslig interesse i å få behandlet klage over den første 
byggesaken i vårt brev av 05.05.10 til kommunen samt i brev av 15.06.11 til deg.

Vi viser også til vårt vedtak av 04.11.08, der departementet fant at utbygging til boligformål på din 
eiendom ikke er forenlig med nasjonale mål om vern av dyrket jord. Departementet godkjente ikke 
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kommuneplanen for Eigersund for område B30, som er det området tidligere avslag i saken gjelder. 
Departementet tok dermed endelig stilling til arealbruken for eiendommen.

I vårt brev av 15.06.11 har departementet tatt stilling til realiteten i saken som gjelder rivingsvilkåret, 
herunder fylkesmannens vurderinger. Departementet har på bakgrunn av din henvendelse ikke funnet 
grunnlag for å se på saken på nytt. Saken er med dette endelig avgjort.

Rune Myklebust har i skriv datert 13.11.11 anført følgende:
Dette er en komplisert og lang sak som igjen skal opp til politisk vurdering. Vi har siden starten av 
saken for snart seks år siden hatt full politisk støtte i kommunen. Dette har vært et avgjørende 
argument og god motivasjon for at vi har fortsatt kampen mot forvaltningen der vi har hevdet overfor 
sivilombudsmannen at fylkesmannen har utsatt oss for usaklig forskjellsbehandling i saken vår. 
Sivilombudsmannen har funnet store feil og mangler ved fylkesmannens saksbehandling. 

Fylkesmannen benekter ikke at han har foretatt urett mot oss i hans saksbehandling, men nekter å 
rette opp i feilene på bakgrunn av at vi i 2008 søkte om riving og bygging. Denne søknaden ble 
innlevert etter samtale med fylkesmannen. Året etter i 2009 var det sivilombudsmannen kom med sin 
“knusende” vurdering av saksbehandlingen fylkesmannen hadde foretatt i vår byggesøknad fra 2006. 
Fylkesmannen hevder at det ikke finnes rettslig interesse for en fornyet vurdering, siden vi har fått 
bygget nytt hus. Vi hevder at det er en vesentlig forskjell i disse to søknadene, der det er et 
rekkefølgekrav om å rive eksisterende bolig i siste søknad. Sivilombudsmannen støtter oss også her 
men fylkesmannen nekter å rette seg. 
Et samlet storting har ved flere anledninger gitt uttrykk for at forvaltningen skal rette seg etter 
ombudsmannens uttalelser og anbefalinger. 

Etter at miljøutvalget foretok befaring i mai i år og kom frem til å fjerne vilkår om riving av vårt hus har 
Miljøverndepartementet konkludert med ikke å foreta seg noe i saken (det vil si at huset allikevel må 
rives). Miljøverndepartementet har i sin helhet i denne avgjørelse støttet seg til fylkesmannens 
vurderinger og ikke nevnt miljøutvalget sin vurdering i saken i det hele tatt. Fylkesmannen har nyttet 
feilinformasjon overfor departementet. Vi mener det er beklagelig at fylkesmannens “spill” har utviklet 
seg i en slik retning. Dette har vi reagert på overfor departementet. Miljøverndepartementet ba 
Eigersund kommune i samarbeid med fylkesmannen foreta en fornyet vurdering i saken; for deretter 
ikke vektlegge kommunens vurdering! Det oppleves som om de demokratiske reglene ikke skal gjelde 
i denne saken. Det er kun miljøutvalget som har foretatt befaring, og det er kun miljøutvalget som sitter 
på lokalkunnskap som tilsier beste forutsetning for vurdering i saken. Vi ba derfor departementet 
28.06.11 om en fornyet gjennomgang, dette fordi flere av fylkesmannens argumenter ikke kan anses 
som saklige og faktiske. Dette har miljøverndepartementet valgt å gjøre. 

Vi har i denne vanskelige saken hatt til hensikt å nytte oss av de ordinære offentlige klageinstansene. 
Sivilombudsmannen har uttalt seg klart i saken. Fylkesmannen har nektet å rette seg etter 
sivilombudsmannens anmodninger. Vi tok derfor kontakt med stortingets direktør siden Stortinget har 
bestemt at forvaltningen skal rette seg etter sivilombudsmannens anmodninger. Stortingets direktør 
fremsatte tre løsninger for saken: 
1. Be departementet vurdere om forholdene lå til rette for departemental overprøving. 
2. Be en stortingsrepresentant reise saken politisk. 
3. Reise sivilt søksmål mot forvaltningen. 

Vi har forståelse for at byggesakskontoret ønsker en dato å forholde seg i forhold til saken og av den 
grunn har lagt saken frem for planteknisk utvalg nå. Vi har minst av alle til hensikt å trenere denne 
saken mer enn nødvendig. Samtidig ønsker vi å nytte alle de rettigheter og muligheter som storting og 
politikere har gitt oss som borgere i dette landet. 

Vi har et ønske om å kontakte en stortingspolitiker slik stortingsdirektøren fremsetter. Dette for å få 
bragt saken opp på høyeste politiske nivå. 

Vi mener at saken har svært viktige sider ved seg. Fylkesmannen har utsatt lokalpolitikere i 
kommunen, sivilombudsmannen og oss for maktmisbruk. Ved å slippe saken her godtar vi at 
fylkesmannen utsetter enkeltborgere for usaklig forskjellsbehandling- noe som er forbudt i Norge. 
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Hvis planteknisk utvalg velger å varsle om pålegg allerede i førstkommende møte,fratas vi vår 
mulighet til å løfte saken opp på høyeste politiske nivå slik stortingets direktør har anbefalt oss. 

Velger planteknisk utvalg å sette en dato til for eksempel 01.05.2012 bør dette være tilstrekkelig tid for 
oss å løfte saken til høyeste politiske nivå. Dermed sikres rettsikkerheten i denne saken. 

Vi vil selvsagt rette oss strengt etter planteknisk utvalg sin konklusjon i saken uansett utfall.

I skriv mottatt her 03.05.12 har Rune Myklebust opplyst:
Min hensikt har vært å gi en tilbakemelding i saken innen 1. mai. Men jeg har ventet på et avgjørende
svar fra Fylkesmannen i Vest Agder. Dette svaret har jeg fått i dag 3. mai.

Som kjent ble fristen for å rive utsatt i møtet slik du refererer i din epost.

Jeg startet som annonsert i mitt tidligere brev å kontakte stortingspolitikere. Jeg har møtt full forståelse 
og ble anbefalt å oversende denne spesielle saken til stortingets kontroll og konstitusjonskomite. Dette
ble gjort og denne henvendelsen ble besvart av komiteen. Kontrollkomiteen uttaler at de anser det 
som uheldig at forvaltningen ikke retter seg etter sivilombudsmannens anmodninger. Videre opplyser 
kontrollkomiteen at de ikke kan ta opp saken til gjennomgang på bakgrunn av at sivilombudsmannen 
allerede har uttalt seg i saken.

Advokatfirmaet Bull & Co har på vegne av oss sendt et «Varsel om rettslig skritt» til Fylkesmannen i 
Vest-Agder (FMVA) og Miljøverndepartementet.

I dag 3. mai har FMVA vært i dialog med vår advokat og sett fornuften med ett møte. Det ble derfor 
avtalt et møte mellom oss og FMVA i begynnelsen av juni.

Det er FMVA som i sin tid trakk tilbake byggetillatelsen gitt av formannskapet.

Jeg har i denne saken jobbet så raskt som overhode mulig og det byråkratiske systemet tillater, og jeg
beklager at FMVA ikke hadde mulighet for å avholde møte innen 1. mai.

Dette møtet vil avklare om FMVA er villig til å rette seg etter sivilombudsmannens anmodning, 
alternativt at vi må gå til rettslig skritt for å få en endelig avklaring i saken.
FMVA og vår advokat ser det som fornuftig å starte med ett møte slik skissert i forkant av at vi 
eventuelt oversender saken til tingretten.

Konklusjon:

Vi har til hensikt å oppfylle og gjennomføre samtlige politiske beslutninger i saken. Forvaltningen har 
utsatt sivilombudsmannen, lokalpolitikerne og oss for maktovergrep i denne saken.

FMVA har nå sagt seg villig til å gjennomføre en ny grundig gjennomgang i saken. For at dette skal la 
seg gjennomføre trenger vi utsatt fristen for riving inntil FMVA har kommet med ett nytt svar i saken. 
Dette møtet skal avholdes i første uken i juni. Vi finner det uheldig å gjennomføre dette vilkåret om 
riving før endelig beslutning er tatt eller dom foreligger.

Vi håper at Eigersund kommune, rådmannen og planteknisk utvalg ser vårt behov for å få utsatt fristen
inntil dette møtet med FMVA er avholdt. Hvis saken ikke får en løsning her, vil saken bli oversendt 
tingretten for endelig avgjørelse.

Hvis rådmannen eller planteknisk utvalg har behov for en bekreftelse fra FMVA eller advokatfirmaet 
Bull & Co i sakens anledning vil jeg selvsagt fremskaffe dette.

Saksbehandler har per telefon fått bekreftet av Fylkesmannen i Vest- Agder at det vil bli 
avholdt møte i saken i begynnelsen av juni. Fylkesmannen påpekte imidlertid at det ikke er 
vurdert om det er grunnlag for å se på saken på ny. Denne vurderingen skjer etter at møtet 
er avholdt.

Rune Myklebust har i skriv mottatt her 08.05.12
Jeg er usikker på hvordan jeg skal forholde meg til planteknisk utvalg sitt vedtak med tanke på 
gjennomføring av rivingen.

Min intensjon er å følge alle administrative og politiske vedtak strengt, men jeg ser det vanskelig å rive 
dette huset før saken er endelig avgjort. 

Som jeg opplyste i epost til Tom Grøsfjell så er det avtalt ett møte med fylkesmannen i Vest Agder 
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(FMVA). Dette skal avholdes 6. juni.

Det er FMVA som ikke har rettet seg etter sivilombudsmannens anmodning i saken, og det er FMVA 
som kan rette opp i saken.

Hvis FMVA etter møtet 6.juni konkluderer med ikke å foreta en «gjenopptaking» av saken blir saken 
oversendt domstolene. 

Hvis vi må gå til rettslig skritt for å få avgjort saken vil kommunen motta en begjæring fra tingretten om 
midlertidig forføyning slik at rivingsvilkåret settes på vent til etter dom i rettsaken. 

Inntil kommunen mottar begjæring om midlertidig forføyning vil jeg har behov for å få utsatt frist for 
gjennomføring av vilkåret om riving. 

Er dette noe som administrasjonen kan avgjøre, eller oversendes saken ny politisk behandling? 

Skal jeg i så fall sende inn en ny søknad om utsettelse av rivingsvilkåret?

Som tidligere nevnt så kan jeg eventuelt få advokatfirmaet eller FMVA til å uttale seg i saken hvis 
kommunen anser dette for nødvendig.

Jeg vil igjen forsikre kommunen om at vilkåret vil bli gjennomført om en rettsak ikke fører frem.

Saksbehandlers vurderinger:
Som det fremgår av saksfremlegg til vedtak PTU-048/11 av 13.12.11 anså en det som svært 
usannsynlig at tiltakshavers sak ville bli behandlet av Stortinget. Det ble imidlertid gitt 
utsettelse av rivingsvilkåret til 01.05.12.

Rådmannen tok per e-post kontakt med tiltakshaver den 03.05.12 for å minne ham på at det 
ville bli gitt pålegg om retting i tråd med planteknisk utvalg sitt vedtak.
En fikk da opplyst at tiltakshaver har varslet rettslige skritt mot Fylkesmannen i Vest-Agder. 
Fylkesmannen i Vest-Agder har i den anledning bedt om et møte i saken. En har forstått det 
slik at Fylkesmannen i Vest-Agder ikke har tatt stilling til om saken skal tas til ny vurdering. 
Fylkesmannen vil formodentlig gjøre dette forholdsvis raskt etter at det bebudete møtet er 
avholdt.

Selv om Eigersund kommune ikke er part i denne saken, vil en ny behandling av saken 
naturligvis være av betydning.
Det skal bemerkes at i andre saker hvor kommunen har gitt pålegg om retting med tilhørende 
dagmulkt, ventet man ikke til tiltakshaver hadde fått ferdigbehandlet saken sin i rettsvesenet. 
Det vises spesielt til to saker om ulovlig bygging av brygger i Hatlevik/Leidland.

I tråd med vanlig saksbehandlingspraksis i Eigersund kommune legges planteknisk utvalgs 
tidligere vurdering i saken til grunn.
En naturlig forlengelse av den vurderingen utvalget gjorde i sak PTU-048/11 av 13.12.11 er 
at en utsetter oppfølgningen av varselet om pålegg om retting.
Enda en utsettelse vil etter Rådmannens syn ikke være av særlig betydning på det 
nåværende tidspunkt.

Det må imidlertid forutsettes at tiltakshaver gjennomfører de rettslige skrittene umiddelbart 
etter at Fylkesmannens standpunkt er klart.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å utsette varselet om pålegg.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.
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~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet henvendelse fra Rune Myklebust av 
08.05.12, men kan ikke se grunnlag for å utsette oppfølgningen av vedtaket.
All sannsynlighet har hele tiden talt for at rivingsvilkåret bare kan omgjøres ved en dom. 
Tiltakshavers fremgang i saken har vært en utilbørlig trenering for å unngå å rette seg etter 
lovlig vedtatt vilkår om tillatelse til tiltak. Det bør derfor gis pålegg om retting.

Rådmannen pålegges å følge opp vedtaket PTU-048/11 av 13.12.11 som forutsatt.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

200609
Ny behandling - Bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

228469 Vedr. bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36, Ytstebrødveien 602
230826 Byggesak på Midbrød gnr. 2 bnr. 36 - vilkår om riving.

229584
Ytstebrødveien 602 - varsel om rettslig krav om at vedtak av 03.09.2007 oppheves 
fra Bull & Co Advokatfirma AS datert 27.04.12

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

10 I 19.06.2007 Rune Myklebust Ytstebrødveien 602, Gnr/bnr  2/36

2 I 04.01.2008 Statens vegvesen
Vedr. søknad om tillatelse til å flytte avkjørsel i 
forbindelse med oppføring av 1 ekstra bolighus 
på gnr. 2 bnr. 36

1 I 08.01.2008 DKT Eiendom Kopi av papirer vedlagt nabovarsel gnr. 2 bnr. 36

3 I 17.01.2008
Astrid og Anders 
Hovland

Merknader til nabovarsel gnr. 2 bnr. 36, 
Midbrødveien 602

4 I 14.02.2008 Byggmester Grude

Søknad om rammetillatelse - riving av 
eksisterende bolig samt oppføring av nytt 
bolighus og garasje/uthus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

5 U 26.02.2008 Byggmester Grude

Foreløpig svar - Søknad om rammetillatelse -
riving av eksisterende bolig samt oppføring av 
nytt bolighus og garasje/uthus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

6 U 27.05.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelsesbrev - riving samt oppføring av ny 
bolig - ber om uttalelse

7 I 03.06.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Bolig  2/36 - sak 08/5167 - Ingen merknader

9 U 19.06.2008 Byggmester Grude

Oversendelsesbrev av miljøutvalgets vedtak. -
Søknad om dispensasjon/rammetillatelse for 
bolighus garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 -
Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

11 I 19.06.2008 Rune Myklebust VS: Svært bra saksbehandling og 
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kundebehandling!

12 I 25.06.2008 DKT Eiendom
Søknad om igangsettingstillatelse gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

13 U 15.07.2008 Byggmester Grude
Foreløpig svar - Bolighus garasje/redskapshus, 
gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune 
Myklebust, Ytstebrødveien 602

14 U 17.07.2008 Byggmester Grude
Igangs.tillatelse for grunnarbeid og stikning -
Bolighus garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36

15 I 22.07.2008 Byggmester Grude
Søknad om ansvarsrett, utstikking, 
beliggenhetskontroll - Eigersund kommune - gnr. 
2 bnr. 36,

16 X 23.07.2008
Godkjent ansvarsrett 17.07.08 - Torbjørn Helland 
Maskin - bolighus garasje/redskapshus gnr. 2 
bnr. 36

17 X 23.07.2008
Godkjente dokumenter 19.06.08 - bolighus 
grasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36

20 X 26.07.2008
Godkjent ansvarsrett 26.07.08 byggmester 
Grude - bolighus/garasje/redskapshus gnr 2, bnr. 
36

19 U 28.07.2008 Byggmester Grude

Vedtak om ansvarsrett - Bolighus 
garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe 
B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

21 I 15.08.2008 Statens vegvesen
Søknad om tilltatelse til å flytte avkjørsel i 
forbindelse med oppføring av 1 ekstra bolighus

24 I 20.11.2008 Statens vegvesen
Vedr.søknad om tillatelse til å flytte avkjørsel i 
forbindelse med oppf. av ekstra bolighus - gnr.2 
bnr. 36

25 I 08.12.2008 Lagård Bygg As
Bytte av ansvarsrett - Lagård Bygg As - gnr. 2 
bnr. 36

26 I 15.12.2008 Lagård Bygg As Søknad om igangsettingstillatelse gnr. 2 bnr. 36

27 I 08.01.2009 Lagård Bygg As
Søknad om ansvarsrett  gnr. 2 bnr. 36 - Lagård 
Bygg As

30 I 14.01.2009 Arvid Edvardsen Vedr. byggetillatelse garasje
31 X 22.01.2009 Godkjent ansvarsrett 22.01.09 - gnr. 2 bnr. 36

29 U 22.01.2009 Lagård Bygg as

Tillatelse til igangsetting - Bolighus 
garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe 
B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

32 I 05.02.2009
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr. bolighus og garasje/redskapshus - gnr. 2 
bnr. 36

33 I 09.02.2009 Rune Myklebust
Erklæring om klage oppføring bolighus m/garasje 
vedtaksdato 22.01.09

35 I 04.03.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ytstebrødveien gnr. 2 bnr. 36 - befaring

36 I 09.03.2009
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Gnr. 2 bnr. 36 - Innkalling til befaring - 23.03.09 
kl. 10.30

38 X 10.03.2009
Timeliste stikking og beliggenhetskontroll - gnr. 2 
bnr. 36

37 U 16.03.2009 Rune Myklebust
Vedrørende gebyr for igangsettingstillatelse 
datert 22.01.09.

39 I 25.03.2009
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr. oppføring bolighus med 
garasje/redskapshus - gnr. 2 bnr. 36

42 I 26.07.2009 Rune Myklebust Klage på gebyr for ulovlig byggearbeid
43 U 17.09.2009 Byggmester Grude Oversendelsesbrev av miljøutvalgets vedtak. 
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Bolighus garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 -
Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602. Klage på gebyr for ulovlig 
byggearbeid.

44 I 22.09.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppføring av ny bolig på gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

45 U 09.11.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppføring av ny bolig på gnr 2, bnr 36 
Ytstebrødveien 602

46 I 28.01.2010 Rune Myklebust
Vedr. oppføring av ny bolig på gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

47 I 03.02.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppføring av bolig gnr. 2 bnr. 36, Ytstebrødveien

48 U 09.02.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. bolighus gnr. 2 bnr. 36 - Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

49 U 01.03.2010 Rune Myklebust
Vedr. avløpsløsning bolighus på gnr. 2 bnr. 36 -
Ytstebrødveien 602

50 I 15.03.2010 Rune Myklebust
Deres ref 2009/ 1631. Oppføring av ny bolig -
etterlysing av svar - kopi av e-mail til 
Fylkesmannen i

51 I 05.05.2010 Miljøverndepartementet
Fylkesmannen i Vest-Agder - anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL - byggesak på 
gnr. 2 bnr. 36

53 U 08.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Referat fra møte vedrørende skriv fra 
Miljøverndepartement, datert 05.05.2010

54 I 13.06.2010 Lagård Bygg As
Anmodning om midlertidig brukstillatelse -
bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

55 I 18.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Fylkesmannen i Vest-Agder - anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL - byggesak på 
gnr. 2 bnr. 36

56 I 18.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tilbakemelding på spørsmål vedr. oppføring av 
ny bolig på gnr. 2 bnr. 36

57 I 30.06.2010 Rune Myklebust
Oversendelse av kontrollerklæringer og 
ledningskart - Bolighus og garasje/redskapshus 
gnr. 2 bnr. 36

59 I 01.07.2010 Lagård Bygg as
Kontrollerklæring - Lagård Bygg AS - gnr. 2 bnr. 
36

58 I 05.07.2010 Rune Myklebust
Vedr. skriv fra miljøverndepartementet gnr. 2 bnr. 
36

60 U 29.07.2010 Rune Myklebust
Midlertidig brukstillatelse - bolighus og garasje 
gnr. 2 bnr. 36, Ytstebrødveien 602

61 I 12.08.2010 Rune Myklebust

Merknader ang. Byggesaksjefens svarbrev til 
Miljøverndepartementet samt brev vedr. vilkår 
om riving av eksisterende (eldre) bolighus gnr. 2 
bnr. 36

62 U 13.08.2010 Rune Myklebust
Bekreftelse på mottatt skriv - bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

63 I 26.08.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedrørende forlengelse av frist for riving av eldre 
bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36

64 U 30.09.2010 Miljøverndepartementet
Vedrørende anmodning om overprøving av 
vedtak etter PBL

65 U 30.09.2010 Miljøverndepartementet
Vedrørende anmodning om overprøving av 
vedtak etter PBL

66 U 01.12.2010 Rune Myklebust Varsel om pålegg - riving av bolighus, gnr. 2 bnr. 
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36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

67 U 01.12.2010 Rune Myklebust
Vedrørende Bolighus og garasje/redskapshus 
gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune 
Myklebust, Ytstebrødveien 602

68 X 03.12.2010 Jarle Valle
Oversendelse av brev fra Fylkesmannen i Vest-
Agder - anmodning om overprøving av vedtak 
etter PBL  -

69 X 03.12.2010
Fylkesmannen i Vest - Agder - Anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL

70 X 03.12.2010 Vedtak etter  PBL   svar på forespørsel
71 X 03.12.2010 Svar på forespørsmål vedtak etter PBL

72 X 03.12.2010

Referat fra møte vedr skriv fra MD - Bolighus og 
garasje / redskapshus gnr. 2 bnr. 6 - Ragnethe B 
Østebrød og Rune Myklebust - Ystebrødveien 
602

73 X 03.12.2010

Fylkesmannen i Vest - Agder - anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL - oversendelse 
av henvendelse fra Rune Myklebust datert 
280110

74 X 03.12.2010 Jarle Valle

Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL  - Oversendelse 
av henvendelse fra Rune Myklebust datert 
280110

75 I 06.12.2010 Advokat K. Holst Sæther
Vedr. spørsmål om omgjøring av vilkår i 
byggesak gnr. 2 bnr. 36

76 I 12.12.2010 Rune Myklebust
Merknader til varsel om pålegg - riving av 
bolighus gnr. 2 bnr. 36

81 I 20.12.2010 Miljøverndep
Vedrørende anmodning om overprøving av 
vedtak etter PBL gnr. 2 bnr. 36

77 I 29.12.2010 Rune Myklebust Vedr. saksbehandling gnr. 2 bnr. 36
78 X 29.12.2010 Karl Johan Olsen Vedr. byggesak gnr. 2 bnr. 36

79 U 02.01.2011 Rune Myklebust
Vedrørende varsel om pålegg - riving av 
bolighus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød 
og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

80 U 02.01.2011 Miljøverndep
Vedrørende varsel om pålegg - riving av 
bolighus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød 
og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

82 U 03.01.2011 Miljøverndepartementet Oversendelse av brev av 02.01.11 gnr. 2 bnr. 36

85 I 06.01.2011 Rune Myklebust
Forespørsel byggesaksjefens delegerte 
myndighet

83 I 07.01.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedrørende varsel om pålegg - riving av 
bolighus, gnr. 2, bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød 
og Rune Myklebust

84 I 11.01.2011 Rune Myklebust
Forespørsel om  elektronisk oversendelse av alle 
dokumentene i byggesak gnr. 2 bnr. 36

86 U 17.01.2011 Rune Myklebust
Svar på forespørselbyggesaksjefens delegerte 
myndighet

87 I 18.01.2011 Rune Myklebust
Vedr. svar på forespørsel - byggesaksjefens 
delegerte myndighet

88 U 18.01.2011 Rune Myklebust Vedr. behandling av byggesaker etter lovverket

89 I 25.01.2011 Rune Myklebust
Delegert myndighet gnr. 2 bnr. 36 - oversendelse 
av dokumeneter

92 X 28.03.2011 Utsnitt av kommuneplanens arealdel
93 I 12.04.2011 Rune Myklebust Vilkår for riving av av eldre bolighus og garasje 
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gnr. 2 bnr. 36 sak 73/11 i miljøutvalget

95 U 02.05.2011

Rune Myklebust; 
Lagård Bygg as; 
Fylkesmannen i 
Rogaland v/Dagfinn 
Hatløy; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Byggmester Grude; 
Arvid Edvardsen; 
Miljøverndep; 
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Varsel/informasjon om befaring

96 I 04.05.2011 Rune Myklebust Vedr. befaring 12.5.2011 gnr. 2 bnr. 36
97 U 05.05.2011 Rune Myklebust Svar vedr. befaring 12.5.2011

98 U 24.05.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Miljøverndep

Vurdering vedrørende rivingsvilkår - Bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

10
0

I 15.06.2011 Miljøverndep
Anmodning om overprøving av vedtak om riving 
gnr. 2 bnr. 36

99 I 23.06.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. rivingssak Eigerøy gnr. 2 bnr. 36

10
1

I 27.06.2011 Miljøverndepartementet
Vedrørende vedtak om riving gnr. 2 bnr. 36  -
Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

10
2

I 30.06.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppfølgingsbrev/ henvendelse gnr. 2 bnr. 36

10
3

I 30.06.2011 Rune Myklebust
Oversendelse av korrespondanse departementet 
gnr. 2 bnr. 36 - diverse e-poster

10
4

I 28.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. rivingsvilkår gnr. 2, bnr, 36 - Mylkebust

10
5

I 30.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. rivingsvilkår gnr. 2 bnr. 36 -  Myklebust i 
Eigersund

10
7

U 02.11.2011 Miljøverndepartementet
Vedr. rivingsvilkår gnr. 2, bnr, 36, Mylkebust i 
Eigersund

10
8

I 07.11.2011
Det kgl.
miljøverndepartement

Anmodning om overprøving av vedtak om riving, 
ny henvendelse - saken endelig avgjort

10
9

I 13.11.2011 Rune Myklebust
Vedr. bolighus/uthus gnr. 2 bnr. 36 -  sak 010/11-  
planteknisk møte 1.11.2010

11
1

U 19.12.2011 Rune Myklebust

Oversendelse av vedtak - Bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

11
7

I 16.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversikt over saker hos Fylkesmannen i 
Rogaland

11
3

I 03.05.2012 Rune Myklebust
Vedr. bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 
bnr. 36, Ytstebrødveien 602

11
2

U 03.05.2012 Rune Myklebust
Vedrørende bolighus og garasje/redskapshus -
gbr 2/36 - Ytstebrødveien 602

11
5

I 08.05.2012 Rune Myklebust
Byggesak på Midbrød gnr. 2 bnr. 36 - vilkår om
riving.

11
4

I 11.05.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Ytstebrødveien 602 - krav om at vedtak av 
03.09.2007 oppheves gnr. 2 bnr. 36
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Parter i saken:
            

Arvid Edvardsen Midtbrødveien 14 4370 EGERSUND
Byggmester Grude Eptelandsveien 94 4376 HELLELAND
Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

Fylkesmannen i 
Rogaland v/Dagfinn 
Hatløy
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Tordenskjoldsgate 65 4605 KRISTIANSAND 
S

Lagård Bygg as
Miljøverndep Postboks 8013 Dep 0030 OSLO

TIL Rune Myklebust Ytstebrødveien 602 4370 EGERSUND
SØK Rune Myklebust Ytstebrødveien 602 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.11.2011
Arkiv: :GBR-2/36, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
08/190
Journalpostløpenr.:
11/30624

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
048/11 Planteknisk utvalg 13.12.2011

Ny behandling - Bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 
bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602
  

Sammendrag:
Rune Myklebust søkte den 07.02.06 om tillatelse/ dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for en ekstra bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36.
Formannskapet ga den 21.06.06 som sak FS-085/06 dispensasjon til oppføring av ny bolig. 
Fylkesmannen i Rogaland påklaget vedtaket. Fylkesmannen i Vest-Agder omgjør den 
03.09.07 kommunens vedtak og avslår søknaden.

Rune Myklebust kom den 18.11.06 med innspill til rullering av kommuneplanen hvor han 
ønsket å gjøre eiendommen om til boligområde. Fylkesmannen i Rogaland hadde innsigelse 
til dette, og Miljøverndepartementet tok innsigelsen til følge den 04.11.08.

Rune Myklebust søkte den 14.02.08 om tillatelse/dispensasjon for riving av eksisterende 
bolig og oppføring av ny. Miljøutvalget ga den 17.06.08 som sak M-102/08 tillatelse til dette. 
Det ble satt som vilkår for tillatelsen at den eksisterende boligen skulle rives innen to 
måneder etter brukstillatelse var gitt på den nye boligen.

Tiltakshaver henvendte seg senere til Miljøverndepartementet som ba kommunen i 
samarbeid med fylkesmannen å foreta en ny vurdering av om av om vilkåret om riving og 
eksisterende bolig medfører slike fordeler for landskap, friluftsliv og/eller jordvern at det 
forsvarer miljø- og samfunnskostnadene ved rivingen.
Rådmannen avholdt møte sammen med Fylkesmannen i Rogaland hvor en fant at 
rivingsvilkåret måtte opprettholdes.
Miljøutvalget fattet den 17.03.11 som sak M-050/11 at Rådmannen ikke hadde myndighet til 
å foreta denne nye vurderingen.
Miljøutvalget fattet den 12.05.11 som sak M-082/11 at rivingsvilkåret i sak M-102/08 bør 
fjernes.
Miljøverndepartementet fant i sin vurdering av 15.06.11 ikke grunnlag for å omgjøre 
rivingsvilkåret i sak M-102/08.
Miljøverndepartementet fant i skriv av 07.11.11 ikke grunnlag for å se på saken på nytt.

Saken legges med dette frem for Planteknisk utvalg for å avgjøre den videre oppfølgningen 
av saksforholdet.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan varsle om pålegg om retting eller avvente situasjonen.
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Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2011:
Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og 
bygningslovens § 32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 
17.06.08 vedrørende riving av Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 at 
eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig var gitt. 
Denne fristen er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse av plan- og 
bygningsloven.

Tiltakshavers eventuelle kommentarer bes innsendt innen 3 uker fra mottak av dette 
varselet.

Dersom boligen ikke rives innen 8 uker etter at pålegg er gitt, vil det påløpe dagmulkt på kr. 
350,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med 
forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom.

Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i henhold til 
plan- og bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK § 16-1, 1.ledd 
bokstav b, nr. 2. Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i strid med vedtatte 
formål i kommuneplanens arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker etter at 
tiltakshaver har mottatt varselet.

13.12.2011 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

BJØRN CARLSEN (H) foreslo:
”Endring i rådmannens innstilling, 4.avsnitt:

Dersom boligen ikke er revet innen 01.05.2012, vil det bli gitt pålegg om riving. 
8 uker etter at pålegget er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 350,-.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Carlsens forslag til nytt punkt 4, enstemmig vedtatt.

PTU-048/11 Vedtak:

Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og 
bygningslovens § 32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 
17.06.08 vedrørende riving av Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 
36 at eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig 
var gitt. Denne fristen er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse 
av plan- og bygningsloven.

Tiltakshavers eventuelle kommentarer bes innsendt innen 3 uker fra mottak av dette 
varselet.
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Dersom boligen ikke er revet innen 01.05.2012, vil det bli gitt pålegg om riving. 8 uker 
etter at pålegget er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 350,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp 
med forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom.

Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i 
henhold til plan- og bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK 
§ 16-1, 1.ledd bokstav b, nr. 2. Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i 
strid med vedtatte formål i kommuneplanens arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker etter at 
tiltakshaver har mottatt varselet.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøutvalget fattet følgende vedtak som sak M-102/08 den 17.06.08:
M-102/08 Vedtak:
Miljøutvalget finner, jfr. plan- og bygningsloven § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner 
som tilsier at dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl. § 17-2 kan gis.
Eldre bygninger må rives senest 2 mnd. etter brukstillatelse for ny bolig er gitt.

Dette med følgende begrunnelse:
 Det er søkt om å erstatte eksisterende bolig med en ny bolig/garasje.
 Tiltaket medfører ingen bruksendring av eiendommen.
 Fylkesmannen i Rogaland har ingen vesentlig merknader.

Det gis rammetillatelse for riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig og
garasje på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt kart og skal utstikkes av oppmålingskontoret eller annet 

godkjent foretak.
3. Før byggearbeidet kan igangsettes må alt arbeid være belagt med ansvar og det må være gitt 

igangsettingstillatelse.
4. Eiendommen må knyttes til offentlig avløpsanlegg når kommunalt renseanlegg er klart. Som 

midlertidig løsning kan det søkes om utslippstillatelse for minirenseanlegg.
5. Eventuelle merknader fra Statens vegvesen vedrørende avkjørsel må etterkommes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 7 og §§ 93-95.

Vedtaket er enstemmig.

Miljøutvalget fattet følgende vedtak den 17.03.11 som sak M-050/11:
M-050/11 Vedtak:

Miljøutvalget finner at Rådmannen ikke hadde myndighet til å foreta en slik vurdering som 
Miljøverndepartementet ber om i skriv av 05.05.10.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Miljøutvalget fattet følgende vedtak den 12.05.11 som sak M-082/11:
M-082/11 Vedtak:

Miljøutvalget har funnet at rivingsvilkåret i vedtak M-102/08 av 17.06.08 bør fjernes.
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Miljøutvalget kan ikke se noen samfunnsnyttig verdi ved riving.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 35.

Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 01.11.11 som sak PTU-010/11:
PTU-010/11 Vedtak:

Saken utsettes for innhenting av ytterligere opplysninger/informasjon.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Hele sakskomplekset er omfattende og er for enkelthets skyld oppsummert på denne måte:
07.02.06 Søknad om dispensasjon – oppføring av nytt bolighus og garasje/redskapshus.
05.04.06 FS 050/06 – FS anbefaler disp. til oppføring av nytt bolighus og garasje/redskapshus.
19.05.06 Fylkesmannen i Rogaland fraråder dispensasjon.
21.06.06 FS 085/06 – FS gir disp. til oppføring av nytt bolighus og garasje/redskapshus.
03.08.06 Fylkesmannen i Rogaland påklager vedtak 085/06.
25.10.06 FS 135/06 – FS opprettholder vedtak 085/06.
18.11.06 Tiltakshaverne kommer med innspill til rullering av kommuneplan. Området ønskes 

omdisponert til boligformål.
23.05.07 Fylkeslandbruksstyret fremmer innsigelse til forslag om omdisponering.
31.05.07 Fylkesmannen i Rogaland fremmer innsigelse til forslag om omdisponering.
03.09.07 Fylkesmannen i Vest-Agder opphever vedtak 085/06 – søknad om disp. avslås.
14.02.08 Søknad om rammetillatelse – riving av eksisterende og oppføring av nytt.
17.06.08 MU 102/08 – MU gir disp. til riving og oppføring av ny bolig.
17.07.08 Igangsettingstillatelse for grunn- og terrengarbeid.
04.11.08 Miljøverndepartementet tar innsigelse fra fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen til 

følger og godkjenner ikke utbygging til boligformål for område B30.
22.01.09 Igangsettingstillatelse for øvrig arbeid.
02.02.09 Sivilombudsmannen anmoder Fylkesmannen i Vest-Agder å vurdere vedtak 085/06 på 

ny. Eigersund kommune er ikke part i saken i forhold til Sivilombudsmannen og har 
bare mottatt gjenpart av korrespondanse mellom partene.

23.03.09 Fylkesmannen i Vest-Agder er på befaring vedrørende vedtak 085/06.
26.02.10 Sivilombudsmannen kommer til at det ”riktige nå vil være å la saken bero” etter at 

Fylkesmannen i Vest-Agder fastholder at det ikke er grunnlag for å vurdere saken på 
nytt.

05.05.10 Miljøverndepartementet anmoder kommunen, i samarbeid med fylkesmannen om ny 
vurdering av rivingsvilkåret i vedtak 102/08.

31.05.10 Fylkesmannen i Rogaland og Eigersund kommune v/ Rolfsen og Valle drøfter vedtak 
102/08 i møte. Konklusjonen er at det ikke foreligger nye opplysninger som skulle tilsi 
en endring av vedtaket. Dette da rådmannen har innstilt på riving av eksisterende 
bolig før brukstillatelse gis for ny bolig, mens MU har funnet at rivingsvilkåret settes til 
to måneder etter midlertidig brukstillatelse er gitt.

13.06.10 Anmodning om midlertidig brukstillatelse på ny bolig.
29.07.10 Det gis midlertidig brukstillatelse.
06.12.10 Kommuneadvokaten finner at det ikke foreligger saklig grunn til å ta saken opp på ny.
07.01.11 Fylkesmannen i Rogaland oversender begrunnelse for ny vurdering til 

Miljøverndepartementet.
17.03.11 Miljøutvalget finner at Rådmannen ikke hadde myndighet til å foreta ny vurdering.
12.05.11 Miljøutvalget finner at rivingsvilkåret bør fjernes.
15.06.11 Miljøverndepartementet finner ikke grunnlag for å fjerne rivingsvilkåret.
07.11.11 Miljøverndepartementet finner ikke grunnlag for å se på saken på nytt.

Miljøverndepartementet skriver i brev av 05.05.10 blant annet:
Departementet mener i likhet med fylkesmannen at det ikke foreligger rettslig interesse i å prøve den 
opprinnelige byggetillatelsen, men ser at Myklebust kan ha en interesse i få vurdert betydningen av 
vilkåret om rivetillatelse i den nye saken.

Som påpekt ovenfor mener departementet det er sterkt kritikkverdig å tillate en utbygging i strid med 
departementets vedtak. Når dette av ulike årsaker likevel er gjort, og bygningene er oppført, mener 
departementet at det kan stilles spørsmålstegn ved gevinsten av å rive eksisterende bolig. 
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Departementet er i tvil om dette vilkåret bidrar til å ivareta de nevnte landbrukshensyn, da det er 
usikkert om det vil være aktuelt å dyrke opp dette inneklemte arealet.

Departementet mener på denne bakgrunn at kommunen, i samarbeid med fylkesmannen, bør foreta 
en fornyet vurdering av om vilkåret om riving og eksisterende bolig medfører slike fordeler for 
landskap, friluftsliv og/eller jordvern at det forsvarer miljø- og samfunnskostnadene ved rivingen. Det 
bes om at departementet blir holdt underrettet om den videre korrespondansen i saken.

Miljøverndepartementet kommer med følgende vurdering i skriv datert 15.06.11:
Med hjemmel i forvaltningslovens § 35 kan departementet på visse vilkår omgjøre underordnet organs 
vedtak. Etter en gjennomgang av de foreliggende opplysninger i saken finner Miljøverndepartementet 
ikke tilstrekkelig grunnlag for å omgjøre rivingsvilkåret i medhold av forvaltningslovens § 35 i dette 
tilfellet. Vi kan ikke se at vedtaket lider av slike feil at det må anses for ugyldig eller at det foreligger 
slike offentlige eller nasjonale interesser som tilsier en endring av vedtaket.

Departementet finner på denne bakgrunn ikke grunn til å gripe inn i saken. vi viser til at fylkesmannen i 
sin fornyede vurdering av 07.01.2011 inngående har kommentert at de forhold som er tatt opp av 
departementet. Departementet mener etter dette at rivingsvilkåret er saklig begrunnet, og finner derfor 
ikke grunn til å fjerne vilkåret. Departementet har ut over dette ingen ytterligere kommentarer i sakens 
anledning.

Det påpekes for øvrig at rivingsvilkåret ikke kan anses for fjernet gjennom vedtaket i Miljøutvalget av 
12.05.2011. dersom kommunen selv ønsker å treffe vedtak om å fjerne dispensasjonsvilkåret, må slikt 
vedtak sendes på høring til fylkesmannen. Det må også gis klagerett på et eventuelt vedtak. Ut i fra 
sakens etter hvert lange forhistorie må det påregnes at fylkesmannen vil uttale seg negativt til et slikt 
vedtak.

I skriv av 07.11.11 opplyser Miljøverndepartementet til Rune Myklebust:
Det vises til ditt brev av 21.06.11, der det bes om en ny gjennomgang av saken. Herunder bes det om 
en avklaring av din rettslige interesse i å få behandlet den første byggesaken, samt at departementet 
ser nærmere på realiteten i fylkesmannens brev av 07.01.11.

Departementet har tatt stilling til om du hadde rettslig interesse i å få behandlet klage over den første 
byggesaken i vårt brev av 05.05.10 til kommunen samt i brev av 15.06.11 til deg.

Vi viser også til vårt vedtak av 04.11.08, der departementet fant at utbygging til boligformål på din 
eiendom ikke er forenlig med nasjonale mål om vern av dyrket jord. Departementet godkjente ikke 
kommuneplanen for Eigersund for område B30, som er det området tidligere avslag i saken gjelder. 
Departementet tok dermed endelig stilling til arealbruken for eiendommen.

I vårt brev av 15.06.11 har departementet tatt stilling til realiteten i saken som gjelder rivingsvilkåret, 
herunder fylkesmannens vurderinger. Departementet har på bakgrunn av din henvendelse ikke funnet 
grunnlag for å se på saken på nytt. Saken er med dette endelig avgjort.

Rune Myklebust har i skriv datert 13.11.11 anført følgende:
Dette er en komplisert og lang sak som igjen skal opp til politisk vurdering. Vi har siden starten av 
saken for snart seks år siden hatt full politisk støtte i kommunen. Dette har vært et avgjørende 
argument og god motivasjon for at vi har fortsatt kampen mot forvaltningen der vi har hevdet overfor 
sivilombudsmannen at fylkesmannen har utsatt oss for usaklig forskjellsbehandling i saken vår. 
Sivilombudsmannen har funnet store feil og mangler ved fylkesmannens saksbehandling. 

Fylkesmannen benekter ikke at han har foretatt urett mot oss i hans saksbehandling, men nekter å 
rette opp i feilene på bakgrunn av at vi i 2008 søkte om riving og bygging. Denne søknaden ble 
innlevert etter samtale med fylkesmannen. Året etter i 2009 var det sivilombudsmannen kom med sin 
“knusende” vurdering av saksbehandlingen fylkesmannen hadde foretatt i vår byggesøknad fra 2006. 
Fylkesmannen hevder at det ikke finnes rettslig interesse for en fornyet vurdering, siden vi har fått 
bygget nytt hus. Vi hevder at det er en vesentlig forskjell i disse to søknadene, der det er et 
rekkefølgekrav om å rive eksisterende bolig i siste søknad. Sivilombudsmannen støtter oss også her 
men fylkesmannen nekter å rette seg. 
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Et samlet storting har ved flere anledninger gitt uttrykk for at forvaltningen skal rette seg etter 
ombudsmannens uttalelser og anbefalinger. 

Etter at miljøutvalget foretok befaring i mai i år og kom frem til å fjerne vilkår om riving av vårt hus har 
Miljøverndepartementet konkludert med ikke å foreta seg noe i saken (det vil si at huset allikevel må 
rives). Miljøverndepartementet har i sin helhet i denne avgjørelse støttet seg til fylkesmannens 
vurderinger og ikke nevnt miljøutvalget sin vurdering i saken i det hele tatt. Fylkesmannen har nyttet 
feilinformasjon overfor departementet. Vi mener det er beklagelig at fylkesmannens “spill” har utviklet 
seg i en slik retning. Dette har vi reagert på overfor departementet. Miljøverndepartementet ba 
Eigersund kommune i samarbeid med fylkesmannen foreta en fornyet vurdering i saken; for deretter 
ikke vektlegge kommunens vurdering! Det oppleves som om de demokratiske reglene ikke skal gjelde 
i denne saken. Det er kun miljøutvalget som har foretatt befaring, og det er kun miljøutvalget som sitter 
på lokalkunnskap som tilsier beste forutsetning for vurdering i saken. Vi ba derfor departementet 
28.06.11 om en fornyet gjennomgang, dette fordi flere av fylkesmannens argumenter ikke kan anses 
som saklige og faktiske. Dette har miljøverndepartementet valgt å gjøre. 

Vi har i denne vanskelige saken hatt til hensikt å nytte oss av de ordinære offentlige klageinstansene. 
Sivilombudsmannen har uttalt seg klart i saken. Fylkesmannen har nektet å rette seg etter 
sivilombudsmannens anmodninger. Vi tok derfor kontakt med stortingets direktør siden Stortinget har 
bestemt at forvaltningen skal rette seg etter sivilombudsmannens anmodninger. Stortingets direktør 
fremsatte tre løsninger for saken: 
1. Be departementet vurdere om forholdene lå til rette for departemental overprøving. 
2. Be en stortingsrepresentant reise saken politisk. 
3. Reise sivilt søksmål mot forvaltningen. 

Vi har forståelse for at byggesakskontoret ønsker en dato å forholde seg i forhold til saken og av den 
grunn har lagt saken frem for planteknisk utvalg nå. Vi har minst av alle til hensikt å trenere denne 
saken mer enn nødvendig. Samtidig ønsker vi å nytte alle de rettigheter og muligheter som storting og 
politikere har gitt oss som borgere i dette landet. 

Vi har et ønske om å kontakte en stortingspolitiker slik stortingsdirektøren fremsetter. Dette for å få 
bragt saken opp på høyeste politiske nivå. 

Vi mener at saken har svært viktige sider ved seg. Fylkesmannen har utsatt lokalpolitikere i 
kommunen, sivilombudsmannen og oss for maktmisbruk. Ved å slippe saken her godtar vi at 
fylkesmannen utsetter enkeltborgere for usaklig forskjellsbehandling- noe som er forbudt i Norge. 

Hvis planteknisk utvalg velger å varsle om pålegg allerede i førstkommende møte,fratas vi vår 
mulighet til å løfte saken opp på høyeste politiske nivå slik stortingets direktør har anbefalt oss. 

Velger planteknisk utvalg å sette en dato til for eksempel 01.05.2012 bør dette være tilstrekkelig tid for 
oss å løfte saken til høyeste politiske nivå. Dermed sikres rettsikkerheten i denne saken. 

Vi vil selvsagt rette oss strengt etter planteknisk utvalg sin konklusjon i saken uansett utfall.

Saksbehandlers vurderinger:
Sakens status er nå at Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 17.06.08 er gjeldende. Dette 
vedtaket stiller krav om at Ytstebrødveien 602 rives 2 måneder etter at det er gitt 
brukstillatelse for Ytstebrødveien 604. Det ble gitt brukstillatelse til Ytstebrødveien 604 den 
29.07.10.

Rådmannen har oppfattet at det er stor politisk vilje for at Miljøutvalgets vedtak M-102/08 
endres, jamfør Miljøutvalgets vedtak M-082/11. Som Miljøverndepartementet uttaler i skriv 
datert 15.06.11, har Miljøutvalgets vurdering om at rivingsvilkåret bør fjernes imidlertid ingen 
rettslig betydning.

Fjerning av rivingsvilkåret kan ikke gjøres uten at det dispenseres fra kommuneplanens 
arealdel. Kommunen kan ikke fatte vedtak om dispensasjon uten at dette omsøkes. 
Tiltakshaver har tilsynelatende ikke til hensikt å gjøre dette. Planteknisk utvalg kan gjennom 
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et varsel om pålegg oppfordre tiltakshaver til å handle slik at saken kan nærme seg en 
avklaring. Det er bare kommunen som har myndighet til å forfølge saken, og en har også 
plikt til å gjøre dette, jamfør plan- og bygningslovens § 32-1.

Dersom det fattes et eventuelt dispensasjonsvedtak må en, som Miljøverndepartementet 
påpeker, påregne at Fylkesmannen i Rogaland påklager vedtaket. Klagen vil dermed bli 
behandlet av Fylkesmannen i Vest-Agder. Rådmannen ser det som sannsynlig at klagen vil 
bli tatt til følge, da saken i liten grad stiller seg annerledes enn da Fylkesmannen i Vest-
Agder den 03.09.07 omgjorde Formannskapets vedtak FS-085/06 om dispensasjon for 
oppføring av ny bolig på eiendommen.

Rådmannen mener, også generelt, at kommunen bør ha en aktiv holdning i forhold til å følge 
opp fattede vedtak. Dette betyr at en ikke bør forholde seg passiv selv om saker oversendes 
til organ som Sivilombudsmannen, Miljøverndepartementet eller lignende. Når saken er 
kommet så langt som den er nå, bør kommunen bare la saken stå i bero dersom tiltakshaver 
søker om dispensasjon eller bringer saken inn for domstolene. En må i begge tilfellene 
påregne at saken ikke blir avgjort i nærstående fremtid. En kan motsetningsvis ikke påregne 
at saken blir avgjort i det hele tatt dersom kommunen ikke følger opp det gyldige vedtaket.

Tiltakshavers anførsler i skriv datert 13.11.11 synes å være lite relevant for kommunen. 
Anførslene går i det vesentligste på fylkesmannens behandling. Denne behandlingen er 
kommunen uvedkommende. Rette instans for å få overprøvd fylkesmannens vedtak er 
domstolene.

Rådmannen anser det som svært lite sannsynlig at saken vil ha prinsipiell, politisk interesse 
for Stortinget. En må derfor kunne forvente at tiltakshaver saksøker fylkesmannen eller føyer 
seg etter det gyldige vedtaket Miljøutvalget fattet den 17.06.08.

Tiltakshaver ønsker å utsette saken til 01.05.12. Dette synes å være uakseptabelt lang tid. 
Dersom Planteknisk utvalg mener saken kan utsettes, bør ikke fristen settes lenger enn til 
01.01.12. En bør i alle tilfelle varsle om pålegg nå slik at en sikrer en viss fremdrift i saken.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å følge opp gjeldende vedtak umiddelbart. Det vil si 
kreve Ytstebrødveien 602 fjernet. Saken bør bare utsettes dersom tiltakshaver søker om 
dispensasjon, og dermed klagebehandles, eller bringer saken inn for domstolene.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og 
bygningslovens § 32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 
17.06.08 vedrørende riving av Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 at 
eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig var gitt. 
Denne fristen er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse av plan- og 
bygningsloven.
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Dersom boligen ikke rives innen 8 uker etter at pålegg er gitt, vil det påløpe dagmulkt på kr. 
350,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med 
forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom.

Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i henhold til 
plan- og bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK § 16-1, 1.ledd 
bokstav b, nr. 2. Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i strid med vedtatte 
formål i kommuneplanens arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 01.01.12.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
181029 Anmodning om overprøving av vedtak om riving gnr. 2 bnr. 36

165313
Vurdering av rivingsvilkår - Bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 -
Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

12490 Dispensasjonssøknad
155403 Sivilombudsmannens uttalelse.pdf

26701
Bolighus garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune 
Myklebust, Ytstebrødveien 602

121952
Fylkesmannen i Vest-Agder - anmodning om overprøving av vedtak etter PBL -
byggesak på gnr. 2 bnr. 36

124749 Referat fra møte vedrørende skriv fra Miljøverndepartement, datert 05.05.2010
153453 Brev til miljøverndep.

128586
Fylkesmannen i Vest-Agder - anmodning om overprøving av vedtak etter PBL -
byggesak på gnr. 2 bnr. 36

65083 Vedr. oppføring bolighus med garasje/redskapshus - gnr. 2 bnr. 36
12499 Situasjonskart
166212 Utsnitt av kommuneplanens arealdel

199826
Anmodning om overprøving av vedtak om riving, ny henvendelse - saken endelig 
avgjort

200577 Vedr. bolighus/uthus gnr. 2 bnr. 36 -  sak 010/11-  planteknisk møte 1.11.2010

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

10 I 19.06.2007 Rune Myklebust Ytstebrødveien 602, Gnr/bnr  2/36

2 I 04.01.2008 Statens vegvesen
Vedr. søknad om tillatelse til å flytte avkjørsel i 
forbindelse med oppføring av 1 ekstra bolighus 
på gnr. 2 bnr. 36

1 I 08.01.2008 DKT Eiendom Kopi av papirer vedlagt nabovarsel gnr. 2 bnr. 36

3 I 17.01.2008
Astrid og Anders 
Hovland

Merknader til nabovarsel gnr. 2 bnr. 36, 
Midbrødveien 602
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4 I 14.02.2008 Byggmester Grude

Søknad om rammetillatelse - riving av 
eksisterende bolig samt oppføring av nytt 
bolighus og garasje/uthus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

5 U 26.02.2008 Byggmester Grude

Foreløpig svar - Søknad om rammetillatelse -
riving av eksisterende bolig samt oppføring av 
nytt bolighus og garasje/uthus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

6 U 27.05.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelsesbrev - riving samt oppføring av ny 
bolig - ber om uttalelse

7 I 03.06.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Bolig  2/36 - sak 08/5167 - Ingen merknader

9 U 19.06.2008 Byggmester Grude

Oversendelsesbrev av miljøutvalgets vedtak. -
Søknad om dispensasjon/rammetillatelse for 
bolighus garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 -
Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

11 I 19.06.2008 Rune Myklebust
VS: Svært bra saksbehandling og 
kundebehandling!

12 I 25.06.2008 DKT Eiendom
Søknad om igangsettingstillatelse gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

13 U 15.07.2008 Byggmester Grude
Foreløpig svar - Bolighus garasje/redskapshus, 
gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune 
Myklebust, Ytstebrødveien 602

14 U 17.07.2008 Byggmester Grude
Igangs.tillatelse for grunnarbeid og stikning -
Bolighus garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36

15 I 22.07.2008 Byggmester Grude
Søknad om ansvarsrett, utstikking, 
beliggenhetskontroll - Eigersund kommune - gnr. 
2 bnr. 36,

16 X 23.07.2008
Godkjent ansvarsrett 17.07.08 - Torbjørn Helland 
Maskin - bolighus garasje/redskapshus gnr. 2 
bnr. 36

17 X 23.07.2008
Godkjente dokumenter 19.06.08 - bolighus 
grasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36

20 X 26.07.2008
Godkjent ansvarsrett 26.07.08 byggmester 
Grude - bolighus/garasje/redskapshus gnr 2, bnr. 
36

19 U 28.07.2008 Byggmester Grude

Vedtak om ansvarsrett - Bolighus 
garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe 
B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

21 I 15.08.2008 Statens vegvesen
Søknad om tilltatelse til å flytte avkjørsel i 
forbindelse med oppføring av 1 ekstra bolighus

24 I 20.11.2008 Statens vegvesen
Vedr.søknad om tillatelse til å flytte avkjørsel i 
forbindelse med oppf. av ekstra bolighus - gnr.2 
bnr. 36

25 I 08.12.2008 Lagård Bygg As
Bytte av ansvarsrett - Lagård Bygg As - gnr. 2 
bnr. 36

26 I 15.12.2008 Lagård Bygg As Søknad om igangsettingstillatelse gnr. 2 bnr. 36

27 I 08.01.2009 Lagård Bygg As
Søknad om ansvarsrett  gnr. 2 bnr. 36 - Lagård 
Bygg As

30 I 14.01.2009 Arvid Edvardsen Vedr. byggetillatelse garasje
31 X 22.01.2009 Godkjent ansvarsrett 22.01.09 - gnr. 2 bnr. 36

29 U 22.01.2009 Lagård Bygg as
Tillatelse til igangsetting - Bolighus 
garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe 
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B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

32 I 05.02.2009
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr. bolighus og garasje/redskapshus - gnr. 2 
bnr. 36

33 I 09.02.2009 Rune Myklebust
Erklæring om klage oppføring bolighus m/garasje 
vedtaksdato 22.01.09

35 I 04.03.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ytstebrødveien gnr. 2 bnr. 36 - befaring

36 I 09.03.2009
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Gnr. 2 bnr. 36 - Innkalling til befaring - 23.03.09 
kl. 10.30

38 X 10.03.2009
Timeliste stikking og beliggenhetskontroll - gnr. 2 
bnr. 36

37 U 16.03.2009 Rune Myklebust
Vedrørende gebyr for igangsettingstillatelse 
datert 22.01.09.

39 I 25.03.2009
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr. oppføring bolighus med 
garasje/redskapshus - gnr. 2 bnr. 36

42 I 26.07.2009 Rune Myklebust Klage på gebyr for ulovlig byggearbeid

43 U 17.09.2009 Byggmester Grude

Oversendelsesbrev av miljøutvalgets vedtak. 
Bolighus garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 -
Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602. Klage på gebyr for ulovlig 
byggearbeid.

44 I 22.09.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppføring av ny bolig på gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

45 U 09.11.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppføring av ny bolig på gnr 2, bnr 36 
Ytstebrødveien 602

46 I 28.01.2010 Rune Myklebust
Vedr. oppføring av ny bolig på gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

47 I 03.02.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppføring av bolig gnr. 2 bnr. 36, Ytstebrødveien

48 U 09.02.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. bolighus gnr. 2 bnr. 36 - Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

49 U 01.03.2010 Rune Myklebust
Vedr. avløpsløsning bolighus på gnr. 2 bnr. 36 -
Ytstebrødveien 602

50 I 15.03.2010 Rune Myklebust
Deres ref 2009/ 1631. Oppføring av ny bolig -
etterlysing av svar - kopi av e-mail til 
Fylkesmannen i

51 I 05.05.2010 Miljøverndepartementet
Fylkesmannen i Vest-Agder - anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL - byggesak på 
gnr. 2 bnr. 36

53 U 08.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Referat fra møte vedrørende skriv fra 
Miljøverndepartement, datert 05.05.2010

54 I 13.06.2010 Lagård Bygg As
Anmodning om midlertidig brukstillatelse -
bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

55 I 18.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Fylkesmannen i Vest-Agder - anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL - byggesak på 
gnr. 2 bnr. 36

56 I 18.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tilbakemelding på spørsmål vedr. oppføring av 
ny bolig på gnr. 2 bnr. 36

57 I 30.06.2010 Rune Myklebust
Oversendelse av kontrollerklæringer og 
ledningskart - Bolighus og garasje/redskapshus 
gnr. 2 bnr. 36

59 I 01.07.2010 Lagård Bygg as
Kontrollerklæring - Lagård Bygg AS - gnr. 2 bnr. 
36
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58 I 05.07.2010 Rune Myklebust
Vedr. skriv fra miljøverndepartementet gnr. 2 bnr. 
36

60 U 29.07.2010 Rune Myklebust
Midlertidig brukstillatelse - bolighus og garasje 
gnr. 2 bnr. 36, Ytstebrødveien 602

61 I 12.08.2010 Rune Myklebust

Merknader ang. Byggesaksjefens svarbrev til 
Miljøverndepartementet samt brev vedr. vilkår 
om riving av eksisterende (eldre) bolighus gnr. 2 
bnr. 36

62 U 13.08.2010 Rune Myklebust
Bekreftelse på mottatt skriv - bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

63 I 26.08.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedrørende forlengelse av frist for riving av eldre 
bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36

64 U 30.09.2010 Miljøverndepartementet
Vedrørende anmodning om overprøving av 
vedtak etter PBL

65 X 30.09.2010
VS: Vedrørende anmodning om overprøving av 
vedtak etter PBL

66 U 01.12.2010 Rune Myklebust
Varsel om pålegg - riving av bolighus, gnr. 2 bnr. 
36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

67 U 01.12.2010 Rune Myklebust
Vedrørende Bolighus og garasje/redskapshus 
gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune 
Myklebust, Ytstebrødveien 602

68 X 03.12.2010 Jarle Valle
Oversendelse av brev fra Fylkesmannen i Vest-
Agder - anmodning om overprøving av vedtak 
etter PBL  -

69 X 03.12.2010
Fylkesmannen i Vest - Agder - Anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL

70 X 03.12.2010 Vedtak etter  PBL   svar på forespørsel
71 X 03.12.2010 Svar på forespørsmål vedtak etter PBL

72 X 03.12.2010

Referat fra møte vedr skriv fra MD - Bolighus og 
garasje / redskapshus gnr. 2 bnr. 6 - Ragnethe B 
Østebrød og Rune Myklebust - Ystebrødveien 
602

73 X 03.12.2010

Fylkesmannen i Vest - Agder - anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL - oversendelse 
av henvendelse fra Rune Myklebust datert 
280110

74 X 03.12.2010 Jarle Valle

Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL  - Oversendelse 
av henvendelse fra Rune Myklebust datert 
280110

75 I 06.12.2010 Advokat K. Holst Sæther
Vedr. spørsmål om omgjøring av vilkår i 
byggesak gnr. 2 bnr. 36

76 I 12.12.2010 Rune Myklebust
Merknader til varsel om pålegg - riving av 
bolighus gnr. 2 bnr. 36

81 I 20.12.2010 Miljøverndep
Vedrørende anmodning om overprøving av 
vedtak etter PBL gnr. 2 bnr. 36

77 I 29.12.2010 Rune Myklebust Vedr. saksbehandling gnr. 2 bnr. 36
78 X 29.12.2010 Karl Johan Olsen Vedr. byggesak gnr. 2 bnr. 36

79 U 02.01.2011 Rune Myklebust
Vedrørende varsel om pålegg - riving av 
bolighus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød 
og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

80 U 02.01.2011 Miljøverndep
Vedrørende varsel om pålegg - riving av 
bolighus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød 
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og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602
82 U 03.01.2011 Miljøverndepartementet Oversendelse av brev av 02.01.11 gnr. 2 bnr. 36

85 I 06.01.2011 Rune Myklebust
Forespørsel byggesaksjefens delegerte 
myndighet

83 I 07.01.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedrørende varsel om pålegg - riving av 
bolighus, gnr. 2, bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød 
og Rune Myklebust

84 I 11.01.2011 Rune Myklebust
Forespørsel om  elektronisk oversendelse av alle 
dokumentene i byggesak gnr. 2 bnr. 36

86 U 17.01.2011 Rune Myklebust
Svar på forespørselbyggesaksjefens delegerte 
myndighet

87 I 18.01.2011 Rune Myklebust
Vedr. svar på forespørsel - byggesaksjefens 
delegerte myndighet

88 U 18.01.2011 Rune Myklebust Vedr. behandling av byggesaker etter lovverket

89 I 25.01.2011 Rune Myklebust
Delegert myndighet gnr. 2 bnr. 36 - oversendelse 
av dokumeneter

92 X 28.03.2011 Utsnitt av kommuneplanens arealdel

93 I 12.04.2011 Rune Myklebust
Vilkår for riving av av eldre bolighus og garasje 
gnr. 2 bnr. 36 sak 73/11 i miljøutvalget

95 U 02.05.2011

Rune Myklebust; 
Lagård Bygg as; 
Fylkesmannen i 
Rogaland v/Dagfinn 
Hatløy;
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Byggmester Grude; 
Arvid Edvardsen; 
Miljøverndep; 
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Varsel/informasjon om befaring

96 I 04.05.2011 Rune Myklebust Vedr. befaring 12.5.2011 gnr. 2 bnr. 36
97 U 05.05.2011 Rune Myklebust Svar vedr. befaring 12.5.2011

98 U 24.05.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Miljøverndep

Vurdering vedrørende rivingsvilkår - Bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

10
0

I 15.06.2011 Miljøverndep
Anmodning om overprøving av vedtak om riving 
gnr. 2 bnr. 36

99 I 23.06.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. rivingssak Eigerøy gnr. 2 bnr. 36

10
1

I 27.06.2011 Miljøverndepartementet
Vedrørende vedtak om riving gnr. 2 bnr. 36  -
Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

10
2

I 30.06.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppfølgingsbrev/ henvendelse gnr. 2 bnr. 36

10
3

I 30.06.2011 Rune Myklebust
Oversendelse av korrespondanse departementet 
gnr. 2 bnr. 36 - diverse e-poster

10
4

I 28.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. rivingsvilkår gnr. 2, bnr, 36 - Mylkebust

10
5

I 30.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. rivingsvilkår gnr. 2 bnr. 36 -  Myklebust i 
Eigersund

10
7

U 02.11.2011 Miljøverndepartementet
Vedr. rivingsvilkår gnr. 2, bnr, 36, Mylkebust i 
Eigersund

10
8

I 07.11.2011
Det kgl. 
miljøverndepartement

Anmodning om overprøving av vedtak om riving, 
ny henvendelse - saken endelig avgjort
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10
9

I 13.11.2011 Rune Myklebust
Vedr. bolighus/uthus gnr. 2 bnr. 36 -  sak 010/11-  
planteknisk møte 1.11.2010

11
1

U 19.12.2011 Rune Myklebust

Oversendelse av vedtak - Bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

Parter i saken:
            

Arvid Edvardsen Midtbrødveien 14 4370 EGERSUND
Byggmester Grude Eptelandsveien 94 4376 HELLELAND
Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

Fylkesmannen i 
Rogaland v/Dagfinn 
Hatløy
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Tordenskjoldsgate 65 4605 KRISTIANSAND 
S

SØK Lagård Bygg as
Miljøverndep Postboks 8013 Dep 0030 OSLO

TIL Rune Myklebust Ytstebrødveien 602 4370 EGERSUND
SØK Rune Myklebust Ytstebrødveien 602 4370 EGERSUND
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________________________________________________________________ 

Fra:  Rune Myklebust 

Sendt: 03.05.2012 
Til:  'Tom Grøsfjell';ketil.helgevold@eigersund.kommune.no;leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 
Kopi: 

jarlev@eigersund.kommune.no;br.berentsen@gmail.com;kvn@euv.no;r.traasavik@gmail.com;tondyld
@hotmail.com;may.ervik@egersund.frp.no;bjorn.carlsen@dabb.no;astrid@pronav.no;at-
saest@online.no;beskaara@online.no;t-o-gya@hotmail.com;brit.larssen.kvassheim@gmail.com 
Emne: SV: Vedrørende bolighus og garasje/redskapshus - gbr 2/36 - Ytstebrødveien 602 
________________________________________________________________ 

 Hei igjen Tom.

Min hensikten har vært å gi en tilbakemelding i saken innen 1. mai. Men jeg har ventet på et avgjørende 
svar fra Fylkesmannen i Vest Agder. Dette svaret har jeg fått i dag 3. mai. 

Som kjent ble fristen for å rive utsatt i møtet slik du refererer i din epost.

Jeg startet som annonsert i mitt tidligere brev å kontakte stortingspolitikere. Jeg har møtt full forståelse og 
ble anbefalt å oversende denne spesielle saken til stortingets kontroll og konstitusjonskomite. Dette ble 
gjort og denne henvendelsen ble besvart av komiteen. Kontrollkomiteen uttaler at de anser det som 
uheldig at forvaltningen ikke retter seg etter sivilombudsmannens anmodninger. Videre opplyser 
kontrollkomiteen at de ikke kan ta opp saken til gjennomgang på bakgrunn av at sivilombudsmannen 
allerede har uttalt seg i saken. 

Advokatfirmaet Bull & Co har på vegne av oss sendt et  «Varsel om rettslig skritt» til Fylkesmannen i Vest 
Agder (FMVA) og Miljøverndepartementet. 

I dag 3. mai har FMVA vært i dialog med vår advokat og sett fornuften med ett møte. Det ble derfor avtalt 
et møte mellom oss og FMVA i begynnelsen av juni. 

Det er FMVA som i sin tid trakk tilbake byggetillatelsen gitt av formannskapet.

Jeg har i denne saken jobbet så raskt som overhode mulig og det byråkratiske systemet tillater, og jeg 
beklager at FMVA ikke hadde mulighet for å avholde møte innen 1. mai. 

Dette møtet vil avklare om FMVA er villig til å rette seg etter sivilombudsmannens anmodning, alternativt 
at vi må gå til rettslig skritt for å få en endelig avklaring i saken.
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FMVA og vår advokat ser det som fornuftig å starte med ett møte slik skissert i forkant av at vi eventuelt 
oversender saken til tingretten.

Konklusjon:

Vi har til hensikt å oppfylle og gjennomføre samtlige politiske beslutninger i saken. Forvaltningen har utsatt 
sivilombudsmannen, lokalpolitikerne og oss for maktovergrep i denne saken.

FMVA har nå sagt seg villig til å gjennomføre en ny grundig gjennomgang i saken. For at dette skal la seg 
gjennomføre trenger vi utsatt fristen for riving inntil FMVA har kommet med ett nytt svar i saken. Dette 
møtet skal avholdes i første uken i juni. Vi finner det uheldig å gjennomføre dette vilkåret om riving før 
endelig beslutning er tatt eller dom foreligger.

Vi håper at Eigersund kommune, rådmannen og planteknisk utvalg ser vårt behov for å få utsatt fristen 
inntil dette møtet med FMVA er avholdt. Hvis saken ikke får en løsning her, vil saken bli oversendt 
tingretten for endelig avgjørelse. 

Hvis rådmannen eller planteknisk utvalg har behov for en bekreftelse fra FMVA eller advokatfirmaet Bull & 
Co i sakens anledning vil jeg selvsagt fremskaffe dette.

Med vennlig hilsen

Rune Myklebust
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Fra: Tom Grøsfjell [mailto:tom.groesfjell@eigersund.kommune.no] 
<mailto:[mailto:tom.groesfjell@eigersund.kommune.no]>
Sendt: 3. mai 2012 11:46
Til: ru-my2@online.no <mailto:ru-my2@online.no>
Kopi: jarlev@eigersund.kommune.no <mailto:jarlev@eigersund.kommune.no>
Emne: Vedrørende bolighus og garasje/redskapshus - gbr 2/36 - Ytstebrødveien 602

Hei

En vil med dette minne deg om vedtaket fattet av planteknisk utvalg i møte den 13.12.11 som sak PTU-
048/11:

Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og bygningslovens § 32-
3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av

17.06.08 vedrørende riving av Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 at eksisterende 
bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig var gitt. Denne fristen er nå gått ut, og 
tiltakshaver har dermed begått en overtredelse av plan- og bygningsloven.

Tiltakshavers eventuelle kommentarer bes innsendt innen 3 uker fra mottak av dette varselet.

Dersom boligen ikke er revet innen 01.05.2012, vil det bli gitt pålegg om riving. 8 uker etter at pålegget er 
gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 350,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med forelegg som kan 
få samme virkning som rettskraftig dom.

Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i henhold til plan- og 
bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK
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§ 16-1, 1.ledd bokstav b, nr. 2. Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i strid med vedtatte 
formål i kommuneplanens arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker etter at tiltakshaver har 
mottatt varselet.

Boligen er ikke revet, og det er så vidt jeg kan se har ikke andre instanser bedt kommunen omgjøre 
vedtaket.

I tråd med vedtaket fattet av planteknisk utvalg vil det derfor innen kort tid bli fattet vedtak om pålegg om 
retting.

Deres eventuelle kommentarer imøteses snarest.

Med vennlig hilsen

Tom Grøsfjell

Eigersund kommune - Seksjon byggesak

Telefon 51 46 83 00 (8-11)

  _____  

All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil derfor bli 
behandlet som et offentlig saksdokument som andre kan få innsyn i etter offentlighetsloven.
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________________________________________________________________ 

Fra:  Rune Myklebust 

Sendt: 08.05.2012 
Til:  'Jarle Valle' 
Kopi: br.berentsen@gmail.com 
Emne: Byggesak på Midbrød- vilkår om riving. 
________________________________________________________________ 

 Hei Jarle.

Jeg er usikker på hvordan jeg skal forholde meg til planteknisk utvalg sitt vedtak med tanke på 
gjennomføring av rivingen.

Min intensjon er å følge alle administrative og politiske vedtak strengt, men jeg ser det vanskelig å rive 
dette huset før saken er endelig avgjort. 

Som jeg opplyste i epost til Tom Grøsfjell så er det avtalt ett møte med fylkesmannen i Vest Agder 
(FMVA). Dette skal avholdes 6. juni.

Det er FMVA som ikke har rettet seg etter sivilombudsmannens anmodning i saken, og det er FMVA som 
kan rette opp i saken.

Hvis FMVA etter møtet 6.juni konkluderer med ikke å foreta en «gjenopptaking» av saken blir saken 
oversendt domstolene. 

Hvis vi må gå til rettslig skritt for å få avgjort saken vil kommunen motta en begjæring fra tingretten om 
midlertidig forføyning slik at rivingsvilkåret settes på vent til etter dom i rettsaken. 

Inntil kommunen mottar begjæring om midlertidig forføyning vil jeg har behov for å få utsatt frist for 
gjennomføring av vilkåret om riving. 

Er dette noe som administrasjonen kan avgjøre, eller oversendes saken ny politisk behandling? 

Skal jeg i så fall sende inn en ny søknad om utsettelse av rivingsvilkåret?

Som tidligere nevnt så kan jeg eventuelt få advokatfirmaet eller FMVA til å uttale seg i saken hvis 
kommunen anser dette for nødvendig.

Jeg vil igjen forsikre kommunen om at vilkåret vil bli gjennomført om en rettsak ikke fører frem.
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Med vennlig hilsen

Rune Myklebust
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BULL
ADVOKATFIRMA AS

Fylkesmannen i Vest-Agder
Postboks 513 Lundsiden
4605 Kristiansand

Oslo, 27.04.12

Ansvarlig advokat:
Liv Zimrnerrnann

VARSEL OM RETTSLIG SKRITT

EIGERSUND KOMMUNE - GNR. 2 BNR. 36 —YSTEBRØDVEIEN 604

VEDTAK I BYGGESAK - FYLKESMANNENS VEDTAK OM Å TA TIL FØLGE
KLAGE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND

Innledning

Vårt firma representerer Rune Myklebust og Ragnethe B. østebrød (heretter omtalt
Myklebust), eiere av gnr. 2 bnr. 36 i Egersund kommune.

I medhold av tvisteloven § 5-2 varsles på vegne av Myklebust om at det er aktuelt å reise sak
mot Staten med krav om å få opphevet fylkesmannen i Vest-Agder sitt vedtak av 03.09.07 på
grunn av ugyldighet.

Sakens faktiske side

Det forutsettes at fylkesmannen er kjent med saken. Nedenfor gjengis likevel hovedtrekkene
hva gjelder sakens bakgrunn. Det legges til grunn at fylkesmannen har de relevante
dokumenter som det vises til.

Eigersund kommune ga den 05.04.06 dispensasjon fra kommuneplanen og tillatelse til
oppføring av ny bolig på ovennevnte eiendom i LNF-område. Tillatelsen ble gitt mot
fylkesmannen i Rogaland sin anbefaling om å avslå søknaden. Tillatelsen medførte
godkjenning av at det ble liggende to bolighus på eiendommen; det eksisterende huset (hus nr.
1) som allerede sto på eiendommen, samt det nye huset (hus nr. 2).

Vedtaket ble påklaget av fylkesmannen i Rogaland i brev av 03.08.06. Fylkesmannen i Vest-
Agder ble oppnevnt som settefylkesmann og fattet den 03.09.07 vedtak om å ta klagen til
følge. Fylkesmannen la i sitt vedtak vekt på at området i landbruksplanen var avsatt til
kjerneområde landbruk, og at selv om eiendommen er liten og landbrukssjefen hadde anbefalt
å gi dispensasjon, så brukes deler av tomten som fulldyrket jord som blir slått. Videre la
fylkesmannen til grunn at eiendommen i stor grad er omkranset av dyrket mark, og på denne
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bakgrunn anså fylkesmannen det klart at en ny bolig ville komme i konflikt med hensynene
bak arealformålet. Videre ble det lagt vekt på at fylkesmannen i Rogaland hadde frarådet at
det ble gitt dispensasjon. Det ble opplyst at vedtaket i klagesaken var endelig og ikke kunne
påklages til overordnet forvaltningsorgan, jfr. forvaltningsloven § 28 tredje ledd, 1. punktum.

Myklebust kontaktet i brev av 14.09.07 sivilombudsmannen og ba om vurdering av saken,
særlig av hvorvidt hans sak var blitt usaklig forskjellsbehandlet. Etter å ha undersøkt saken,
herunder fått svar på diverse spørsmål fra fylkesmannen i Vest-Agder, konkluderte
sivilombudsmannen i avgjørelse av 02.02.09 med at det forelå så store svakheter ved
fylkesmannens vedtak av 03.09.07 at han ba fylkesmannen om å se på saken på nytt.

Fylkesmannen tok opp saken til ny vurdering og gjennomførte bl.a. befaring på eiendommen
den 23.03.09. Under befaringen ble fylkesmannen kjent med at Myklebust den 11.02.08
hadde sendt inn ny søknad til kommunen hvor det ble forutsatt at hus nr. 1 skulle rives, og at
kommunen hadde godkjent søknaden den 17.06.08. På denne bakgrunn fant fylkesmannen i
brev av 25.03.09 likevel ikke grunn til å vurdere saken på nytt. Fylkesmannen mente det ikke
lenger forelå rettslig interesse i en fornyet vurdering idet opprinnelig søknad ikke lenger var
aktuell.

Myklebust meddelte sivilombudsmannen at han ikke var enig i at det ikke forelå rettslig
interesse i å få vurdert gyldigheten av avslaget i den første søknaden, selv om han senere
hadde fått en ny tillatelse som var endelig avgjort. Sivilombudsmannen skrev derfor i brev av
17.11.09 på nytt til fylkesmannen i Vest-Agder og ba om å få vurdert om ikke de siste
opplysningene fra Myklebust likevel burde tilsi at fylkesmannen vurderte saken på nytt.

Fylkesmannen svarte i brev av 07.12.09 med å vise til sin tidligere uttalelse der Myklebust ble
ansett ikke å ha rettslig interesse i få vurdert spørsmålet om usaklig forskjellsbehandling i
forbindelse med sin opprinnelige søknad. Fylkesmannen fant ikke at de nye anførslene endret
fylkesmannens standpunkt i saken.

Sivilombudsmannen avsluttet etter dette sin behandling av saken i brev av 26.02.10, med
begrunnelse i at når fylkesmannen fastholder at det ikke er grunnlag for å vurdere saken på
nytt, så er det lite ombudsmannen kan gjøre. Det ble opplyst at videre forfølgning av saken
kunne skje gjennom sivilt søksmål mot forvaltningen.

Myklebust rettet på denne tid også en henvendelse til Stortingets direktør med spørsmål om
hvilken plikt forvaltningen har til å rette seg etter sivilombudsmannens vurderinger og
anbefalinger. Stortingets direktør svarte at Stortinget ved flere anledninger har gitt uttrykk for
at forvaltningen skal rette seg etter ombudsmannens uttalelser og anbefalinger, og at det
generelle inntrykket er at forvaltningen gjør dette. Dersom forvaltningen ikke forholder seg på
denne måten, kan det reises sivilt søksmål, og en dom må forvaltningen rette seg etter.
Stortingets direktør informerte samtidig om muligheten for å forespørre departementet om en
overprøving av fylkesmannens vedtak.

Myklebust tilskrev Miljøverndepartementet i brev av 17.02.10 med anmodning om
departementets prøving av saken. Departementet svarte i brev av 05.05.10 at man var enig
med fylkesmannen i at det ikke forelå rettslig interesse i å få prøvet den opprinnelige
byggetillatelsen, men departementet mente det var grunn til å få vurdert betydningen av
vilkåret om riving av eksisterende bolig i den nye saken. Departementet mente det var grunn
til å sette spørsmålstegn ved gevinsten av å rive eksisterende bolig ettersom departementet var
i tvil om dette vilkåret bidrar til slike fordeler for landskap, friluftsliv og/eller jordvern at det
forsvarer miljø- og samfunnskostnadene ved rivingen. Departementet oversendte saken til
vurdering hos kommunen, i samarbeid med fylkesmannen.
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Fylkesmannen i Rogaland svarte i brev av 18.06.10 og 07.01.11 at saken var blitt drøftet
sammen med kommunen, og at konklusjonen var at vilkåret om riving stilt i byggetillatelse av
17.06.08ble opprettholdt.

Miljøverndepartementet fant i brev av 15.06.11 ikke grunn til å gripe inn i saken. Det ble vist
til fylkesmannens fornyede vurdering av rivingsvilkåret, og at departementet fant vilkåret
saklig begrunnet.

Sakens rettslige side

Saken gjelder gyldigheten av fylkesmannen i Vest-Agder sitt vedtak av 03.09.07.

Fra Myklebust sin side anføres at vedtaket lider av skjønnsmangler fordi vedtaket er basert på
feil faktum, og av saksbehandlingsfeil fordi saken ikke er tilstrekkelig utredet særlig hva
gjelder påstand om usaklig forskjellsbehandling og vilkårlig skjønnsutøvelse.

Myklebust mener å ha rettslig interesse i få prøvet gyldigheten av vedtaket.

At Myklebust har fått tillatelse til å oppføre nytt hus på sin eiendom på vilkår om å rive
eksisterende hus, forhindrer ikke at det foreligger rettslig interesse i å få vurdert om
forvaltningen hadde adgang til å gi avslag på søknad som innebar å få tillatelse til nytt hus
uten rivingsvilkår.

Forskjellen mellom tillatelsen Myklebust primært har ønsket å få innvilget, og tillatelsen som
er innvilget, består i om et hus må rives eller ikke. Dersom en ny prøving av avslaget på
søknaden om å få beholde det eksisterende huset sammen med et nytt hus fører til at søknaden
likevel innvilges, behøver ikke Myklebust å oppfylle vilkåret om riving i den nye tillatelsen.

Fra Myklebust sin side anføres det å foreligge en åpenbar rettslig interesse i å få prøvet
gyldigheten av avslaget på den første søknaden.

Situasjonen er sammenlignbar med andre tilfeller hvor en tiltakshaver klager over avslag på
en byggesøknad, samtidig som han (for å spare tid eller av andre grunner) parallelt med at han
venter på fylkesmannens avgjørelse, sender inn en ny søknad hvor bygningsmyndighetenes
innvendinger mot tiltaket er etterkommet. Tiltakshaveren har krav på å få behandlet den nye
søknaden selv om klage over avslaget på den opprinnelige søknaden ligger til behandling hos
fylkesmannen. Dersom både den nye søknaden innvilges og fylkesmannen omgjør avslaget på
den opprinnelige søknaden, har tiltakshaver to tillatelser og kan velge hvilken av dem han
ønsker å gjennomføre.

Under forutsetning av at retten gir Myklebust medhold i at det foreligger rettslig interesse i å
få prøvet gyldigheten av fylkesmannens vedtak av 03.09.07 vil Myklebust anføre at vedtaket
bl.a. er basert på faktiske feil. Dette gjelder bl.a. at fylkesmannen feilaktig har lagt til grunn at
bygging på eiendommen vil forsterke avgangen av dyrket mark fordi eiendommen har
fulldyrket jord som blir slått. Dette er ikke tilfelle ettersom eiendommen er en ren
boligeiendom uten driveplikt som ikke brukes til eller planlegges brukt til landbruksformål.
Eiendommen ble fradelt i 1954 og i den forbindelse omdisponert fra jordbrukseiendom til
boligtomt. Jordbrukssjefen har uansett uttalt at arealet er så lite at det under ingen
omstendighet utgjør et areal av betydning i jordbruksproduksjonssammenheng.

Videre har fylkesmannen feilaktig lagt til grunn at eiendommen ligger i kjerneområdet for

landbruk og at det er omkranset av dyrket mark. Det riktige er at eiendommen ligger i

utkanten av kjerneområdet og uansett grenser eiendommen på to sider til andre privat
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bebygde boligeiendommer (ikke landbrukseiendommer), på en side grenser den til
fylkesveien og på den siste siden grenser den mot sjøen.

Myklebust mener videre at saken ikke er tilstrekkelig utredet ettersom påstand om usaklig
forskjellsbehandling, dokumentert gjennom fremleggelse av 7 konkrete saker, ikke er blitt
vurdert av fylkesmannen. Etter gjennomgang av nevnte saker, samt en rekke flere saker som
kan fremlegges, mener Myklebust at det fremstår som usaklig forskjellsbehandling og/eller
helt vilkårlig at fylkesmannen i Rogaland påklaget kommunens vedtak i denne saken, og at
klagen ble tatt til følge, mens klage ikke ble fremmet i andre saker som det er nærliggende å
sammenligne med. Sakene som Myklebust refererer til gjelder tillatelser til oppføring av
bolighus og fradelinger for dette formål i samme kommune og samme område, hvor
argumentene knyttet til bl.a. avgang av dyrket mark fremstår som langt mer aktuelle enn i
Myklebust sin sak.

Til støtte for anførselen om at saken er basert på feil faktum og ikke er tilstrekkelig utredet
finner vi grunn til å vise til sivilombudsmannens uttalelse av 02.02.09 hvor han bl.a. uttalte:

"Fylkesmannen har ikke funnet grunn til å kommentere disse opplysningene fra
klagerne og saken fremstår derfor som ufullstendig opplyst i forhold til hva som er
riktig faktum. Jeg er også enig med klagerne i at det er vanskelig å se at ftlkesmannen
har vært særlig konkret når det gjelder hvilke konflikter hun mener vil oppstå eller
hvilke hensyn som blir skadelidende dersom tiltaket godkjennes sett på bakgrunn av at
tomta allerede er i bruk til boligformål.

Samlet sett er det etter dette slike svakheter ved vedtaket av 3. september 2007 atjeg må
be j5dkesmannen vurdere saken på nytt. Slik jeg ser det har ikke firlkesmannen foretatt
en tilstrekkelig konkret og reell vurdering av hvorvidt det foreligger "Særlige grunner "
til å dispensere. Fylkesmannen har videre unnlatt å ta stilling til betydningen av de
reftransesakene klagerne har vist til. Heller ikke har ftlkesmannen i tilstrekkelig grad
vurdert hvordan hensynene bak LNF-formålet eventuelt blir skadelidende ved at det
dispenseres. I forbindelse med ftlkesmannens fornyede vurdering må klagernes
innvendinger mot påstanden om at eiendommen blir brukt til fulldyrket jord som blir
slått undersokes nærmere. Det samme må innvendingene knyttet til fidkesmannens
påstand om at eiendommen omkranses av dyrket mark "

Det anføres å være overveiende sannsynlig at svakhetene/feilene ved fylkesmannens
saksbehandling og vedtak har virket inn på vedtakets innhold, jfr. prinsippet i
forvaltningsloven § 41, og at vedtaket dermed må anses som ugyldig. Det anføres at vedtaket
må oppheves og at saken må vurderes på nytt. I samsvar med hva ombudsmannen uttalte i
sitatet ovenfor, må det, basert på korrekt faktum og etter en grundigere utredning av saken,
foretas en tilstrekkelig konkret og reell vurdering av hvorvidt det foreligger "særlige grunner"
til å innvilge dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av nytt bolighus uten vilkår om
riving av eksisterende hus, jfr. plan- og bygningsloven (1985) § 7.

Krav

På bakgrunn av det ovennevnte kreves at fylkesmannen revurderer sitt vedtak av 03.09.07,
slik fylkesmannen var i ferd med å gjøre før fylkesmannen feilaktig kom til at Myklebust ikke
hadde rettslig interesse i at dette ble gjort.

Det tilføyes i denne forbindelse at det fremstår som lite i samsvar med god forvaltningskikk

om fylkesmannen i Vest-Agder til tross for bl.a. sivilombudsmannens klare anbefaling i

saken, fortsetter å avvise og foreta en realitetsvurdering av de anførsler Myklebust har
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kommet med. Dette med den konsekvens at Myklebust blir nødt til å gå til søksmål for å
oppnå en korrekt realitetsbehandling av saken basert på riktig faktum og tilstrekkelig
utredning. Vi finner det riktig å påpeke at ved overprøvelse av prosessuelle innsigelser mot å
foreta realitetsbehandling av en sak kan kravet til god forvaltningsskikk få selvstendig
betydning som grunnlag for ugyldighet.

Myklebust ser gjerne at fylkesmannen inviterer til et møte for å drøfte saken/kravet.
Myklebust har som det har fremgått av saken spørsmål knyttet til både de vurderingene som
er foretatt i saken, og til betydningen av de vurderinger som ikke er foretatt, og er åpen for at
fylkesmannen gjennom å forklare seg nærmere kan påvirke hvorvidt de ser behov for å
gjennomføre en rettssak eller ikke.

Dersom kravet eller anmodningen om et møte ikke blir imøtekommet oppfordres
fylkesmannen, jfr. tvisteloven § 5-2, 2. ledd til innen 11.05.12 å ta stilling til kravet og det
anførte grunnlaget for dette.

Vennlig hilsen
Bull & Co Advokatfirma AS

iv Zimmermann
Advokat
E-post: lz(dbullco.no
Direkte tlf: 23 01 01 07

Kopi: Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 18.05.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/1161
Journalpostløpenr.:
12/15148

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Randi Haugstad
Politisk sekretær
51 46 80 24
randi.haugstad@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
105/12 Planteknisk utvalg 12.06.2012

Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 12.06.2012
  

Sammendrag:
Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om. 
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak 
etter forslag fra et eller flere medlemmer.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Referatsaker som legges frem for utvalget 18.05.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 11/33611 I 15.12.2011 Statens vegvesen
Skredsikringsplan for riks- og 
fylkesveier i Region Vest

2 12/15917 X 29.05.2012
Byggesakssjefen delegert 
30.04.-25.05.2012

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
205625 Skredsikringsplan for riks- og fylkesveier i Region Vest
231740 Byggesakssjefen delegert 30.04.-25.05.12.doc
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Byggesakssjefen delegert 30.04.- 25.05.12. 

(ArkivSakID) (DokID) ArkivSakID Jdato Adm.enh Sbh Utvalg Møtedato Journaltittel JournalP. 
ID 

Saksnr 

2007004334 12011277 '07/4334 09.05.12 MBY TTO BMD 09.05.12 Rammetillatelse - Fritidsbolig gnr. 
123 bnr. 78 - Anette og Jan Holger 
Årthun - Skailand 

'12/11277 '158/12 

2011000886 12013108 '11/886 18.05.12 MBY JAV BMD 18.05.12 Tillatelse til tiltak - Tilbygg 
fritidsbolig gnr. 47 bnr. 7 - Fredrik 
Münster-Mohn, Asperøen 

'12/13108 '185/12

12000055 12012848 '12/55 30.04.12 MBY JAV BMD 30.04.12 Søknad om tiltak uten ansvarsrett, 
utvidelse av bolig gnr. 13 bnr. 2548 

'12/12848 '190/12 

2010002186 12012780 '10/2186 03.05.12 MBY AGR BMD 03.05.12 Tillatelse til tiltak/dispensasjon -
Boder uten rom for varig opphold gnr. 
5 bnr. 106 - Einar Jamne Varaas, 
Maurholen 

'12/12780 '191/12 

12000902 12013677 '12/902 03.05.12 MBY TOG BMD 03.05.12 Tillatelse til tiltak - Deling av 
grunneiendom gnr. 94 bnr. 1 - Solveig 
Omdal, Sirdalsveien 

'12/13677 '192/12 

12000089 12013930 '12/89 06.05.12 MBY TTO BMD 06.05.12 Tilllatelse til oppføring av 
reklameskilt gnr. 47 bnr. 1 fnr. 1 -
Hellvik Hus AS 

'12/13930 '193/12 

12000419 12014019 '12/419 07.05.12 MBY AGR BMD 07.05.12 Tillatelse til fradeling - Deling av 
grunneiendom gnr. 20 bnr. 2 - Mona 
Iren Skibstad, Ytre Nodlandsveien 40 

'12/14019 '194/12 

12000298 12014053 '12/298 07.05.12 MBY AGR BMD 07.05.12 Tillatelse til tiltak/bruksendring -
Fasadeendring, terrasse og takoverbygg 
gnr. 47 bnr. 87 - Ernst Guttorm 
Jacobsen, Elganeveien 4 

'12/14053 '195/12 

12000812 12013938 '12/812 08.05.12 MBY TTO BMD 08.05.12 Tillatelse til tiltak - Oppføring av 
forstøtningsmur til erstatning for 
gammel mur gnr. 12 bnr. 327 

'12/13938 '196/12 

12001112 12014782 '12/1112 14.05.12 MBY TTO BMD 14.05.12 Tillatelse til tiltak - Opplasting og 
transport av forurensede toppmasser 
(aske, grus) etter brann gnr. 8 bnr. 
366 og 307 

'12/14782 '197/12 

12000730 12014126 '12/730 14.05.12 MBY TOG BMD 14.05.12 Tillatelse til tiltak - Bolig og 
garasje gnr. 7 bnr. 779 - Gerd og 
Tommie Kristensen, Ytstebrødveien 

'12/14126 '198/12 
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2011002423 12014840 '11/2423 18.05.12 MBY TTO BMD 18.05.12 Tillatelse til tiltak -bolig og 
garasje gnr. 47 bnr. 896 - Monica 
Egeli, Hjorteveien 10 

'12/14840 '199/12 

12000817 12014841 '12/817 14.05.12 MBY TTO BMD 14.05.12 Tillatelse til tiltak- Fasadeendring 
gnr.13 bnr.1593- Peder Clausensgate 21 

'12/14841 '200/12 

12000468 12014902 '12/468 15.05.12 MBY TOG BMD 15.05.12 Igangsettingstillatelse -
Bruksendring, fasadeendring og 
oppføring av brygge gnr. 7 bnr. 432 -
Harald Hebnes, Leidland 

'12/14902 '201/12 

12000806 12014276 '12/806 18.05.12 MBY TTO BMD 18.05.12 Tillatelse til oppføring av mur gnr. 8 
bnr. 325 - Leif Inge Nesvåg, 
Skøyteveien 36 A 

'12/14276 '202/12 

12000930 12015297 '12/930 21.05.12 MBY MGU BMD 21.05.12 Tillatelse til tiltak - erstatte 
eksisterende forstøtningsmurer og 
sette opp nye gnr. 12 bnr. 154 

'12/15297 '204/12 

2011000780 12015378 '11/780 21.05.12 MBY MGU BMD 21.05.12 Ny ansvarsrett - Fritidsbolig gnr. 1 
bnr. 94 - Hallgeir Lund, Rausvågen 

'12/15378 '205/12 

12001015 12015396 '12/1015 22.05.12 MBY DJO BMD 22.05.12 Tillatelse til tiltak for fradeling av 
parsell - gnr. 7 bnr. 523 -
Klipperveien 22 

'12/15396 '206/12 

2009002026 12015449 '09/2026 23.05.12 MBY TTO BMD 23.05.12 Tillatelse til rivning av gammel bolig 
gnr. 78 bnr. 2 - Oddny og Ulf Frisk, 
Sørlandsveien 1141 

'12/15449 '207/12 

2011002327 12015451 '11/2327 22.05.12 MBY DJO BMD 22.05.12 Endring av tillatelse - ansvarsrett 
for boligventilasjon - gnr. 60 bnr. 
758 - Sletteveien 34 A - B - C- D 

'12/15451 '208/12 

12000635 12011375 '12/635 23.05.12 MBY TTO BMD 23.05.12 Tillatelse til tiltak - Fasadeendring 
gnr. 13 bnr. 1839 - Heidi Nilsen, 
Hammers gate 10 

'12/11375 '209/12 

12000956 12015711 '12/956 23.05.12 MBY MGU BMD 23.05.12 Tillatelse til tiltak, oppføring av 
terasse gnr. 46 bnr. 231 

'12/15711 '210/12 

2011001251 12015777 '11/1251 24.05.12 MBY DJO BMD 24.05.12 Endring av tillatelse - ansvarsrett 
for fritidsbolig gnr. 62 bnr. 28 -
Gudmund Helle Larsen, Rødlandsveien 98 

'12/15777 '211/12 

2011002118 12015320 '11/2118 25.05.12 MBY AGR BMD 24.05.12 Rammetillatelse/disp.- Bruksendring
/oppdeling 2 boenheter gnr. 13 bnr. 
1935 - Bøe Eiendom AS, Strandgt. 72 

'12/15320 '212/12 

2011000257 12015847 '11/257 24.05.12 MBY MGU BMD 24.05.12 Endring av ansvarsrett ildsted gnr. 7 
bnr. 748 

'12/15847 '213/12 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 18.05.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/1163
Journalpostløpenr.:
12/15150

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Randi Haugstad
Politisk sekretær
51 46 80 24
randi.haugstad@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
106/12 Planteknisk utvalg 12.06.2012

Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
12.06.2012
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 12.06.2012:
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Oversikt over planteknisk utvalgs faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015  

 
 
 
 Planteknisk utvalg 
 

 11 representanter    Telefon E-post    

 Leder: Bjørn Reidar Berentsen  Husabøveien 10 4370 EGERSUND AP 900 32 438 reidbere@online.no 

       

Nestleder: Kjell Vidar Nygård  Trosavigveien 218 4375 HELLVIK H 932 36 261 kvn@euv.no 

       

       

 ARBEIDERPARTIET   3 representanter      

       

 Bjørn Reidar Berentsen  Husabøveien 10 4370 EGERSUND AP 900 32 438 reidbere@online.no 

 Renate Tråsavik  Strandgaten 42 4370 EGERSUND AP 915 12 135 r.traasavik@gmail.com 

 Roger Sæstad  Tondylveidn 10 4370 EGERSUND AP 916 80 234 tondyld@hotmail.com 

       

 FREMSKRITTSPARTIET  1 representant      

       

 May Helen Hetland Ervik  Korvettveien 19 4370 EGERSUND FRP 993 38 850 may.ervik@egersund.frp.no 

       

 HØYRE  3 representanter      

       

 Bjørn Carlsen  Trosavigveien 37 4375 Hellvik H 924 31 719 bjorn.carlsen@dabb.no 
 Astrid Hetland Robertson  Kråkefjellveien 28 4370 EGERSUND  H 917 16 638 astrid@pronav.no 
 Kjell Vidar Nygård  Trosavigveien 218 4375 HELLVIK H 932 36 261 kvn@euv.no 

       

       

 KRISTELIG FOLKEPARTI  2 representanter      

       

 Alf Tore Sæstad  Heggdalsveien 123 4370 EGERSUND KrF 456 37 400 at-saest@online.no 

 Bente Skåra Gunvaldsen  Nedre Sandbakkevei 2A 4370 EGERSUND KrF 976 55 069 beskaara@online.no 
       

 SENTERPARTIET 1 representant      

       

 Tor Olav Gya  Gyaveien 90 4376 HELLELAND SP 412 17 844 t-o-gya@hotmail.com 

       

       

VENSTRE 1 representant      

       

 Britt L. Kvassheim  Nyvollsveien 10 4370 EGERSUND V 480 32 787 brit.larssen.kvassheim@gmail.com 

       

 
 
 
 
 
 
26.10.2011 
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Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
Kommunestyret, Formannskapet, Planteknisk utvalg, Administrasjonsutvalget, Felles brukerutvalg og Særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har det praktiske ansvaret for oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
protokoll m.m.   
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk/ under Saksdokumenter til 
politiske utvalg (med vedtak)  Her kan du gå inn på den enkelte sak (uten vedlegg) eller gå inn i en stor (pdf) fil med 
de komplette saksdokumenter med samtlige vedlegg. 

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen, men ordføreren har 
instruksjonsrett overfor sekretariatet. 
 
I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige personers 
økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær.  
 
Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i Strandgt 2. 
 
Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – Stavanger. 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Sekretariatsleder 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, Formannskap, 
Særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:489 98 284 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, Felles 
brukerutvalg. Arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:489 98 717 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no   

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, 
gjeldsrådgivning, avlønning og 
økonomi. 

 
 

   

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. 
Geir Melby  kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget 

 
Knut Seglem 51 46 83 61 knut.seglem@egersund.havn.no Sekretær for styret for Eigersund 

havn KF 
Sekretær Ingebjørg 
Hestnes 

51 46 80 17 ingebjorg.hestnes@eigersund.kommune.no  Sekretær for overformynderiet 
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