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Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtested: Formannskapssalen 
Dato: 23.10.2012 Tidspunkt: 12:00 
 
 
 
 

BEFARING/ORIENTERINGER: 
 kl 07.50  Avreise fra rådhuset. 
kl 08.00 – 09.00 Bedriftsbesøk hos Hermod Teigen AS, Eigerøy 

kl 09.10 Sak 164/12 
Søknad om fradeling av parsell fra boligtomten gnr./bnr. 5/57 - Tor Even 
Refsland 

kl 09.40 Sak 162/12 
Søknad om fradeling av tilleggsparsell til gnr./bnr. 60/352 (en av tre eien-
dommer hvor butikken på Hellvik, Joker Hellvik, står oppført - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel-gnr./bnr.60/18-Svein Helvig og Elly Karin Helvig 

kl 10.00 Sak 165/12 
Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, Krokavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. 
med konsekvensutredning - 1, gangsbehandling 

kl 10.45 Sak 171/12 Søknad om å oppføre en friluftsbygning mellom Årstadtjørn og Sorpetjørn 
kl 11.20 

Sak 168/12 
Fasadeendring/reklameskilt gnr. 13 bnr. 1275 - Mosa Abdullah Abas, 
Elvegaten 3 

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 

158/12 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 23.10.12  

159/12 

Avgjøres av kommunestyret: 

Reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik - industriformål - ny 2. 
gangsbehandling 

 

160/12 
Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 - Sannarnes - 
2. gangsbehandling 

 

161/12 
Avgjøres av utvalget: 

Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 25.09.12 
 

162/12 

Søknad om fradeling av tilleggsparsell til gnr./bnr. 60/352 (en av tre 
eiendommer hvor butikken på Hellvik, Joker Hellvik, står oppført - 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel -  gnr./bnr. 60/18 - Svein 
Helvig og  Elly Karin Helvig 

 



163/12 
Søknad om konsesjon til å beholde/eie gnr./bnr. 100/1 og 3 - Rune 
Harald Strømstad m.fl. 

 

164/12 
Søknad om fradeling av parsell fra boligtomten gnr./bnr. 5/57 - Tor Even 
Refsland 

 

165/12 
Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, Krokavatnet gnr. 60 bnr. 19 
m.fl. med konsekvensutredning - 1, gangsbehandling 

 

166/12 
Søknad om dispensasjon for oppføring av terrasse til fritidsbolig gnr. 100 
bnr. 1 fnr. 10 -  Christin Unwod Dorga, Møgedalsveien 253 

 

167/12 Utfylling Gaulegsviken - Lygre gnr. 13 bnr. 239  

168/12 
Fasadeendring/reklameskilt gnr. 13 bnr. 1275 - Mosa Abdullah Abas, 
Elvegaten 3 

 

169/12 
Opparbeidelse infrastruktur - gnr. 13 bnr. 50 og 780 - Byggmestrene 
Larsen & Bjørkeland AS, Hestnesveien 175 

 

170/12 
Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom gnr. 94 bnr. 1 - 
Solveig Omdal/Eigersund kommune, Sirdalsveien 20 

 

171/12 
Søknad om å oppføre en friluftsbygning mellom Årstadtjørn og 
Sorpetjørn 

 

172/12 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 23.10.12  

 
 
 
Egersund, 8. oktober 2012 
 
Bjørn Reidar Berentsen 
Utvalgsleder      

 
Randi S. Haugstad 

       Utvalgsekretær 
 
 
 
 
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 til  Randi S. Haugstad 
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: 
 - Rune Hetland (H) for Astrid Robertson Hetland (H) 
 - Øyvind Misje (V) for Brit Kvassheim (V) 
 - Anders Ege (AP) for Bjørn Reidar Berentsen (AP) i sak 160/12 
  
 
 



 
 
 
Kommunestyremøte 5. november Frist for endring:   
Partienes gruppemøter 
Parti Sted Dag Dato Tid kl. 
AP Arbeidernes Hus Torsdag 18.oktober 19:30 
FRP Formannskapssalen, rådhuset Mandag 15.oktober 18:00 
H Formannskapssalen, rådhuset Tirsdag 16.oktober 18:00 
KRF Formannskapssalen, rådhuset Mandag 22.oktober 19:00 
SP Formannskapssalen, rådhuset  Onsdag 17.oktober 19:30 
SV Formannskapssalen, rådhuset  Torsdag 18.oktober 18:30 
V Kulturkontoret, Strandgaten Torsdag 18.oktober 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. 
 



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 03.10.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/1936
Journalpostløpenr.:
12/25677

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
158/12 Planteknisk utvalg 23.10.2012

Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 23.10.12
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 23.10.2012:



Saker fra planteknisk utvalg som 
skal videre til kommunestyrets 
møte 05.11.2012 
 
 
Saksnr. 
Planteknisk 
utvalg 

Saksnr. 

Kommunestyret 
Sak 

159/12 097/12 
Reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik - 
industriformål - ny 2. gangsbehandling 

160/12 098/12 
Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 
- Sannarnes - 2. gangsbehandling 

 
 
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: 02.10.2012
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-60/445
Arkivsaksnr.:
08/1613
Journalpostløpenr.:
12/25427

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
159/12 Planteknisk utvalg 23.10.2012

Kommunestyret 05.11.2012

Reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik -
industriformål - ny 2. gangsbehandling
  

Sammendrag:
Reguleringsplan for et kommunalt industriområde på Hellvik har vært til nytt avgrenset 
offentlig ettersyn da PTU ønsket å endringer i planen. Arealet har ligget i kommuneplanen i 
mange år, uten at det har vært fremmet regulering for området. En vurderer det som positivt 
at området blir regulert og således kan aktiviseres. Dette er et område som i all hovedsak er 
eid av Eigersund kommune. Området har bl.a. nærhet til Hellvik steinindustri og vil benytte 
samme avkjørsel. Rådmannen anbefaler at planen vedtas i tråd med vedtaket.

Saksgang:
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 02.10.2012:
Forslag til reguleringsplan for industriområde på gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik med kart datert 
22.12.2010 og bestemmelser datert 02.10.2012 blir vedtatt med følgende endringer i:

Kart
1. Det vises returpunkt for hytteavfall.

Bestemmelser
1. ”Ved søknad om tillatelse til tiltak i industriområdet skal følgende redegjøres 

for:
a. Bygningens plassering på tomten.
b. Situasjonsplan i mål 1:200 som viser bygninger, murer, utvendige 

trapper, skjæring, fylling, materialbruk,.
c. Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, 

eksisterende og nytt terreng
d. Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente 

miljøulemper skal redegjøres for.
e. Fasader, snitt og planer i mål 1:100.
f. Høyder og utnyttelse

2. Rekkefølgetiltak; Industriområdet skal knyttes til offentlig vann og avløp.
3. Hytterenovasjon: Innregulert avkjørsel til miljøstasjonen/hytterenovasjonen 

skal kun betjene trafikk i forbindelse med denne.  Tekniske planer skal 
forevises og godkjennes av Statens vegvesen før byggetillatelse blir gitt.

4. Følgende bestemmelser erstatter eksisterende 2.1 og 2.2;
2.1 Eksisterende boliger.
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Eksisterende boliger i planområdet inngår i planen og kan om nødvendig 
gjennoppføres. Garasje er tillatt med bebygd areal inntil 50 m2 med 
mønehøyde inntil 4,5 m. Alle byggetiltak innenfor regulert byggegrense på 
50 m fra senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens Vegvesen for 
uttale. 

2.2 Eksisterende fritidsboliger.
Eksisterende fritidsboliger i planområdet inngår i planen, og kan om 
nødvendig gjenoppføres med samme ytre mål som de har når planen 
vedtas. Alle byggetiltak innenfor regulert byggegrense på 50 m fra 
senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens Vegvesen for uttale. 

5. Maksimalt bebygd areal for hver tomt er BYA 40 %, pluss parkering.
6. Maksimal gesimshøyde er 12 m i industriområdet.
7. Høyspent legges i jordkabel. 
8. Eksisterende avkjørsler, gnr/bnr. 60/216, 60/230 og 60/231 - 3 avkjørsler - i 

planen saneres ved gjennomførelse av planen.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12.12.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
035/12 Planteknisk utvalg 13.03.2012
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Reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik - industriformål – ny 2. 
gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
Forslag til reguleringsplan for industriområde på gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik ligger innenfor 
stiplet linje:

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

Kommuneplan for Eigersund kommune
Området er i gjeldende kommuneplan vist som et 
fremtidig  byggeområde for industri, kontor og lager. 

Denne kommuneplanen ble vedtatt av 
kommunestyret i 2007. Arealet ble første gang lagt 
inn i 1997. 

Reguleringsplan for området
Avkjørselen samt adkomstvegen omfattes av 
eksisterende reguleringsplan for Hellvik steinindustri.
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3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Det er sendt ut varsel om høring og offentlig ettersyn til grunneiere, naboer, statlige og 
regionale myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens hjemmeside. 

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

Offentlige merknader

1. Statens vegvesen  Merknad E
2. BR-representanten  Ingen merknad O
3. Felles brukerutvalg  Merknad J
4. Miljøavdelingen  Merknad J
5. DIM  Merknad J
6. Dalane energi  Merknad O

Private merknader

7. Berit Underdal  Merknad N

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Statens vegvesen 
(2 brev) Ved 
avgrenset høring 
hadde de ingen 
merknad.)

 Tekniske planer som 
berører fylkesvegen skal 
godkjennes av Statens 
Vegvesen før 
opparbeidelse av interne 
veger og friluftsområde på 
sørsiden av fylkesvegen. 
Dette må inn i 
bestemmelsene.

 Viktig at prinsippet om 
universell utforming 
ivaretas i forbindelse med 
gangbru.

 Forslag til justerte 
bestemmelser oversendt 
14. juli aksepteres da det 
sikrer at alle byggetiltak 
innenfor regulert 
byggegrense på 50 meter 
skal forelegges Statens 
Vegvesen før 
byggetillatelse gis. Det vil 
ikke bli gitt tillatelse til å 
føre opp nye bygninger 
innenfor byggegrensen.

J

J

J

Dette er lagt inn i bestemmelsene.

Tas til orientering.

Følgende bestemmelser erstatter 
eksisterende 2.1 og 2.2;
2.1 Eksisterende boliger.
Eksisterende boliger i planområdet 
inngår i planen og kan om nødvendig 
gjennoppføres. Garasje er tillatt med 
bebygd areal inntil 50 m2 med 
mønehøyde inntil 4,5 m. For alle 
byggetiltak innenfor regulert 
byggegrense på 50 m fra senterlinjen 
på Fv. 44 skal forelegges Statens 
Vegvesen for uttale. 

2.2 Eksisterende fritidsboliger.
Eksisterende fritidsboliger i 
planområdet inngår i planen, og kan 
om nødvendig gjenoppføres med 
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samme ytre mål som de har når 
planen vedtas. For alle byggetiltak 
innenfor regulert byggegrense på 50 
m fra senterlinjen på Fv. 44 skal 
forelegges Statens Vegvesen for 
uttale. 

2. BR-representanten  Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

3. Felles brukerutvalg  Det må vises gang og 
sykkelveg i planen.

 Støtter endringene i 
avgrenset høring.

J

O

Dette ligger i planen.

Rådmannen tar uttalen til 
orientering..

4. Miljøavdelingen   Miljøavdelingen har ingen 
merknader til selve 
arealplanen, men vil 
bemerke at det i 
bestemmelsene under pkt. 
8, rekkefølgekrav, bør tas 
inn at offentlig vann- og 
avløp må være etablert før 
byggetillatelse kan gis.

J Dette er lagt til grunn i justerte 
bestemmelser.

5. DIM  Multiconsult ønsker på 
vegne av DIM å få inn et 
område for 
hytterenovasjon.

J Rådmannen viser til at en har hatt 
en dialog med Statens Vegvesen 
angående plassering av dette 
anlegget. En har funnet en 
omforent plassering samt en 
legger inn følgende bestemmelse 
som ivaretar de kraven som 
Statens Vegvesen stiller jfr. pkt. 3 i 
forslag til vedtak.

6. Dalane Energi  Gjør oppmerksom på at 
alle kostnader forbundet 
med legging av høyspent i 
kabel samt etablering av 
nettstasjon. Det vil bli 
krevd et 
sammenhengende 
kabelnett og ikke en kort 
innskutt kabel i et 
eksisterende luftnett.

O Rådmannen tar dette til 
orientering, og viser til at dette får 
bli en sak mellom utbygger og 
Dalane Energi. Samtidig vil en 
påpeke at Dalane Energi har 
akseptert en slik løsning for 
kabling i Maurholen i forbindelse 
med etablering av 3 hytter, selv 
om dette er i en ende av strekket. 
Uansett bør kravene om kabling 
stå i sammenheng med tiltakets 
omfang.

Private uttaler

7. Berit Underdal  Det er ingen av eierne av 
de berørte fritidsboligene 
som ønsker den skisserte 
løsningen med felles 
utkjørsel og parkering for 
allmennheten som bruker 
stranden. Tiltak bør kunne 
gjøres ved avkjørselen til 
Nodland som ivaretar de 
sikkerhetsmessige 
aspektene. Parkerings-

N En viser til at en vurderer at den 
skisserte løsningen både vil bidra 
til å sanere avkjørsler samt gi 
mulighet for etablering av 
parkeringsplass.  Det er i dag ikke 
regulert parkeringsplass i 
tilknytning til stranden og denne vil 
således nå kunne ivaretas 
samtidig som en får sanert 
avkjørsler. Rådmannen vurderer at 
denne plasseringen av 
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plassen vil ikke medføre 
økt tilgjengelighet og vil 
stride mot bestemmelsene 
i strandsonen. Viser til at 
allmennhetene i dag 
parkerer på andre siden 
av elva der påkjørsel er 
oversiktlig i begge 
retninger. 

 Et tiltak som vil øke 
trafikksikkerheten er å 
forlenge foreslått gang- og 
sykkelsti fra utkjørsel av 
industriområdet og østover 
forbi svingen.

O

parkeringsplass vil gi minst 
ulemper for strandsonen. En kan 
ikke se at denne lokaliseringen 
ligger flere hundre meter fra 
stranden. Ved måling på kart 
ligger stranden under 80 meter fra 
parkeringsplassen. Den nye 
reguleringsplanen viser en 
helhetlig løsning der en får både 
løst parkeringsplass og får sanert 
avkjørsler. 
Rådmannen er enig i dette og 
viser til at det i kommuneplanen er 
vist en fremtidig gang og 
sykkelveg på denne strekningen. 
Dette vil også bli vurdert i 
forbindelse med revidering av 
trafikksikkerhetsplan. En viser til at 
dette er en fylkesveg og er 
således Rogaland 
Fylkeskommune som er vegeier.

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

Kart
1. Det vises returpunkt for hytteavfall.

Bestemmelser
2. ”Ved søknad om tillatelse til tiltak i industriområdet skal følgende redegjøres for:

g. Bygningens plassering på tomten.
h. Situasjonsplan i mål 1:200 som viser bygninger, murer, utvendige trapper, 

skjæring, fylling, materialbruk,.
i. Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, eksisterende 

og nytt terreng
j. Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente miljøulemper 

skal redegjøres for.
k. Fasader, snitt og planer i mål 1:100.
l. Høyder og utnyttelse 

2. Rekkefølgetiltak; Industriområdet skal knyttes til offentlig vann og avløp.
3. Hytterenovasjon: Innregulert avkjørsel til miljøstasjonen/hytterenovasjonen skal kun betjene 

trafikk i forbindelse med denne.  Tekniske planer skal forevises og godkjennes av Statens 
vegvesen før byggetillatelse blir gitt.

4. Følgende bestemmelser erstatter eksisterende 2.1 og 2.2;
2.1 Eksisterende boliger.
Eksisterende boliger i planområdet inngår i planen og kan om nødvendig gjennoppføres. 
Garasje er tillatt med bebygd areal inntil 50 m2 med mønehøyde inntil 4,5 m. Alle byggetiltak 
innenfor regulert byggegrense på 50 m fra senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens 
Vegvesen for uttale. 

2.2 Eksisterende fritidsboliger.
Eksisterende fritidsboliger i planområdet inngår i planen, og kan om nødvendig gjenoppføres 
med samme ytre mål som de har når planen vedtas. Alle byggetiltak innenfor regulert 
byggegrense på 50 m fra senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens Vegvesen for uttale. 

5. Maksimalt bebygd areal for hver tomt er BYA 40 %, pluss parkering.
6. Maksimal gesimshøyde er 12 m i industriområdet.
7. Høyspent legges i jordkabel. 
8. Eksisterende avkjørsler, gnr/bnr. 60/216, 60/230 og 60/231 - 3 avkjørsler - i planen saneres 

ved gjennomførelse av planen.
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4. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Planen omfattet i utgangspunktet kun det arealet som i kommuneplanen var vist som 
fremtidig industriområde IKL 14. Etter krav fra Statens Vegvesen har en måtte utvide 
planområdet til å omfatte begge sider av fylkesvegen samt innarbeide krav knyttet til 
avkjørselssanering m.m.   

Planen omfatter et område på omlag 85 daa. I planforslaget utgjør næringsområdet ca 44,3 
daa, bolig ca 1,2 daa, fritidsboliger ca 0,9 daa, kjøreveier ca 6,1 daa, annen veigrunn ca 3,9 
daa, grønnstruktur ca 5,0 daa, landbruksområde ca 8,2 daa, parkering ca 0,16 daa, frilufts-
område på land ca 12,9 daa til sammen, friluftsområde i sjø ca 1,8 daa.

4.1 Bebyggelse og estetikk
I forslaget til reguleringsbestemmelser har man tatt med at bygninger på næringsområdet
kan ha maksimal BYA = 40 % inkl. parkeringsplasser. Bygningenes gesimshøyde i dette 
området skal ikke overstige 10 m.

4.2 Eksisterende bebyggelse i planen
Ettersom både eksisterende bolighus og fritidsboliger ligger innenfor 50 m grensen fra 
senterlinja på Fv. 44, er det ikke tillatt å øke bygningsmassen på disse områdene verken til 
siden eller i høyden. 

I utgangspunktet krevde Statens Vegvesen at i disse områdene heller ikke oppføres nye 
bygninger, og eksisterende bygninger kan ikke gjenoppføres etter en evt. brann eller annen 
totalskade. Rådmannen har vurdert at dette var svært strengt og urimelig for de som 
tidligerehar fått lov å etablere boliger/fritidsboliger og har tatt dette opp med Statens 
Vegvesen som har akseptert at §§21 og 2.2 endres til: 
2.1 Eksisterende boliger.
Eksisterende boliger i planområdet inngår i planen og kan om nødvendig gjennoppføres. Garasje er 
tillatt med bebygd areal inntil 50 m2 med mønehøyde inntil 4,5 m. Alle byggetiltak innenfor regulert 
byggegrense på 50 m fra senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens Vegvesen for uttale. 

2.2 Eksisterende fritidsboliger.
Eksisterende fritidsboliger i planområdet inngår i planen, og kan om nødvendig gjenoppføres med 
samme ytre mål som de har når planen vedtas. Alle byggetiltak innenfor regulert byggegrense på 50 
m fra senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens Vegvesen for uttale. 

4.3 Utforming av bebyggelsen

5.3.1 Volum, dimensjoner og materialbruk
Det er i bestemmelsene lagt inn krav om at ved søknad om tillatelse til tiltak i industriområdet 
skal følgende redegjøres for:

- Bygningens plassering på tomten.
- Situasjonsplan i mål 1:200 som viser bygninger, murer, utvendige trapper, skjæring, 

fylling, materialbruk,.
- Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, eksisterende og nytt 

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

redegjøres for.
- Fasader, snitt og planer i mål 1:100.
- Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA).

Dette er i tråd med andre planer.
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4.3.2 Energibruk
Det er ikke sagt noe spesielt knyttet til dette fra tiltakshaver. En legger til grunn at det i 
hovedsak vil være strøm..

4.3.3 Byggelinjer
En viser til at byggelinjer er vist i tråd med vegforskriften.

5. TEKNISK INFRASTRUKTUR

5.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Atkomsten til næringsområdet forutsettes å skje fra atkomstvei inn til industriområdet som 
ligger nord for planområdet. I krysset er bygge-grensen trukket litt tilbake, i samsvar med 
veglovens bestemmelser. Krysset er vist med dråpe i atkomstvegen. Kryssområdet er 
dimensjonert for kjøretøy type VT og ST. 

Det er vist passeringslomme på sørsiden av riksvegen, slik at øvrig trafikk fra Jæren kan 
passere selv om det står et kjøretøy og venter på møtende trafikk før det kan kjøre inn på 
atkomstvegen. 

Dråpe og passeringslomme er med som rekkefølgekrav i forslaget til 
reguleringsbestemmelser, § 8.1.

En vurderer ikke at forslaget til reguleringsplan vil medføre redusert trafikksikkerhet og en 
viser til at dette er vurdert av fagkyndig jfr. planbeskrivelsen. Planen vil medføre bedret 
trafikksikkerhet i forhold til at den medfører avkjørselssanering fra flere eiendommer. 

5.2 Stier og løyper
I landskapet er det ofte spor etter gamle ferdselsveger og stier som kan få sin viktigste 
funksjon som turveger for hyttefolket. Disse vegfarene har sin historie som det er viktig å 
bringe videre. Mange steder tas det ikke hensyn til disse kulturminnene når nye felt 
planlegges ved at nye veger krysser de gamle og hytter plasseres midt i veger og stier. 

Det er vist en gangveg på 1 meter fra parkeringsplass ved stranden.

5.3 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

En har i planforslaget fulgt opp Statens Vegvesens krav i forhold til utforming av avkjørsler, 
lagt inn gang og sykkelveg m.m. Statens Vegvesen er sikret kontroll med avkjørsel fra 
fylkesvegen gjennom egen  bestemmelse som ivaretar dette.

5.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

En legger opp til at området skal knyttes til offentlig vann og avløp jfr. bestemmelsene.

5.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m X 1 1 Grønn

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

5.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling X 1 1 Grønn

Er ikke redegjort for, men legger til grunn at dette skjer i tråd bestemmelsene til DIM. Det er 
vist område for returpunkt for hytteavfall i planen. 

6. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 

utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

I forslaget til reguleringsbestemmelser er det lagt inn i § 2.3 at kontor- og publikumsdeler av 
bygninger i planområdet skal ha universell utforming. Terrenget i planområdet er slik at 
atkomsten for bevegelseshemmede er god.

Planen vil medføre bedre tilgjengelighet til badestranden på Sannarnes ved at det etableres 
offentlig parkeringsplass der 1 parkeringsplass skal forbeholdes HC-parkering. 

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

7. BARN OG UNGE

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Område for idrett/lek X 1 1 Grønn

Området hvor det skal etableres industriområde har liten eller ingen verdi for barn og unge.

Det vurderes derimot som positivt for barn og unge at en får bedre tilgjengelighet til 
badestranden på Sannarnes. Den offentlige parkeringsplassen er lagt slik at den ligger langs 
veien inn til eksisterende eiendommer og benytter samme avkjørsel fra fylkesvegen. Det vil 
nå også bli tilrettelagt for offentlig parkeringsplass som vil bedre tilgjengeligheten til 
badestranden for bl.a. de som bor på Hellvik. 

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.



10

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, støv og lukt

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy X 1 1 Grønn Ikke kjent.

Dette er et ordinært industriområde der aktiviteten må holde seg innforbi gjeldende regelverk. 

8.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

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

8.4 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

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.

8.6 Høyspent og magnetfelt

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 2 2 Gul
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Høyspentlinje med tilhørende bestemmelse er vist i planen.
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget ved at denen skal 
legges i kabel.

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. Høyspentområde er vist i planen og en vil vurdere å legge 
denne i kabel gjennom området i forbindelse emd utbygging av hensyn til en mest mulig 
effektiv arealutnyttelse.

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.

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 2 2 Gul

10. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

10.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl. 

drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.
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10.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn Eikeskog.

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 

rødlistart

X 1 1 Grønn

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

10.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

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

10.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

Ingen kjente jfr. uttale fra kulturavdelingen.

10.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Friluftsliv og rekreasjon 

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

x 1 1 Grønn

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

10.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 

jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ingen kjente jfr. uttale fra kulturavdelingen.

10.6 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.7 Terreng

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser.

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser.

Ikke kjent med spesielle forhold.

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

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og
samfunn

X 1 1 Grønn

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder i 
hovedsak innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder. 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.
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Rådmannen vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
heller ikke at ev. avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”.

En vurderer at utbyggingsavtale i dette tilfellet vil være ønskelig og legger opp til at dette vil 
bli inngått.

12. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn

Viser til saksutredningen ovenfor og etter en samlet vurdering kan en ikke se at planen vil 
komme i konflikt med forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler 
eller andre vurderinger som skulle tilsi dette i løpet av planprosessen.

13. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer det som viktig at en får på plass reguleringsplan for et kommunalt 
næringsområde på Sannarnes og viser til at dette har ligget inne i kommuneplanen i mange 
år. Det vil være viktig for en fremtidig positiv utvikling på Hellvik at en har tilgang på 
næringsarealer samt tilrettelagte friluftsområder ved sjøen. Sannarnes er en viktig 
badestrand i regional sammenheng, men ikke minst for de som bor på Hellvik.

Ved å tilrettelegge for dette industriområdet vil en kunne gi rom for nye arbeidsplasser på 
Hellvik. En viser her til at det er regulert mange boligtomter på Hellvik, men det er 
næringsareal en mangler.

Rådmannen vil derfor anbefale at reguleringsplanen blir vedtatt i tråd med fremlegg til 
vedtak.

14. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen direkte. Prosjektering og utbygging samt rekkefølgekrav må innarbeides i økonomiplan 
og budsjett på vanlig måte. Det vil påløpe kostnader for utbygger i form av legging av kabel 
samt etablering av nettstasjon. Det må etableres vann og avløp til området og dette må også 
innarbeides i økonomiplan og budsjett på vanlig måte.

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 industriområde på gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik med kart datert 
22.12.2010 og bestemmelser datert 02.10.2012 blir vedtatt med følgende endringer i:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12
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Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg

247245
Bestemmelser - reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik - industriformål -
revidert 021012

233742 Merknader til reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik - industriformål

233081
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. -
Hellvik - industriformål

230384 Uttalelse - reguleringsplan Hellvik, gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - industriformål

229217
Uttalelse - avgrenset høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 
m.fl. - Hellvik - industriformål

213912 A 1 171211 m tehgnforkl.pdf
209213 Hytterenovasjon - Hellvik industriområde
191679 Reguleringsplan for industri Hellvik - plassering av hytterenovasjon
202972 111201_p01_innspill_regplan.pdf

184585
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. -
Hellvik - industriformål

183613 Uttalelse til reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik industriformål
183438 Høringsuttale BR-representanten gnr. 60 bnr. 445 m.fl.

182044
Uttalelse fra miljøavdelingen - reguleringsplan for gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik 
industriområdet

185638
Forslag til justering av bestemmelser til reguleringsplan for industriområde Hellvik, 
gnr. 60 bnr. 445 m.fl.

185874
Forslag til justering av bestemmelser til reguleringsplan for industriområde Hellvik 
gnr. 60 bnr. 445 m.fl

Parter i saken:

            
ASSERSEN ALVIN ALKEVEIEN 3 4375 HELLVIK
ASSERSEN HENRIK RUSKEBAKKEN 4 4375 HELLVIK
ASSERSEN LILLIAR KLOPPABEKKVEIEN 

26
4375 HELLVIK

ASSERSON 
MAGDELE

AUSTRÅTTBANEN 29 4306 SANDNES

ASSERSON OLAV 
ARNULV

AUSTRÅTTBANEN 29 4306 SANDNES

AUNEVIK ANNE 
MARIE

LUNDEVEIEN 134 4550 FARSUND

BIRKELAND 
JOHANNE MARIE 
SKOGEN

LØVÅSVEIEN 16 4380 HAUGE I 
DALANE

BRATTELIE BJØRG JØNNINGSHEIVEIEN 
26 A

4316 SANDNES

EGELAND MALLY 
BEATRIS

SKJERPEVEIEN 3 4376 HELLELAND

EGERSUND 
GRANITT

4375 HELLVIK

EGGE GEIR URHAMMERVEIEN 2 4375 HELLVIK
EGGE TORHILD URHAMMERVEIEN 2 4375 HELLVIK
EIGERSUND 
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KOMMUNE
FLUGE SIGRID 
STORNES

NONSTEINBAKKEN 1 4370 EGERSUND

FLØISVIK KÅRE ALVASTEINVEIEN 57 4043 HAFRSFJORD
FOLKETS HUS 
V/FORENINGEN
HELLAND KIRSTEN KORSØRVEIEN 3 4370 EGERSUND
HELLAND MAGNUS FJELLIEN 11 5019 BERGEN
HELLAND SIGMUND SØRLIBAKKEN 5 A 4070 RANDABERG
HELLVIK HÅKON TJØNNEMYRA 16 4640 SØGNE
HELLVIK OLAF
JØRGENSEN  BIRGIT HULDREVEIEN 37 1388 BORGEN
JØRGENSEN ROAR KOONG KARLS GATE 

39
4010 STAVANGER

JØRGENSEN SONJA REKEFJORD 4380 HAUGE I 
DALANE

LOHNE ASTRID LOHNEVEIEN 218 4640 SØGNE
LOTHE ELLEN SOFIE SLETTHEIVEIEN 45 4626 KRISTIANSAND 

S
MEISLAND KJELL FOLKVORDVEIEN 32 4318 SANDNES
NODLAND AUD 
JOHANNE

VESTRE GATE 1 4370 EGERSUND

NODLAND JOHN 
IVAR

VESTRE GATE 1 4370 EGERSUND

NORDBØ EVA MARIE 
BOTTEN

EGDEVEIEN 9 4307 SANDNES

OLIVERSEN TANJA 
HEGELSTAD

BEVERVEIEN 29 4370 EGERSUND

PEDERSEN 
KENNETH

RUSKEBAKKEN 13 B 4375 HELLVIK

PEDERSEN KÅRE 
MAGNE

HUMLESTADGATEN 
18

4370 EGERSUND

PEDERSEN RINO TROSAVIGVEIEN 88 4375 HELLVIK
PUNTERVOLD EVY 
HADLAND

HADLANDSVEIEN 35 4370 EGERSUND

SANNARNES 
GUDMUND

JÆRVEIEN 1319 4375 HELLVIK

SKOGEN RANGAR 
JOHN

V/ASTRID SKOGEN, 
EGREFJELLVEIEN 19

4370 EGERSUND

SKRETTING EVY TOPPAVEGEN 9 4360 VARHAUG
STATENS 
VEGVESEN

POSTBOKS 8142 DEP 0033 OSLO

STORNES BJØRN URA 27 4056 TANANGER
STORNES ROAR KROKEN 11 5003 BERGEN
TORGEIRSEN 
ODDLAUG
UDLAND TORFRID 
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EIGERSUND KOMMUNE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE 
HELLVIK, GNR. 60, BNR. 445, M. FL. 

Plankart datert 22.12.10. 
Bestemmelser datert 02.10.12.

§ 1 GENERELT

1.1Formål

Formålet med planen er å legge til rette for:
 bygging av næringsbygg med tilhørende anlegg.
 friluftsliv mellom Fv. 44 og sjøen, samt i sjøen.
 økt trafikksikkerhet ved samling av avkjørsler fra Fv. 44.

1.2Området skal reguleres til:

 Bebyggelse og anlegg.
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
 Grønnstruktur.
 Landbruks-, natur- og friluftsområder.
 Bruk og vern av sjø og vassdrag.
 Hensynssoner.

§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG. (PLBL. § 12-5, NR 1.)

2.1 Boligbebyggelse.

Eksisterende boliger i planområdet inngår i planen og kan om nødvendig 
gjennoppføres. Garasje er tillatt med bebygd areal inntil 50 m2 med mønehøyde 
inntil 4,5 m. Alle byggetiltak innenfor regulert byggegrense på 50 m fra senterlinjen 
på Fv. 44 skal forelegges Statens Vegvesen for uttale. 

2.2 Fritidsbebyggelse.

Eksisterende fritidsboliger i planområdet inngår i planen, og kan om nødvendig 
gjenoppføres med samme ytre mål som de er vist med i planen. Alle byggetiltak 
innenfor regulert byggegrense på 50 m fra senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges 
Statens Vegvesen for uttale. 

2.3 Næringsvirksomhet.

Innenfor det regulerte området kan det drives industri, herunder bearbeiding av stein, 
kontor, lager. Ved søknad om tillatelse til tiltak i industriområdet skal følgende 
redegjøres for:

a. Bygningens plassering på tomten.
b. Situasjonsplan i mål 1:200 som viser bygninger, murer, utvendige 

trapper, skjæring, fylling, materialbruk,.
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c. Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, 
eksisterende og nytt terreng

d. Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente 
miljøulemper skal redegjøres for.

e. Fasader, snitt og planer i mål 1:100.
f. Høyder og utnyttelse

Arealet kan deles opp etter bedriftenes behov, etter planer godkjent av kommunen.

Virksomhetens art og bygningens utforming skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av 
Eigersund kommune.  Det tillates ikke virksomhet som ved røyk eller på annen måte 
er til sjenanse for omgivelsene. Gjeldende støyforskrifter skal overholdes og 
dokumenteres.

Kontor- og publikumsdeler av bygninger i planområdet skal ha universell utforming.

Maksimalt bebygd areal for hver tomt er BYA 40 % pluss parkering. 

Maksimal gesimshøyde er 12 m.

På hver tomt skal det være 1 parkeringsplass per 100 m2 gulvflate i bebyggelsen
som benyttes til industri og lager. For kontorer skal det være en parkeringsplass per 
50 m2 gulvflate.

Inngjerding av de enkelte tomter skal det søkes om til Eigersund kommune, som skal 
godkjenne så vel gjerdenes plassering som høyde, konstruksjon og farge.

Der det etter terrengbearbeiding blir fjellskjæringer eller andre bratte skjæringer eller 
fyllinger med høydeforskjell over 2,0 m, skal det for å hindre at personer eller dyr 
faller utfor og skader seg, bygges forsvarlig gjerde nær toppen av skjæringen / 
fyllingen.

2.3 Hytterenovasjon

Innregulert avkjørsel til miljøstasjonen/hytterenovasjonen skal kun betjene trafikk i 
forbindelse med denne.  Tekniske planer skal forevises og godkjennes av Statens 
vegvesen før byggetillatelse blir gitt.

§ 3 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER (PLBL. § 12-5, NR 2.)

3.1 Kjørevei.

Fv. 44 er offentlig kjørevei.

Atkomstveien inn til industriområdet er offentlig kjørevei. Regulert bredde er 6,0 m.

Kjøreveien som går ut fra starten av atkomstveien til industriområdet er privat for de 
som har hjemmel eller festeavtale til eiendommer som betjenes av denne veien.

Kjøreveien inn til parkeringsplassen ved friluftsområdet sør for Fv. 44 er åpen for 
allmenn ferdsel.
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3.2 Gang- og sykkelvei.

I området ved bekken kan det opparbeides en inntil 1,5 m bred gangvei som fører 
fram til bru over bekken. Plassering av gangveien tilpasses der det er mest
hensiktsmessig å bygge brua.

Langs Fv. 44 er det regulert inn en 3,0 m + 2 x 0,25 m bred gang- og sykkelvei. På 
en kort strekning sørøst for veikrysset, er det lagt opp til en kombinasjonsbruk av 
gang- og sykkelvei og atkomstvei til noen fritidsboliger.

3.3 Annen veigrunn.

Langs Fv. 44 og atkomstveien inn til industriområdet er det regulert inn et 3 m bred 
sone, til grøfter / fyllinger m.m.

3.4 Parkering.

På dette området kan det opparbeides parkeringsplass for 7 kjøretøyer, hvorav 1 
reservert HC-parkeringsplass. Plassen er åpen for allmennheten.

§ 4 GRØNNSTRUKTUR (PLBL. § 12-5, NR 3.)

4.1 Grønnstruktur.

Dette området er ment som buffer mellom næringsområdet og det tilliggende 
landbruks-området. Dette området skal ikke bebygges og det skal ikke gjøres andre 
inngrep i området.

§ 5            LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (PLBL. § 12-5, NR 
5.)

5.1 Landbruksområde.

I dette området kan det drives landbruksdrift. Det er ikke tillatt med noen form for 
bygninger i dette området.

5.2 Friluftsområde.

Disse områdene kan benyttes som friluftsområde av allmennheten. Det er ikke tillatt 
med konstruksjoner eller andre inngrep i disse områdene.

§ 6            BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PLBL. § 12-5, NR 6.)

6.1 Friluftsområde.

Dette området kan benyttes som friluftsområde av allmennheten. Det er ikke tillatt 
med bygninger eller andre inngrep i dette området.
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§ 7 HENSYNSSONER (PLBL. § 12-6.)

7.1 Sikttrekanter.

I sikttrekantene skal det ikke være gjenstander, vegetasjon eller bygninger som rager 
mer enn 0,5 m over tilstøtende veiers planum.

7.2 Høyspent.

Innenfor dette området er det ikke tillatt å føre opp bygninger eller andre 
konstruksjoner. Høyspent skal legges i jordkabel. 

§ 8. FELLES BESTEMMELSER.

8.1 Rekkefølgekrav.

1. Før det kan gis tillatelse til anleggs- eller byggearbeider i næringsområdet skal 
kryssområdet med Fv. 44 være opparbeidet etter planer godkjent av Statens 
vegvesen, med bl.a. passerings-lomme på Fv. 44 og dråpe i veien til 
næringsområdet.

2. Industriområdet skal knyttes til offentlig vann og avløp.

3. Eksisterende avkjørsler, gnr/bnr. 60/216, 60/230 og 60/231 - 3 avkjørsler - i planen 
saneres ved gjennomførelse av planen.

Eigersund kommune, den        /         2012. 





Internt notat
  

  

Mottakere:

Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 
m.fl. - Hellvik - industriformål

Vår ref.: 12/16711 / 08/1613 / PL-, FA-L12, GBR-60/445 Dato: 06.06.2012

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

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

I sitt møte 06.06.12 har Felles brukerutvalg behandlet sak 017/12 – Referatsaker til Felles 
brukerutvalgs møte 06.06.12:

RS 3 –  Avgrenset høring og offentlig ettersyn – reguleringsplan gnr.60 bnr.445 m.fl.
              – Hellvik - industriformål

Felles brukerutvalgs vedtak den 06.06.12:

Felles brukerutvalg støtter Planteknisk utvalgs vedtak 035/12 av 13.03.12 som lyder 
slik:

Forslag til reguleringsplan for industriområde på gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik med 
kart og bestemmelser datert 22.12.2010 blir vedtatt med følgende endringer i:

Kart
1. Det vises returpunkt for hytteavfall.

Bestemmelser
1. ”Ved søknad om tillatelse til tiltak i industriområdet skal følgende redegjøres 

for:
a. Bygningens plassering på tomten.
b. Situasjonsplan i mål 1:200 som viser bygninger, murer, utvendige 

trapper, skjæring, fylling, materialbruk,.
c. Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, 

eksisterende og nytt terreng
d. Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente 

miljøulemper skal redegjøres for.
e. Fasader, snitt og planer i mål 1:100.
f. Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA).”

2. Rekkefølgetiltak; Industriområdet skal knyttes til offentlig vann og avløp.
3. Hytterenovasjon: Innregulert avkjørsel til miljøstasjonen/hytterenovasjonen 

skal kun betjene trafikk i forbindelse med denne.  Tekniske planer skal 
forevises og godkjennes av Statens vegvesen før byggetillatelse blir gitt.

4. Følgende bestemmelser erstatter eksisterende 2.1 og 2.2;
2.1 Eksisterende boliger.
Eksisterende boliger i planområdet inngår i planen og kan om nødvendig 
gjennoppføres. Garasje er tillatt med bebygd areal inntil 50 m2 med mønehøyde 
inntil 4,5 m. Alle byggetiltak innenfor regulert byggegrense på 50 m fra 
senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens Vegvesen for uttale. 
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2.2 Eksisterende fritidsboliger.
Eksisterende fritidsboliger i planområdet inngår i planen, og kan om nødvendig 
gjenoppføres med samme ytre mål som de har når planen vedtas. Alle byggetiltak 
innenfor regulert byggegrense på 50 m fra senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges 
Statens Vegvesen for uttale. 

5. Maksimalt bebygd areal for hver tomt er BYA 40 %, pluss parkering.
6. Maksimal gesimshøyde er 12 m i industriområdet.
7. Høyspent legges i jordkabel. 
8. Eksisterende avkjørsler, gnr/bnr. 60/216, 60/230 og 60/231 - 3 avkjørsler - i 

planen saneres ved gjennomførelse av planen.

De nye punktene legges ut til ny høring før planen fremmes for kommunestyret.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12.12.

Vedtaket er enstemmig.

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

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær







EIGERSUND KOMMUNE

Målestokk

REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER FOR
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Kommunestyrets vedtak:
2. gangs behandling i Miljøutvalget
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Offentlig høring
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N

Koordinatsystem: UTM sone 32 / Euref89

Bebyggelse og anlegg, (PLBL §12-5 nr 1)

Næringsområde
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Kjørevei

(PLBL. § 12-5 nr 2.)

Landbruks-, natur- og friluftsområder
(PLBL. § 12-5 nr 5.)

Friluftsområde
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(PLBL. § 12-6)

Frisikt

Sikringssoner

TEGNFORKLARING
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Planens begrensninger

Formålsgrense
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Plannummer:
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Siv.ing. Magne Eikanger, rev. sist 17.12.11
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Bruk og vern av sjø og vassdrag

Friluftsområde i sjø
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(PLBL. § 12-5 nr 6)
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22.01.10

Omriss av eksisterende bygning
som inngår i planen
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18.01.11 007/11 MEi
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________________________________________________________________ 

Fra:  Knutsen Linda Normann 

Sendt: 11.01.2012 
Til:  'Dag Kjetil Tonheim' 
Kopi: 
Emne: SV: Hytterenovasjon - Hellvik industriområde 
________________________________________________________________ 

 Helt supert! J

Mvh Linda Knutsen

Fra: Dag Kjetil Tonheim [mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 11. januar 2012 08:51
Til: Knutsen Linda Normann
Emne: SV: Hytterenovasjon - Hellvik industriområde

Forslag til bestemmelse:

1.    Hytterenovasjon: Innregulert avkjørsel til miljøstasjonen/hytterenovasjonen skal kun betjene trafikk i 
forbindelse med denne.  Tekniske planer skal forevises og godkjennes av Statens vegvesen før 
byggetillatelse blir gitt.

Ok??

Mvh

Dag KJ

  _____  

Fra: Knutsen Linda Normann [mailto:linda.knutsen@vegvesen.no] 
Sendt: 10. januar 2012 13:12
Til: 'Dag Kjetil Tonheim'
Emne: SV: Hytterenovasjon - Hellvik industriområde

Hei og godt nyttår Dag Kjetil!



Vi kan akseptere foreslåtte plassering og utforming av hytterenovasjon med vendehammer forutsatt at;

-          Innregulert avkjørsel fra steinbruddveien kun skal betjene trafikk i forbindelse med 
miljøstasjonen/hytterenovasjonen. 

-          Frisikt mot fv. 44 i henhold til høringsutkastet av reguleringsplanen "Hellvik  industri"  ivaretas.

-          Tekniske planer skal forevises og godkjennes av Statens vegvesen før byggetillatelse blir gitt.

Med hilsen
Linda Normann Knutsen

Seksjon: Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger
Postadresse: Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER
Besøksadresse: Lagårdsveien 80, STAVANGER
Telefon: +47 51911504  Mobil: +47 91384962  e-post: linda.knutsen@vegvesen.no 
<mailto:linda.knutsen@vegvesen.no>
www.vegvesen.no <http://www.vegvesen.no/>  e-post: firmapost-vest@vegvesen.no <mailto:firmapost-
vest@vegvesen.no>

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten? 

Fra: Dag Kjetil Tonheim [mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 10. januar 2012 10:58
Til: Knutsen Linda Normann
Emne: Hytterenovasjon - Hellvik industriområde
Viktighet: Høy

Hei og godt nyttår!

Multiconsult har foreslått å flytte hytterenovasjonen inn i industriområde og trekke det så langt ut som 
mulig mot fylkesvegen. Frisikt i forhold til avkjrøsel vil kunne ivaretas. Dette medfører heller ikke flre 
avkjrøselr til området. Er dette noe Vegvesent kan akseptere, det er vasneklig å flytte det mye lenegr inn 
av hensyn til en høyspentlinje som er vist i bakkant.

Håper på et raskt og positivt svar fra deg! :) Dersom dere aksepterer dette ev. med krav i bestemmelsene 
i forhold til godkjennting av dere, får jeg planen opp til den 23. janaur som er leveringsfristen for saker! 



mvh

Dag Kjetil :)
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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:

Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 
m.fl. - Hellvik - industriformål

Vår ref.: 11/20805 / 08/1613 / PL-, FA-L12, GBR-60/445 Dato: 20.07.2011

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

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

Arbeidsutvalget v/leder har behandlet sak vedr. høring og offentlig ettersyn – reguleringsplan 
gnr.60 bnr.445 m.fl. – Hellvik – industriformål, offentlige, datert 27.05.11, og har følgende 
merknad:

Felles brukerutvalg støtter rådmannens forslag med miljøutvalgets tillegg, M-007/11, 
som lyder:

Forslag til reguleringsplan for industriområde på gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik
med kart og bestemmelser datert 22.12.2010 blir lagt ut til offentlig ettersyn 
som fremlagt med følgende:

Det innreguleres gang- og sykkelsti gjennom industriområdet fra 
avkjørsel og til plangrense i vest.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10

   

Med hilsen

Else Marie Schneidereit Randi S. Haugstad
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær





Vedr:  Reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. – Hellvik - industriformål.

Jeg har ingen merknader til planen.

M.v.h.

Åshild Stornes Slettebø.
BR – Representant.



________________________________________________________________ 

Fra:  Per Steinar Berentsen 
Sendt: 28.06.2011 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: 
Emne: Høring - reguleringsplan for gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik industriområdet 
________________________________________________________________ 

 Hei!

Miljøavdelingen har ingen merknader til selve arealplanen, men vil bemerke at det i bestemmelsene under 
pkt. 8, rekkefølgekrav, bør tas inn at offentlig vann- og avløp må være etablert før byggetillatelse kan gis.

Mvh. Per S. Berentsen



________________________________________________________________ 

Fra:  Knutsen Linda Normann 

Sendt: 15.07.2011 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: 
Emne: SV: FORSLAG TIL JUSTERING AV BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR 
INDUSTRIOMRÅDE HELLVIK, GNR. 60, BNR. 445, M. FL. 
________________________________________________________________ 

 Statens vegvesen kan akseptere formuleringen som foreslått. Med denne bestemmelsen sikres det at alle 
byggetiltak innenfor regulert byggegrense på 50 meter skal forelegges Statens vegvesen før 
byggetillatelse kan gis. Det vil ikke bli gitt tillatelse til å føre opp nye bygninger på området/eiendommene 
innenfor byggegrensen. 

God sommer!

Med hilsen
Linda Normann Knutsen

Seksjon: Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger
Postadresse: Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER
Besøksadresse: Lagårdsveien 80, STAVANGER
Telefon: +47 51911504  Mobil: +47 91384962  e-post: linda.knutsen@vegvesen.no 
<mailto:linda.knutsen@vegvesen.no>
www.vegvesen.no <http://www.vegvesen.no/>  e-post: firmapost-vest@vegvesen.no <mailto:firmapost-
vest@vegvesen.no>

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten? 

Fra: Dag Kjetil Tonheim [mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 14. juli 2011 12:52
Til: Knutsen Linda Normann
Emne: FORSLAG TIL JUSTERING AV BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR 
INDUSTRIOMRÅDE HELLVIK, GNR. 60, BNR. 445, M. FL.
Viktighet: Høy



Viser til telefonsamtale den 14.07.2011 angående bestemmelser for eksisterende bolig- og 
fritidsbebyggelse i ligger innenfor regulert byggegrense på 50 m fra senterlinjen på Fv. 44 og der 
bestemmelsene bl.a. fastslår at; "Bygningene kan ikke gjenoppføres etter en evt. brann eller annen 
totalskade."

De to bestemmelsene lyder som følger:

2.1 Boligbebyggelse.

Ettersom dette området ligger innenfor regulert byggegrense på 50 m fra senterlinjen på Fv.

44, kan det ikke gis tillatelse til at bygningsmassen her utvides til siden eller i høyden. Det

kan heller ikke gis tillatelse til å føre opp nye bygninger på dette området. Bygningene kan

ikke gjenoppføres etter en evt. brann eller annen totalskade.

2.2 Fritidsbebyggelse.

Ettersom dette området ligger innenfor regulert byggegrense på 50 m fra senterlinjen på Fv.

44, kan det ikke gis tillatelse til at bygningsmassen her utvides til siden eller i høyden. Det

kan heller ikke gis tillatelse til å føre opp nye bygninger på dette området. Bygningene kan

ikke gjenoppføres etter en evt. brann eller annen totalskade.

En vurderer at dette fremstår som et uforholdsmessig inngrep overfor grunneierene og viser til at dette er 
bygninger som er bygd lovlig og delvis i senere år. 

En viser til at en 100 m lenger nordover i forbindelse med annen reguleringsplan (Reguleringsplan for del 
av gnr. 60 bnr. 290 mfl på Sannarnes) har fått aksept for følgende formulering i forbindelse med 
eksisterende bebyggelse: 

2.1 Eksisterende boliger.

Eksisterende boliger i planområdet inngår i planen og kan om nødvendig gjenoppbygges.

Garasje er tillatt med bebygd areal inntil 50 m2 med mønehøyde inntil 4,5 m.

2.2 Eksisterende fritidsboliger.

Eksisterende fritidsboliger i planområdet inngår i planen, og kan om nødvendig gjenoppføres

med samme ytre mål som de har når planen vedtas.

En ber om at en kan legge samme bestemmelse til grunn og foreslår følgende der alle byggetiltak innenfor 



regulert byggegrense på 50 meter skal forelegges Statens Vegevsen for uttale:

2.1 Eksisterende boliger.

Eksisterende boliger i planområdet inngår i planen og kan om nødvendig gjennoppføres. Garasje er tillatt 
med bebygd areal inntil 50 m2 med mønehøyde inntil 4,5 m. For alle byggetiltak innenfor regulert 
byggegrense på 50 m fra senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens Vegvesen for uttale. 

2.2 Eksisterende fritidsboliger.

Eksisterende fritidsboliger i planområdet inngår i planen, og kan om nødvendig gjenoppføres med samme 
ytre mål som de har når planen vedtas. For alle byggetiltak innenfor regulert byggegrense på 50 m fra 
senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens Vegvesen for uttale. 

Håper at dette vil være akseptabelt og håper på en snarlig og positiv tilbakemelding!

God sommer!

Mvh

Dag Kjetil Tonheim

Plansjef
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
160/12 Planteknisk utvalg 23.10.2012

Kommunestyret 29.10.2012

Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 -
Sannarnes - 2. gangsbehandling
  

Sammendrag:
Forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse på gnr. 60 bnr 36, Sannarnes på Hellvik har 
vært til offentlig ettersyn. Det er kommet inn merknader til planen som medfører 
presiseringer i bestemmelsene. 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 vedtas i tråd med fremlegg til vedtak.

Saksgang:
PTU innstiller til kommunestyret som fatter vedtak i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 02.10.2012:
PTU innstiller til kommunestyret
Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse BF gnr. 60 bnr. 36 - Sannarnes vedtas 
med følgende endringer i:
Kart

1. Plassering av fritidsboligene er justert samt form på ny bebyggelse er vist.

Bestemmelsene:
1. §4.2.1 omformuleres til ”Kjørevei er felles for planlagt nye fritidsboliger og skal skiltes 

med 30 km/t sone.”
2.  Adkomst skjer via Fv 44 i etablert avkjørsel. Avkjørsel skal utformes i tråd med 

vegnormalen og godkjennes av Statens Vegvesen.”
3. Ny bestemmelse §4.2.2 ”Innenfor frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 m 

over vegbanenivå.”
4. §7.1.4 omformuleres til: ”Avkjørselen skal være opparbeidet av tiltakshaver og 

godkjent av Statens vegvesen, før byggetillatelse kan gis.”
5. Foreslår at pkt. 4.10 annet avsnitt omformuleres til ”Drikkevannet skal hentes fra  

borebrønn som er avmerket på reguleringsplankartet. Vannforsyning og 
drikkevannskvalitet skal tilfredsstille drikkevannsforskriftens bestemmelser.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
097/12 Planteknisk utvalg 12.06.2012

Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 - Sannarnes - 2. 
gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 - Sannarnes hvor en 
ønsker å regulere finn 3 fritidsboliger har vært til offentlig ettersyn. 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
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Offentlige merknader

1. Fylkesmannen i Rogaland  Ingen merknad O
2. Statens Vegvesen  Merknad J
3. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O
4. Mattilsynet  Merknad J

Private merknader

5. Lars Viland  Merknad O
6. Helge Stensland  Merknad O

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Fylkesmannen i 
Rogaland

 Fylkesmannen har ingen 
vesentlige merknader til 
denne planen.

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

2. Statens Vegvesen  Har følgende krav til 
endringer i 
bestemmelsene for å 
unngå innsigelse: 
1. §4.2.1 omformuleres til 

”Kjørevei er felles for 
planlagt nye 
fritidsboliger. Adkomst 
skjer via Fv 44 i 
etablert avkjrøsel. 
Avkjørsel skal 
utformes i tråd med 
vegnormalen og 
godkjennes av Statens 
Vegvesen.”

2. Ny bestemmelse 
§4.2.2 ”Innenfor 
frisiktsone skal det 
være fri sikt i en høyde 
på 0,5 m over 
vegbanenivå.”

3. §7.1.4 omformuleres 
til: ”Avkjørselen skal 
være opparbeidet av 
tiltakshaver og 
godkjent av Statens 
vegvesen, før 
byggetillatelse kan 
gis.”

J Rådmannen har lagt dette inn i 
bestemmelsen i tråd med 
uttalelesen.

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

4. Mattilsynet  Foreslår at pkt. 4.10 annet 
avsnitt omformuleres til 
”Drikkevannet skal hentes 
fra  borebrønn som er 

J Dette er blitt endret i endelige 
bestemmelser.
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avmerket på 
reguleringsplankartet. 
Vannforsyning og 
drikkevannskvalitet skal 
tilfredsstille 
drikkevannsforskriftens 
bestemmelser.”

Private merknader
5. Lars Viland   Refererer til 

planbeskrivelsen hvor det 
under kapittelet om 
planens konsekvenser 
står; ”Det er vanskelig å se 
vesentlige konsekvenser 
for naboer da økning av 
biltrafikk og endring av 
ÅDT vil være nærmest 
ubetydelig. ”Veien opp til 
planområdet ble i sin tid 
tilrettelagt for en 
fritidsbolig på ett tidspunkt 
hvor det var mindre enn 
en bil pr husstand i Norge. 
Konsekvensen av planen 
er tilretteleggelse av 2 
biler pr fritidsbolig dvs. en 
mangedobling i økning av 
biltrafikk. Det er også 
naturlig at det vil oppholde 
seg mindreårige i boligene 
som sikkerhetsmessig vil 
bli berørt av denne 
trafikkøkningen. Veien har 
i dag komprimerings- og 
utglidingsskader etter 
forrige anleggsperiode 
som sannsynligvis 
ytterligere vil eskalere og 
være av sikkerhetsmessig 
betydning. Når en 
behandler konsekvensen 
av planen i en rapport bør 
en kunne forvente at den 
tar for seg det 
sikkerhetsmessige både 
når det gjelder 
dimensjonering av selve 
veianlegget og hva som er 
ett sikkerhetsmessig 
akseptabelt nivå for 
trafikkøkning på det 
aktuelle området med 
tilstrekkelig faglig 
forankring.

D En har lagt dette frem for 
tiltakshaver som uttaler følgende; 
”Veilengden frem til gjeldene hytter 
er fra fylkesveien ca 230 m og 
asfaltert med en varierende 
bredde på 2,5 til 3 m pluss noe 
bredde på utsiden av asfalten. Ca 
70 m og 130 m fra fylkesveien er i 
dag to passeringslommer. Ved 
etablering av hyttene vil den siste 
delen fra 150 m til 230 m bli noe 
bredere da en planlegger å grave 
ned strømkabler og 
avløpsledninger i kanten av veien. 
Den siste delen av veien vil da 
oppnå en veibredde på ca 4 m. 
Når det gjelder den omtalte 
utglidingen så hevder tiltakshaver 
at de har fått opplyst at det er Lars 
Viland selv som har gravet ca 1 m 
inn i veien fra ca 150m til 170 m 
da han har lagt avløp i veien. 
Den utgravde delen av veien ble 
ikke fylt i og komprimert skikkelig 
slik at der hvor asfalten er skjøtet, 
er det blitt en glippe på ca 2 cm. 
Dette virker nå stabilisert og utgjør 
ingen fare. Eventuelle skader på 
veien ved anleggstrafikk vil 
selvsagt måtte utbedres.
Det er et krav i planen at det må 
avsettes 2 parkeringsplasser pr 
boenhet. Det er allikevel grunn til å 
påpeke at dette gjelder 
fritidseiendommer som 
hovedsakelig vil bli benyttet i ferier 
og helger. Det vil normalt ikke 
være 2 biler på hver hytte 
samtidig. Belastningen på veien vil 
derfor ikke være av en slik art at 
det representerer en fare for myke 
trafikanter.” 
Rådmannen viser til at 3 nye 
fritidsboliger vil medføre en økning 
av biltrafikken. Dette vil 
hovedsakelig være i tilknytning til 
helg og ferier. Anslagsvis vil de 
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medføre en økning på om lag 15 
bilbevegelser pr. dag når hyttene 
er i samtidig bruk. Dette vil ikke 
vurderes å være en vesentlig 
økning. Trafikken på veien 
vurderes samlet å fremdeles være 
lav etter reguleringen jfr. at den 
skal betjene til sammen 8 bolighus 
og fritidsboliger. Rådmannen viser 
til uttale fra Viland og vil anbefale 
at veien bør skiltes med 30 km/t 
sone for å sikre lavest mulig fart 
og at dette sikres i
bestemmelsene. Viser ellers til 
endringer i bestemmelser jfr. uttale 
fra Statens Vegvesen som sikrer 
avkjørsel, frisiktsone m.m. Når det 
gjelder utglidinger og ev. skader 
på veien, vil dette være et forhold 
mellom partene og kommunen tar 
ikke stilling til dette.

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.

Bestemmelser
6. §4.2.1 omformuleres til ”Kjørevei er felles for planlagt nye fritidsboliger og skal skiltes 

med 30 km/t sone.”
7.  Adkomst skjer via Fv 44 i etablert avkjrøsel. Avkjørsel skal utformes i tråd med 

vegnormalen og godkjennes av Statens Vegvesen.”
8. Ny bestemmelse §4.2.2 ”Innenfor frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 m 

over vegbanenivå.”
9. §7.1.4 omformuleres til: ”Avkjørselen skal være opparbeidet av tiltakshaver og 

godkjent av Statens vegvesen, før byggetillatelse kan gis.”
10. Foreslår at pkt. 4.10 annet avsnitt omformuleres til ”Drikkevannet skal hentes fra  

borebrønn som er avmerket på reguleringsplankartet. Vannforsyning og 
drikkevannskvalitet skal tilfredsstille drikkevannsforskriftens bestemmelser.”

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 
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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
og rekkefølgekrav er innarbeidet jfr. 
uttale.

En har foretatt en mindre justering av plassering av fritidsboligene som er innarbeidet i 
plankartet, der også formen er bedre definert:

Høringsutkast Endelig plan
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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. Dette skal bl.a. dekke besøksparkering.

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 er kommet merknad fra boligeiendom i området og rådmannen anbefaler at veien skiltes 
med 30 km/t sone fra fylkesveien og oppt il hyttene. En vurderer at trafikkøkningen som de 
nye hyttene vil medføre ikke vil være å betrakte som vesentlig jfr. også vurdering av 
Prosjektil AS, og den samlede trafikkbelastningen vurderes fremdeles å være lav jfr. at det 
her er kun 8 fritidsboliger og boliger som benytter seg av veien etter utbygging i tråd med 
reguleringsplanen. Det er heller ikke mulighet for gjennomkjøring. 
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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

Dette er ivaretatt i planforslaget jfr. presiseringer fra Mattilsynet.

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.

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.
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10. SIKKERHET OG BEREDSKAP

10.1 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.

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.
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10.7 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.

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
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Ikke kjent med spesielle forhold.

12.2 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

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
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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 
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.
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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

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 skrev i forbindelse med tidligere behandling 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.” Det er kommet merknad fra nabo i forhold til konsekvenser for de jfr. 
trafikkøkning og veiens standard. Rådmannen anbefaler at veien skiltes med 30 km/t.

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”.
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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 
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:
PTU innstiller til kommunestyret
Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse BF gnr. 60 bnr. 36 - Sannarnes vedtas 
med følgende endringer i:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12
~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg

235024
Planbeskrivelse - Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr 60 bnr 36 -
Sannarnes.pdf

247244 Reguleringsplan for fritidsbebyggelse, Sannarnes, HF gnr 60 bnr 36.doc
244477 Reguleringsplankart.pdf

235025
ROS-analyse - Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr 60 bnr 36 -
Sannarnes.pdf

244482 Kommentarer til høringsmerknader.docx
235732 Uttalelse - detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse HF gnr. 60 bnr.36 -Sannarnes -
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Kommentarer

239072
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg vedr. detaljreguleringsplan 
for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 - Sannarnes

242050
Uttale til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan for 
fritidsbebyggelse

240530
Høringsuttalelse - detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 -
Sannarnes

244478 PLAN, snitt.pdf
244479 SNITT1.pdf
244480 SNITT2.pdf
244481 SNITT3.pdf
244483 feilregistrering

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; 
Dag Kjetil Tonheim

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. 
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

13 U 19.06.2012

VILAND LARS 
SIGMUND; 
VATNAMOT KJETEL; 
VASSVIK MAGNUS 
SIGMUND; 
TERNOWITZ THOMAS; 
TERNOWITZ ANNE 
KARIN; 
SVANES BRIT TONE; 
STENSLAND HELGE; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
SLETTEBØ LIV 
ODDNY; 
SLETTEBØ IVAR; 
SANNARNES 
GUDMUND; 
SANNARNES 

Høring og offentlig ettersyn -
Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse HF 
gnr. 60 bnr. 36 - Sannarnes
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GUDMUND; 
SANNARNES 
GUDMUND; 
SANNARNES 
BRYNJULF; 
ROTT TORFRID ANNA; 
ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE; 
KRISTOFFERSEN 
SVEIN IVAR; 
KRISTOFFERSEN 
ASTRID SCH; 
KLOSTER TORHILD; 
JACOBSEN TORGRIM 
MOUM; 
JACOBSEN ELISE 
SÆSTAD; 
HØYLAND JØRN-EGIL; 
HELLAND SIGMUND; 
HELLAND MAGNUS; 
HELLAND HEIDI; 
BORGSTRØM MONA 
HELLAND; 
BERENTSEN BJØRN 
REIDAR

14 U 19.06.2012

Mattilsynet; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Dalane Miljøverk

Høring og offentlig ettersyn -
detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse HF 
gnr. 60 bnr. 36 - Sannarnes

16 N 19.06.2012

Bjarne Rosenblad; 
Randi Haugstad; 
Roger Tengsareid; 
Annbjørg Elve 
Skofteland; 
Jone Chr. Omdal; 
Åshild Stornes Slettebø

Høring og offentlig ettersyn -
detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse HF 
gnr. 60 bnr. 36 - Sannarnes

15 X 19.06.2012
Høringsutkast - Detaljreguleringsplan for 
fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 - Sannarnes

17 I 25.06.2012 Lars Viland
Uttalelse - detaljreguleringsplan for 
fritidsbebyggelse HF gnr. 60 bnr.36 -Sannarnes -
Kommentarer

18 I 29.06.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til reguleringsplan for fritidsbebyggelse 
på gbnr.60/36 Sannarnes HF

20 I 04.07.2012 Statens vegvesen
Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 
60 bnr. 36 - ber om utsettelse av uttalelsesfristen

21 I 30.07.2012 Mattilsynet
Høringsuttalelse - detaljreguleringsplan for 
fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 - Sannarnes

22 I 10.08.2012 Statens vegvesen
Uttale til reguleringsplan - høring og offentlig 
ettersyn - detaljreguleringsplan for 
fritidsbebyggelse
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24 I 11.09.2012 Prosjektil Areal AS
Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 
60 bnr. 36 - Sannarnes

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

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



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.



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. 



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



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.



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.



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



Eigersund

Planbestemmelser for:

REGULERINGSPLAN FOR 
FRITIDSBEBYGGELSE, SANNARNES HF
GNR.60, BNR.36 

Plan nr. 

Vedtatt av Eigersund kommunestyre den          i sak   / Arkivnr: 

Planens målsetting

Formålet med planen er å legge til rette for fritidsbebyggelse der utbyggingen tar 
hensyn til områdets landskapsmessige og miljømessige kvaliteter. 

I. Planområdet

Planen deles inn i følgende områder i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-5:

II. Bebyggelse og anlegg (§12-5 pkt 1)
                                

III. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 pkt 2)

IV. Landbruks-, natur- og friluftsformål (§12-5 pkt 5)

V. 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.

VI. Arealbruksformål
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§ 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. 

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.
4..10 Drikkevannet skal hentes fra  borebrønn som er avmerket på 

reguleringsplankartet. Vannforsyning og drikkevannskvalitet skal 
tilfredsstille drikkevannsforskriftens bestemmelser.

Forbruksvannet skal hentes fra borebrønn som er avmerket på 
reguleringsplankartet. Forbruksvannet skal gjennomgå en rensemetode 
som er godkjent av bygningsmyndighetene.

§ 4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

4.2.1 Kjørevei er felles for planlagt nye fritidsboliger og skal skiltes med 30 km/t 
sone.

Adkomst skjer via Fv 44 i etablert avkjørsel. Avkjørsel skal utformes i tråd 



Side 3 av 3

med vegnormalen og godkjennes av Statens Vegvesen. 
4.2.2 Innenfor frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 m over 

vegbanenivå.

VII. 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.

VIII.  Hensynssoner

6.1 Innenfor regulerte frisiktsoner ved veg skal det være fri sikt i en høyde av 
0,5 meter over tilstøtende veiers planum.

IX. 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 Avkjørselen skal være opparbeidet av tiltakshaver og godkjent av Statens 
vegvesen, før byggetillatelse kan gis.

7.1.5 Tiltak som inngår i planen skal tilkoples offentlig vann og avløp hvis og
 når dette kommer i området .

Stavanger den 19.04.12
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Detaljregulering forfritidsbebyggelse HF på gnr/bnr 60/36– Sannarnes i 
Eigersund kommune-

Kommentarer mottatt etter høring og offentlig ettersyn. Brev datert 19.6-12 med 

høringsfrist 6.8-12.

Følgende skriftlige kommentarer er mottatt:

1. Brev dat.25.06.12 fra hyttenabo, Lars Viland

Refererer til planbeskrivelsen hvor det under kapittelet om planens konsekvenser 

står;

”Det er vanskelig å se vesentlige konsekvenser for naboer da økning av biltrafikk og 
endring av ÅDT vil være nærmest ubetydelig. ”

Veien opp til planområdet ble i sin tid tilrettelagt for en fritidsbolig på ett tidspunkt 
hvor det var mindre enn en bil pr husstand i Norge.
 Konsekvensen av planen er tilretteleggelse av 2 biler pr fritidsbolig dvs. en 
mangedobling i økning av biltrafikk. Det er også naturlig at det vil oppholde seg 
mindreårige i boligene som sikkerhetsmessig vil bli berørt av denne trafikkøkningen.
Veien har i dag komprimerings- og utglidingsskader etter forrige anleggsperiode som
sannsynligvis ytterligere vil eskalere og være av sikkerhetsmessig betydning.
Når en behandler konsekvensen av planen i en rapport bør en kunne forvente at den 
tar for seg det sikkerhetsmessige både når det gjelder dimensjonering av selve 
veianlegget og hva som er ett sikkerhetsmessig akseptabelt nivå for trafikkøkning på 
det aktuelle området med tilstrekkelig faglig forankring.

Kommentar:

Veilengden frem til gjeldene hytter er fra fylkesveien ca 230 m og asfaltert med en 
varierende bredde på 2,5 til 3 m pluss noe bredde på utsiden av asfalten.

Ca 70 m og 130 m fra fylkesveien er i dag to passeringslommer. Ved etablering av 
hyttene vil den siste delen fra 150 m til 230 m bli noe bredere da en planlegger å 
grave ned strømkabler og avløpsledninger i kanten av veien. Den siste delen av veien 
vil da oppnå en veibredde på ca 4 m. Når det gjelder den omtalte utglidingen så har vi 
fått opplyst at det Lars Viland selv som har gravet ca 1 m inn i veien fra ca 150m til 
170 m da han har lagt avløp i veien.
Den utgravde delen av veien ble ikke fylt i og komprimert skikkelig slik at der hvor 
asfalten er skjøtet, er det blitt en glippe på ca 2 cm. Dette virker nå stabilisert og 
utgjør ingen fare. Eventuelle skader på veien ved anleggstrafikk vil selvsagt måtte 
utbedres.

Det er et krav i planen at det må avsettes 2 parkeringsplasser pr boenhet. Det er 

allikevel grunn til å påpeke at dette gjelder fritidseiendommer som hovedsakelig vil 



bli benyttet i ferier og helger. Det vil normalt ikke være 2 biler på hver hytte samtidig. 

Belastningen på veien vil derfor ikke være av en slik art at det representerer en fare 

for myke trafikanter.

2. E-post dat.29.06.12 fra Fylkesmannen

Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader til denne planen.

3. E-post dat.03.07.12 fra Felles brukerutvalg, Eigersund kommune

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

4. Brev dat.04.07.12 fra Vegvesenet

PBL § 12-10 setter krav om min. 6 ukers offentlig høring av reguleringsplaner.

I kommentarene står det videre” etter omstendighetene vil det kunne være grunn til 

å sette en lenger frist, avhengig av hvor kompleks saken er, og når saken sendes på 

høring i forhold til ferietid og lignende.”

I denne saken har vi fått mindre enn 6 ukers uttalefrist etter mottatt brev, noe som er 

i strid med loven. Videre er det ikke tatt hensyn til avvikling av ferie.

Pga. avvikling av ferie må vi be om å få 4 ukers ekstra uttalefrist: dvs. ny uttalefrist 

3/9-12

Kommentar:



________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet - Eigersund kommune 

Sendt: 25.06.2012 
Til:  tilreg@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: VS: Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse HF gnr. 60 bnr.36 -Sannarnes -Kommentarer 
________________________________________________________________ 

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: Lars Viland [mailto:lvi@statoil.com] 
Sendt: 25. juni 2012 12:37
Til: post@eigersund.kommune.no
Emne: Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse HF gnr. 60 bnr.36 -Sannarnes -Kommentarer

Eigersund kommune,

Plankontoret.

Med ref til ovennevnte har jeg følgende kommentarer til Planbeskrivelsen:



Under kapittelet Planens konsekvenser fremkommer det  at:

«Det er vanskelig å se vesentlige konsekvenser for naboer da økning av biltrafikk og endring

av ÅDT vil være nærmest ubetydelig.»

Dette er en beskrivelse som oppfattes som en subjektiv skjønnsmessig vurdering uten synlige 
faglige forankringer .

Sakens fakta er at veien opp til planområdet ble i sin tid tilrettelagt for en fritidsbolig på ett 
tidspunkt hvor det var mindre enn en bil pr husstand i Norge. Konsekvensen av planen er 
tilretteleggelse av 2 biler pr fritidsbolig og en snakker her da om en mangedobling i økning av 

biltrafikk. Det er også naturlig at det vil oppholde seg mindreårige i boligene som 
sikkerhetsmessig vil bli berørt av denne trafikkøkningen.

Veien har i dag komprimerings- og utglidingsskader etter forrige anleggsperiode som 
sannsynligvis ytterligere vil eskalere og være av sikkerhetsmessig betydning.

Når en behandler konsekvensen av Planen i en rapport bør en kunne forvente at den tar for seg 
det sikkerhetsmessige både når det gjelder dimensjonering av selve veianlegget og hva som er 
ett sikkerhetsmessig akseptabelt nivå for trafikkøkning på det aktuelle området med tilstrekkelig 
faglig forankring.

Hilsen

Lars Viland

Mob 48048696

-------------------------------------------------------------------
The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is
intended for the addressee only. Any unauthorised use, dissemination of the
information or copying of this message is prohibited. If you are not the



addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete
this message.
Thank you



Internt notat
  

  

Mottakere:

Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg vedr. 
detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 - Sannarnes

Vår ref.: 12/20464 / 12/640 / PL-, GBR-60/36, FA-L12 Dato: 20.07.2012

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

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

Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg har behandlet sak vedr. – detaljreguleringsplan for 
fritidsbebyggelse gnr. 60, bnr.36 – Sannarnes, datert 19.06.12.

Felles brukerutvalgs arbeidsutvalgs vedtak den 03.07.12:

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

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

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær

















Eigersund

Planbestemmelser for: 

REGULERINGSPLAN FOR 
FRITIDSBEBYGGELSE, SANNARNES HF
GNR.60, BNR.36 

Plan nr. 

Vedtatt av Eigersund kommunestyre den          i sak   / Arkivnr: 

Planens målsetting

Formålet med planen er å legge til rette for fritidsbebyggelse der utbyggingen tar hensyn til områdets 
landskapsmessige og miljømessige kvaliteter. 

I. Planområdet

Planen deles inn i følgende områder i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-5:

II. Bebyggelse og anlegg (§12-5 pkt 1)
                                

III. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 pkt 2)

IV. Landbruks-, natur- og friluftsformål (§12-5 pkt 5)

V. 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.

VI. Arealbruksformål
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§ 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. Maksimal 
gesimshøyde for tomt 1. cote 23, tomt 2. c ote 26,5 og tomt 3. cote 24,5.

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.
4..10 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.

Drikkevannet skal hentes fra  borebrønn som er avmerket på reguleringsplankartet. 
Vannforsyning og drikkevannskvalitet skal tilfredsstille drikkevannsforskriftens 
bestemmelser.

§ 4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

4.2.1 Kjørevei er felles for planlagt nye fritidsboliger. Adkomst skjer via Fv 44 i etablert 
avkjørsel. Avkjørsel skal utformes i tråd med vegnormalen og godkjennes av Statens 
Vegvesen.

4.2.2 Innenfor frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 m over vegbanenivå
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VII. 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.

VIII.  Hensynssoner

6.1 Innenfor regulerte frisiktsoner ved veg skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over 
tilstøtende veiers planum.

IX. 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 Avkjørselen skal være opparbeidet av tiltakshaver og godkjent av Statens vegvesen, før 
byggetillatelse kan gis.

7.1.5 Tiltak som inngår i planen skal tilkoples offentlig vann og avløp hvis og
 når dette kommer i området .

Stavanger den 19.04.12
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Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtedato: 25.09.2012 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  16:10 
Sak – fra / til: 136/12 - 157/12

Følgende medlemmer møtte:
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)                           FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem)

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)                  
H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                              

Følgende medlemmer hadde forfall:
AP – Sæstad, Roger (Medlem) SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                             

Følgende varamedlemmer møtte:
AP – Ege, Anders (Varamedlem) SP – Nodland, May Sissel (Varamedlem)

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):
AP -  Iversen, Toril Åbotnes (varamedlem) 
                                            – sak 146

H – Fredriksen, Frank (Varamedlem) 
                                        – sak 145

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:
Kommunalsjef tekniske tjenester Anne-Grethe Woie, utbyggingsleder Per Steinar Berentsen, 
byggesakssjef Jarle Valle,  plansjef Dag Kjetil Tonheim og jordbrukssjef Steinar Nordvoll.

Merknader til møtet:
 Det ble foretatt befaring i sakene 142/12, 145/12, 148/12, 149/12 og 152/12 fra kl. 08.00
 Plan Vest v/Knut Vikestrand orienterte om det nye planforslaget for nytt hotell på Gruset 

fra kl.10.45 – 11.30.

Bjørn Reidar Berentsen
Utvalgsleder

Randi S. Haugstad
Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Planteknisk utvalg



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

136/12 Reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 - 2. gangsbehandling

137/12 Omregulering sjøområde gnr. 5 bnr. 7 - Myklebust - Eigersøy

138/12
Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 - Prestegårdsveien 1 til 3 boenheter 
- 2. gangsbehandling

139/12 Reguleringsendring Skadbergstronda - omlegging av felles adkomst

140/12 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 28.08.12

141/12
Søknad om fritak fra driveplikten i forbindelse med forpaktning - gnr./bnr. 
51/2, 5 og 7 og 52/19  - Svein Joar Egeland

142/12
Søknad om fradeling av tilleggsareal  til gårdsbruk - gnr./bnr. 16/6 -
Andreas og Møyfrid Stokka



143/12
Søknad om deling av driftsenhet - fradeling av gnr./bnr. 52/31 og 52/37 
fra driftsenheten gnr./bnr. 53/1, 53/5, 52/31 og 52/37 - Lindis O. 
Bjørnemo og Signe A. Brekke

144/12
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr. 5 bnr. 1 
og 50 og ideell 2/4-del av gnr. 5, bnr. 64  - Kjell Garpestad  Jr.

145/12
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
60/16 og 60/608 - Inge Andreassen

146/12
Reguleringsendring - bolig gnr. 60 bnr. 237,  Ærfuglveien 5  1. 
gangsbehandling

147/12
Tilbygg gnr. 8 bnr. 124 - Margot Marie Nodland, Svanavågen, Hovland. 
Pålegg.

148/12
Vei og mur gnr. 13 bnr. 509  - byggmestrene Larsen & Bjørkeland AS, 
Rundevollsveien. Klagebehandling.

149/12
Utvidelse av tak over eksisterende terrasse og utegrill gnr. 5 bnr. 186 -
Magnar Grødeland, Maurholen. Klagebehandling.

150/12
2. gangsbehandling - Dispensasjon/ Søknad om deling - gnr. 47 bnr. 3 -
Egrefjellet -  Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS

151/12
Søknad om rammetillatelse og dispensasjon for Molo, gnr. 60 bnr. 249 -
Elisabeth og Einar Kvassheim, Trosavigveien 207

152/12
Dispensasjon/ Søknad om deling - gnr. 45 bnr. 2, 34, 51 - Eigersund 
kommune, Svanevassveien 68

153/12
Ny behandling - søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til 
fritidsbolig gnr. 22 bnr. 62 - Wenche og John Håland, Stapnes

154/12
Søknad om å oppføre en friluftsbygning mellom Årstadtjørn og 
Sorpetjørn

155/12 Møteplan for 2013

156/12 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 25.09.12

157/12 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 25.09.12



136/12: Reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 - 2. 
gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 05.09.2012:
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 blir vedtatt som 
fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12

25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-136/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 blir vedtatt 
som fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12

Vedtaket er enstemmig.

137/12: Omregulering sjøområde gnr. 5 bnr. 7 - Myklebust -
Eigersøy

Rådmannens forslag til vedtak 24.08.2012:
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til reguleringsendring for Myklebuststranda, parsell gnr 5 bnr 7, Myklebust med kart 
og bestemmelser datert 22.05.12 vedtas som fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12.

25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.



PTU-137/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til reguleringsendring for Myklebuststranda, parsell gnr 5 bnr 7, Myklebust med 
kart og bestemmelser datert 22.05.12 vedtas som fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12.

Vedtaket er enstemmig.

138/12: Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 - Prestegårdsveien 1 til 
3 boenheter - 2. gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 03.09.2012:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 – Prestegårdsveien 1 vedtas som fremlagt 
med plankart datert 10.05.12 og bestemmelser sist revidert 03.09.12.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12.

25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-138/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 – Prestegårdsveien 1 vedtas som 
fremlagt med plankart datert 10.05.12 og bestemmelser sist revidert 03.09.12.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12.

Vedtaket er enstemmig.



6

139/12: Reguleringsendring Skadbergstronda - omlegging av 
felles adkomstgnr 4 bnr 106 m.fl. felles kjørevei m.m. –
Eigerøy. 2. gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 05.09.2012:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til endring av del av reguleringsplan for Skadbergstronda, gnr 4 bnr 106 m.m med 
tilhørende bestemmelser, datert 25.03.2012 vedtas som fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12.

25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-139/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til endring av del av reguleringsplan for Skadbergstronda, gnr 4 bnr 106 m.m 
med tilhørende bestemmelser, datert 25.03.2012 vedtas som fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12.

Vedtaket er enstemmig.

140/12: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
28.08.12

Forslag til vedtak 11.09.2012:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 28.08.12 godkjennes.

25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.
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PTU-140/12 Vedtak:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 28.08.12 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

141/12: Søknad om fritak fra driveplikten i forbindelse med 
forpaktning - gnr./bnr. 51/2, 5 og 7 og 52/19  - Svein Joar Egeland

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter jordlovens § 8 Svein Joar Egeland fritak fra driveplikten på gnr. 51 
bnr. 2,5 og 7 og 52/19 i Eigersund fra 27.07.2013, dvs. ett år etter overtakelsestidspunkt av 
gården, til og med 01.08.2019, når forpaktningsavtalen avsluttes. Det settes som betingelse 
at jordbruksarealet på gnr./bnr. 51/2 og 7 blir forpaktet bort i denne perioden til Aud Torill 
Egeland og John Harry Egeland.   

25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 Kjell Vidar Nygård (H) var ikke tilstede under voteringen av saken.

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-141/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg gir etter jordlovens § 8 Svein Joar Egeland fritak fra driveplikten på 
gnr. 51 bnr. 2,5 og 7 og 52/19 i Eigersund fra 27.07.2013, dvs. ett år etter 
overtakelsestidspunkt av gården, til og med 01.08.2019, når forpaktningsavtalen 
avsluttes. Det settes som betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 51/2 og 7 blir 
forpaktet bort i denne perioden til Aud Torill Egeland og John Harry Egeland.   

Vedtaket er enstemmig.

142/12: Søknad om fradeling av tilleggsareal  til gårdsbruk -
gnr./bnr. 16/6 - Andreas og Møyfrid Stokka

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av to 

parseller på henholdsvis ca. 47,3 dekar  og 299 dekar fra gnr./bnr. 16/6 i Eigersund 
kommune. Det settes som betingelse for deling at eiendommen legges som 
tilleggsjord til gnr./bnr. 16/5 og 37/2 i Eigersund. Det settes også som betingelse at 
eiere av gnr./bnr. 16/5 og 37/2 i Eigersund skal har forkjøpsrett til kjøp av resten av 
gnr./bnr. 16/6 i Eigersund. Dette må tinglyses som et hefte på gnr./bnr. 16/6 i 
Eigersund.  

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven  tillatelse til 
fradeling av en parsell på ca. 47,3 og 299 dekar fra gnr./bnr. 16/6 i Eigersund 
kommune. Det settes som betingelse for deling at eiendommen legges som 
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tilleggsjord til gnr./bnr. 16/5 og 37/2 i Eigersund. Det settes også som betingelse at 
eiere av gnr./bnr. 16/5 og 37/2 i Eigersund skal har forkjøpsrett til kjøp av resten av 
gnr./bnr. 16/6 i Eigersund. Dette må tinglyses som et hefte på gnr./bnr. 16/6 i 
Eigersund.  

25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo:

”Rådmannens forslag slås sammen slik:
1. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven og av § 20-1 i plan- og 

bygningsloven tillatelse til fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 47,3 dekar og 
299 dekar fra gnr./bnr. 16/6 i Eigersund kommune. Det settes som betingelse for 
deling at eiendommen legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 16/5 og 37/2 i Eigersund. 
Det settes også som betingelse at eiere av gnr./bnr. 16/5 og 37/2 i Eigersund skal 
har forkjøpsrett til kjøp av resten av gnr./bnr. 16/6 i Eigersund. Dette må tinglyses 
som et hefte på gnr./bnr. 16/6 i Eigersund. ” 

Votering:
Robertsons forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

PTU-142/12 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven og av § 20-1 i plan- og 
bygningsloven tillatelse til fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 47,3 dekar og 
299 dekar fra gnr./bnr. 16/6 i Eigersund kommune. Det settes som betingelse for 
deling at eiendommen legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 16/5 og 37/2 i Eigersund. 
Det settes også som betingelse at eiere av gnr./bnr. 16/5 og 37/2 i Eigersund skal 
har forkjøpsrett til kjøp av resten av gnr./bnr. 16/6 i Eigersund. Dette må tinglyses 
som et hefte på gnr./bnr. 16/6 i Eigersund. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

143/12: Søknad om deling av driftsenhet - fradeling av gnr./bnr. 
52/31 og 52/37 fra driftsenheten gnr./bnr. 53/1, 53/5, 52/31 og 52/37 -
Lindis O. Bjørnemo og Signe A. Brekke

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av gnr./bnr. 52/31 og 
52/37 fra driftsenheten gnr./bnr. 53/1, 53/5, 53/31 og 52/37 i Eigersund. 
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25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 Kjell Vidar Nygård (H) var ikke tilstede under voteringen av saken.

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-143/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av gnr./bnr. 52/31 og 
52/37 fra driftsenheten gnr./bnr. 53/1, 53/5, 53/31 og 52/37 i Eigersund. 

Vedtaket er enstemmig.

144/12: Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen 
gnr. 5 bnr. 1 og 50 og ideell 2/4-del av gnr. 5, bnr. 64  - Kjell 
Garpestad  Jr.

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Kjell Garpestad Jr. 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 5/1 og 5/50 og ideell 2/4-del av 5/64 i Eigersund til en avtalt 
pris av kroner 3.500.000. 

Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven: 
Kjell Garpestad Jr. må drive eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte innen 1 år 
fra overtakelsestidspunkt.  Driveplikten er evigvarende. Driveplikten kan oppfylles ved å leie 
bort jordbruksarealet til et bruk i nærområdet. Det forutsetter at leieavtalen er skriftlig og på 
10 år.  Etter 10 år må jordbruksarealet drives selv eller leies ut for 10 nye år.   Før 
driveplikten begynner å gjelde må jordbruksarealene også nyttes til jordbruksproduksjon.   

25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-144/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Kjell Garpestad Jr. 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 5/1 og 5/50 og ideell 2/4-del av 5/64 i Eigersund til en 
avtalt pris av kroner 3.500.000. 

Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven: 
Kjell Garpestad Jr. må drive eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte innen 
1 år fra overtakelsestidspunkt.  Driveplikten er evigvarende. Driveplikten kan oppfylles 
ved å leie bort jordbruksarealet til et bruk i nærområdet. Det forutsetter at leieavtalen er 
skriftlig og på 10 år. Etter 10 år må jordbruksarealet drives selv eller leies ut for 10 nye 
år. Før driveplikten begynner å gjelde må jordbruksarealene også nyttes til 
jordbruksproduksjon.   
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Vedtaket er enstemmig.

145/12: Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 60/16 og 60/608 - Inge Andreassen

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Inge Andreassen 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 60/16 og 60/608 i Eigersund kommune. 

Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven: 
Inge Andreassen må nytte arealene på eiendommene gnr./bnr. 60/16 og 60/608 i henhold til 
kommuneplan og reguleringsplan.  Teiger som er avsatt til LNF-formål må drives/skjøttes på 
en landbruksmessig forsvarlig måte. Det settes som betingelse for konsesjon at 4 teiger på 
gnr./bnr. 60/16, på totalt 23.571 m2 avstås og selges til Svein Helvig og legges til bruket 
gnr./bnr. 60/18 som tilleggsjord. Dette gjelder teig 7 på 4824m2, teig 11 på 562m2, teig 12 på 
15.810 m2 og teig 17 på 2275 m2. 

25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

 KJELL VIDAR NYGÅRD (H) erklærte seg ugild i saken da han er svoger til tiltakshaver, jf. 
fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. Frank Fredriksen (H) tok sete.

---- 0 ----

MAY SISSEL NODLAND (SP) foreslo:
”Planteknisk utvalg avslår etter konsesjonsloven av 28. november 2003 søknad fra Inge 
Andreassen om konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 60/16 og 60/608 i Eigersund. Dette med 
følgende begrunnelse:

- Landbruksmessige forhold
- Hele bruket bør legges som tilleggsjord til et bruk i nærområdet”

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer for Nodlands forslag (Bjørn 
Carlsen, H + SP).

PTU-145/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Inge Andreassen 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 60/16 og 60/608 i Eigersund kommune. 

Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven: 
Inge Andreassen må nytte arealene på eiendommene gnr./bnr. 60/16 og 60/608 i 
henhold til kommuneplan og reguleringsplan.  Teiger som er avsatt til LNF-formål må 
drives/skjøttes på en landbruksmessig forsvarlig måte. Det settes som betingelse for 
konsesjon at 4 teiger på gnr./bnr. 60/16, på totalt 23.571 m2 avstås og selges til Svein 
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Helvig og legges til bruket gnr./bnr. 60/18 som tilleggsjord. Dette gjelder teig 7 på 
4824m2, teig 11 på 562m2, teig 12 på 15.810 m2 og teig 17 på 2275 m2. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

146/12: Reguleringsendring - bolig gnr. 60 bnr. 237,  Ærfuglveien 5  
1. gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 05.09.2012:

Forslag til Reguleringsendring gnr. 60, bnr. 237 –  Ærfuglveien 5 legges ut til offentlig 
ettersyn med følgende endringer:

1. Eksisterende boligeiendom 60/234 innlemmes i planen. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10

25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

 RENATE TRÅSAVIK (AP) erklærte seg ugild i saken da hun er datter til part i saken,           
jf. fvl. § 6, b. Det fremkom ikke merknader til saken. Toril Åbotnes Iversen (AP) tok sete.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-146/12 Vedtak:

Forslag til Reguleringsendring gnr. 60, bnr. 237 –  Ærfuglveien 5 legges ut til offentlig 
ettersyn med følgende endringer:

1. Eksisterende boligeiendom 60/234 innlemmes i planen. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10

Vedtaket er enstemmig.

147/12: Tilbygg gnr. 8 bnr. 124 - Margot Marie Nodland, 
Svanavågen, Hovland. Pålegg.

Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2012:
Planteknisk utvalg pålegger hjemmelshaver på gnr. 8, bnr. 124 å tilbakeføre hytta til det 
omfang og utseende som hytta hadde før de søknadspliktige tiltakene ble gjennomført. 
Fristen for å etterkomme pålegget er 6 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger.
Dersom ikke pålegget er etterkommet seinest 6 måneder etter at endelig vedtak foreligger, 
ilegges det en tvangsmulkt i form av dagbøter på kr. 300,- per kalenderdag fra fristens utløp 
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til pålegget er etterkommet. Dersom pålegget ikke etterkommes innen fastsatt frist kan 
pålegget følges opp med forelegg som kan få samme virkning som en rettskraftig dom.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32, jf. Reguleringsplan for del av 
Fiskarvik, vedtatt 27.03.06. 

25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-147/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg pålegger hjemmelshaver på gnr. 8, bnr. 124 å tilbakeføre hytta til det 
omfang og utseende som hytta hadde før de søknadspliktige tiltakene ble gjennomført. 
Fristen for å etterkomme pålegget er 6 måneder etter at endelig vedtak i saken 
foreligger.
Dersom ikke pålegget er etterkommet seinest 6 måneder etter at endelig vedtak 
foreligger, ilegges det en tvangsmulkt i form av dagbøter på kr. 300,- per kalenderdag fra 
fristens utløp til pålegget er etterkommet. Dersom pålegget ikke etterkommes innen 
fastsatt frist kan pålegget følges opp med forelegg som kan få samme virkning som en 
rettskraftig dom.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32, jf. Reguleringsplan for 
del av Fiskarvik, vedtatt 27.03.06. 

Vedtaket er enstemmig.

148/12: Vei og mur gnr. 13 bnr. 509  - byggmestrene Larsen & 
Bjørkeland AS, Rundevollsveien. Klagebehandling.

Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Kluge Advokatfirma på vegne av Menigheten 
Samfundet, sammenholdt med merknadene fra Larsen & Bjørkeland AS, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge ettersom klagen ikke inneholder 
vesentlige og 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 forvaltningsloven §§ 28-36.

25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
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Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-148/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Kluge Advokatfirma på vegne av 
Menigheten Samfundet, sammenholdt med merknadene fra Larsen & Bjørkeland AS, og 
har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge ettersom klagen ikke 
inneholder vesentlige og 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 forvaltningsloven §§ 28-36.

Vedtaket er enstemmig.

149/12: Utvidelse av tak over eksisterende terrasse og utegrill gnr. 5 
bnr. 186 - Magnar Grødeland, Maurholen. Klagebehandling.

Rådmannens forslag til vedtak 04.07.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Magnar Grødeland i forbindelse med avslag 
på søknad / dispensasjon for å forlenge taket på fritidsboligen med 2,6 m ut over 
eksisterende terrasse, og har etter en samlet vurdering kommet fram til at klager ikke gis 
medhold ettersom klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da 
vedtaket det klages over ble fattet. Det faktum at det i 2007 ble gitt tillatelse til samlet BYA på 
om lag 184 m2 på en annen eiendom i samme reguleringsplan er i seg selv ikke en god nok 
grunn til at det må gis tillatelse til 180 m2 BYA på gnr. 5, bnr. 186. Betingelsene for å gi 
dispensasjon er skjerpet ved innføringen av plandelen i plan- og bygningsloven 2009, der 
dispensasjonsspørsmålet hører hjemme. En så omfattende dispensasjon fra bestemmelsene 
til kommuneplanen § 3-12 som det her gjelder, ville bety en vesentlig tilsidesette av denne 
bestemmelsen. Fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. 

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36.

25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-149/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Magnar Grødeland i forbindelse med 
avslag på søknad / dispensasjon for å forlenge taket på fritidsboligen med 2,6 m ut over 
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eksisterende terrasse, og har etter en samlet vurdering kommet fram til at klager ikke gis 
medhold ettersom klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent 
da vedtaket det klages over ble fattet. Det faktum at det i 2007 ble gitt tillatelse til samlet 
BYA på om lag 184 m2 på en annen eiendom i samme reguleringsplan er i seg selv ikke 
en god nok grunn til at det må gis tillatelse til 180 m2 BYA på gnr. 5, bnr. 186. 
Betingelsene for å gi dispensasjon er skjerpet ved innføringen av plandelen i plan- og 
bygningsloven 2009, der dispensasjonsspørsmålet hører hjemme. En så omfattende 
dispensasjon fra bestemmelsene til kommuneplanen § 3-12 som det her gjelder, ville 
bety en vesentlig tilsidesette av denne bestemmelsen. Fordelene ved å gi dispensasjon 
er ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36.

Vedtaket er enstemmig.

150/12: 2. gangsbehandling - Dispensasjon/ Søknad om deling - gnr. 
47 bnr. 3 - Egrefjellet -  Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS

Rådmannens forslag til vedtak 05.09.2012:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 13.12.11 om fradeling av parsell fra eiendommen 
gnr. 47 bnr. 3 og finner å kunne anbefale dispensasjon fra plan- og bygningsloven samt tillate 
deling etter jordloven.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i kommuneplanen 
eller kravet om reguleringsplan. Delingen er neppe egnet til å skape forventninger om annen 
bruk enn som vist i kommuneplanens arealdel da søknaden tar sikte på å formalisere 
eiendomsforhold og forenkle utviklingen av boligområde benevnt som B5 i kommuneplanen. 
Tiltakshaver forestår også for tiden reguleringsplanarbeid som forutsatt i kommuneplanens 
bestemmelser.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen uavhengig av 
delingen ikke kan bebygges før det foreligger reguleringsplan for området.

Det fattes følgende vedtak:
1. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til fradeling 

av omsøkt parsell på ca. 75 dekar, hvorav ca. 51.5 dekar er avsatt til LNF- område og 
ca. 23.5 dekar til boligformål.

2. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av plan- og bygningslovens § 19 gis 
dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel samt kommuneplanens 
reguleringsplankrav som omsøkt.

Oppmålingssjefen foretar den videre forføyning i saken.

25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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PTU-150/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 13.12.11 om fradeling av parsell fra 
eiendommen gnr. 47 bnr. 3 og finner å kunne anbefale dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven samt tillate deling etter jordloven.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i 
kommuneplanen eller kravet om reguleringsplan. Delingen er neppe egnet til å skape 
forventninger om annen bruk enn som vist i kommuneplanens arealdel da søknaden tar 
sikte på å formalisere eiendomsforhold og forenkle utviklingen av boligområde benevnt 
som B5 i kommuneplanen. Tiltakshaver forestår også for tiden reguleringsplanarbeid 
som forutsatt i kommuneplanens bestemmelser.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen uavhengig 
av delingen ikke kan bebygges før det foreligger reguleringsplan for området.

Det fattes følgende vedtak:
1. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til 

fradeling av omsøkt parsell på ca. 75 dekar, hvorav ca. 51.5 dekar er avsatt til 
LNF- område og ca. 23.5 dekar til boligformål.

2. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av plan- og bygningslovens § 19 
gis dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel samt kommuneplanens 
reguleringsplankrav som omsøkt.

Oppmålingssjefen foretar den videre forføyning i saken.

Vedtaket er enstemmig.

151/12: Søknad om rammetillatelse og dispensasjon for Molo, gnr. 
60 bnr. 249 - Elisabeth og Einar Kvassheim, Trosavigveien 207

Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
kommuneplanen for Eigersund kommune og fra bestemmelsen i plan- og 
bygningsloven § 1-8, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden om 
rammetillatelse og dispensasjon innvilges ettersom fordelene ved en dispensasjon 
anses som klart større enn ulempene etter en samlet vurdering og at hensynene bak 
den bestemmelsen det dispenseres fra og hensynet bak lovens formålsparagraf ikke 
settes vesentlig til side ved en dispensasjon. 

Som fordeler oppgis følgende:
- Moloen er ikke et nytt tiltak, bare en gjenoppføring av en tidligere molo.
- Det har vært hytte på denne eiendommen i mange år, med området bak 

moloen som eneste mulige båtplass.
- Det er åpent hav rett inn her, så båtplassen moloen beskytter, er i dag ikke 

mulig å benytte selv ved moderat sjø sommerstid, dersom bølgene kommer 
fra ”feil” retning.

- Moloen er ikke til hinder for ferdsel i strandsonen, eller til ulempe for 
båttrafikken forbi odden.

Ulempe:
- Moloen vil virke skjemmende på strandsonen.
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Det forutsettes at anbefalinger gitt i uttalelsen fra Kystverket, datert 24.04.12 
følges og at arbeidet ikke starter før det er søkt om og gitt igangsettingstillatelse.
Byggesakssjefen gir teknisk byggetillatelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune 
2011-2022, og plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1 og 21-4.

25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
ANDERS EGE (AP):

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
kommuneplanen for Eigersund kommune, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
søknaden om dispensasjon ikke anbefales med følgende begrunnelse:

- Fordelene ved dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

- En dispensasjon vil være vesentlig i strid med kommuneplanens viste arealbruk i 
dette området (Bruk og vern av sjø og vassdrag, naturområde).

Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås.

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra 
bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-8, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
søknaden om dispensasjon ikke anbefales med følgende begrunnelse:

- Fordelene ved dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

- Dispensasjon vil være vesentlig i strid med hensynet bak bestemmelsen i plan- og 
bygningsloven § 1-8 (Forbud mot tiltak i 100 m beltet).

Søknaden om dispensasjon/tillatelse til tiltak avslås.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplan for Eigersund kommune 2011-2022, og 
plan- og bygningsloven §§ 1-8 og 19-2.”

---- 0 ----

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:
”Endring i rådmannen innstilling første avsnitt (stryk rammetillatelse):

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
kommuneplanen for Eigersund kommune og fra bestemmelsen i plan- og 
bygningsloven § 1-8, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden om 
rammetillatelse og dispensasjon innvilges ettersom fordelene ved en 
dispensasjon anses som klart større enn ulempene etter en samlet vurdering og 
at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra og hensynet bak 
lovens formålsparagraf ikke settes vesentlig til side ved en dispensasjon. ”

Votering:
Nygårds forslag om at rammetillatelse i rådmannens innstilling strykes enstemmig vedtatt.
Eges forslag vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for rådmannens innstilling (H + FRP).
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PTU-151/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
kommuneplanen for Eigersund kommune, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
søknaden om dispensasjon ikke anbefales med følgende begrunnelse:

- Fordelene ved dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

- En dispensasjon vil være vesentlig i strid med kommuneplanens viste arealbruk i 
dette området (Bruk og vern av sjø og vassdrag, naturområde).

Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås.

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra 
bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-8, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
søknaden om dispensasjon ikke anbefales med følgende begrunnelse:

- Fordelene ved dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

- Dispensasjon vil være vesentlig i strid med hensynet bak bestemmelsen i plan- og 
bygningsloven § 1-8 (Forbud mot tiltak i 100 m beltet).

Søknaden om dispensasjon/tillatelse til tiltak avslås.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplan for Eigersund kommune 2011-2022, og 
plan- og bygningsloven §§ 1-8 og 19-2.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

152/12: Dispensasjon/ Søknad om deling - gnr. 45 bnr. 2, 34, 51 -
Eigersund kommune, Svanevassveien 68

Rådmannens forslag til vedtak 13.08.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 02.11.11 om dispensasjon fra formål 
i kommuneplanens arealdel og fradeling av parsell på ca. 16.000 m² fra eiendommen gnr. 45 
bnr. 2, 34 og 51 og har funnet å kunne gi dispensasjon.
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formålet til landbruks-, 
natur- og friluftsområde da områdene fremstår som naturlig tilhørende den historiske og 
planlagte bruken av områdene. Landbrukshensyn gjør seg i liten grad gjeldende her.
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da den vil medføre en mer 
hensiktsmessig bruk av bygningsmassen og områdene for øvrig i tråd med eiendommens 
beskaffenhet.

Søknad om deling godkjennes som omsøkt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1.

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for behandling etter jordloven.

25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
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 Rådmannen endret sin innstilling slik:
”Følgende setning føyes til:
    - Veirett sikres for parsellen.”

Votering:
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.

PTU-152/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 02.11.11 om dispensasjon fra 
formål i kommuneplanens arealdel og fradeling av parsell på ca. 16.000 m² fra 
eiendommen gnr. 45 bnr. 2, 34 og 51 og har funnet å kunne gi dispensasjon.
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formålet til landbruks-
, natur- og friluftsområde da områdene fremstår som naturlig tilhørende den historiske og 
planlagte bruken av områdene. Landbrukshensyn gjør seg i liten grad gjeldende her.
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da den vil medføre en mer 
hensiktsmessig bruk av bygningsmassen og områdene for øvrig i tråd med 
eiendommens beskaffenhet.

Søknad om deling godkjennes som omsøkt.

 Veirett sikres for parsellen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1.

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for behandling etter jordloven.

Vedtaket er enstemmig.

153/12: Ny behandling - søknad om dispensasjon for oppføring av 
tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 62 - Wenche og John Håland, 
Stapnes

Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet søknad om dispensasjon fra den gjeldende
reguleringsplanens § 1.2 om overskridelse av maksimal grunnflate for fritidsbolig på 
eiendommen gnr. 22 bnr. 62, og finner, jamfør plan – og bygningslovens § 19, at 
dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak de ovennevnte bestemmelsene.
Dispensasjon kan derfor ikke gis.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
fritidsbebyggelse på del av gnr.22 bnr. 5, Stapnes.

25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
BJØRN CARLSEN (H) foreslo:

”Planteknisk utvalg har vurdert søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens § 1.2 om 
overskridelse av maksimal grunnflate for fritidsbolig på eiendommen gnr. 22 bnr. 62, og 
har funnet å anbefale dispensasjon etter plan og bygningslovens § 19-2.
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak ovennevnte
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bestemmelser da det allerede er gitt byggetillatelse til 5 andre i samme reguleringsplan 
hvor alle overskrider planbegrensningen.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da en ikke vil 
forskjellsbehandle søknader i samme plan. Likhetsbehandling.
Kan ikke se at det er konflikt/merknader fra naboer.

Vedtaket oversendes til Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for 
uttalelse før endelig avgjørelse fattes.”

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer for Carlsens forslag (Bjørn 
Carlsen,H + FRP).

PTU-153/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet søknad om dispensasjon fra den 
gjeldende reguleringsplanens § 1.2 om overskridelse av maksimal grunnflate for 
fritidsbolig på eiendommen gnr. 22 bnr. 62, og finner, jamfør plan – og bygningslovens   
§ 19, at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak de ovennevnte 
bestemmelsene.

Dispensasjon kan derfor ikke gis.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
fritidsbebyggelse på del av gnr.22 bnr. 5, Stapnes.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

154/12: Søknad om å oppføre en friluftsbygning mellom Årstadtjørn 
og Sorpetjørn

Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2012:

Planteknisk utvalg (PTU) har gjennomgått søknaden og har vurdert at friluftsbygget ikke vil 
være til hinder for allmennhetens bruk av området. PTU kan derfor godkjenne, under gitte vilkår, 
at Samfundets skole ved FAU gis tillatelse til å anlegge det beskrevne friluftsbygget på 
kommunens eiendom gnr. 13 bnr. 265 Fjellro. 

Planteknisk utvalg overlater til kommunens administrasjon å utforme en bruksavtale med 
varighet inntil 20 år. Avtalen skal klargjøre partenes rettigheter og plikter og sikre allmennhetens 
adgang til området.  Avtalen skal signeres av ordfører og fremlegges som en referatsak i PTU.

Planteknisk utvalg forutsetter at Samfundets skole ved FAU står ansvarlig for alle kostnader 
knyttet til opparbeiding, drift og vedlikehold av bygning og området rundt.

Tiltaket må søkes godkjent etter plan- og bygningslovens bestemmelser. 
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25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
ASTRID HETLAND ROBERTSON (H) foreslo slikt utsettelsesforslag:

”Saken utsettes for befaring.”

Votering utsettelsesforslag:
Robertsons forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-154/12 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.

155/12: Møteplan for 2013

Forslag til vedtak 10.09.2012:

Møteplan for 2013 vedtas som foreslått i saksforelegget.

25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Forslag til møteplan enstemmig vedtatt.

PTU-155/12 Vedtak:

Møteplan for 2013 vedtas som foreslått i saksforelegget.

Vedtaket er enstemmig.

156/12: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 25.09.12

Referatsaker som legges frem for utvalget 25.09.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 12/23342 X 07.09.2012 Jarle Valle
Retningsliner for planlegging og 
bygging i strandsonen i Eigersund 
kommune



21

2 12/20617 I 10.07.2012 Reidar Gullestad
Påklage av vedtak om inndrivelse av 
dagbøter gnr. 7 bnr. 148

3 12/18778 U 29.06.2012
Advokatfirma Årstad 
ANS

Vedrørende dagmulkt gnr. 7 bnr. 148

4 12/10347 I 22.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klageavgjørelse i byggesak - søknad 
om nedsettelse eller frafall av 
tvangsmulkt gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg 
og Reidar Gullestad, Ytstebrødveien 
21

5 12/22823 U 08.09.2012 Dalane Kraft AS
Søknad om motorferdsel i utmark med 
helikopter

6 12/23662 X 11.09.2012
Byggesakssjefen delegert 13.08.-
10.09.12

25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

1 Retningsliner for planlegging og bygging i strandsonen i Eigersund kommune

BJØRN CARLSEN (H) stilte spørsmål om hvorfor ovennevnte skriv ble lagt frem for utvalget.

BYGGESAKSSJEFEN svarte at han ønsker å bruke ”retningslinjer for planlegging og 
bygging i strandsonen i Eigersund kommune” – kommunestyrevedtak 089/01 av 03.09.2001 
som en mal for byggefirmaene.
Utvalget hadde ingen merknader til dette.

---- 0 ----

Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene.

PTU-156/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

157/12: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 25.09.12

Spørsmål/orienteringer i møtet 25.09.2012:

25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

53/12:
LEDER BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) orienterte om at sakslisten vil inneholde 
sak om spørsmål/orienteringer som første sak i møtet fra dags dato.
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Dette var utvalget uenige i, da det som oftest møter tilhørere og vararepresentanter i 
planteknisk utvalgs møter. Vararepresentantenes og de fremmøttes saker bør tas først. 
Leder og administrasjonen vil se på dette.

54/12:
BJØRN CARLSEN (H) stilte spørsmål om det nå foreligger en reguleringsplan for bruk 
av overskuddsmassene fra den nye tunellen på Gya.

PLANSJEFEN svarte at Statens Vegvesen arbeider med reguleringsplanen som gjelder 
FV 42 på Gya og det ventes oppstart av denne. Her kan evt. overskuddsmassene 
benyttes. Han kjenner ikke til at det er noen reguleringsplaner ”sørover” fra Statens 
Vegvesen.

Utvalget ber administrasjonen v/veisjefen ta kontakt (brev) med Statens Vegvesen ang. 
ovenstående.

55/12:
BJØRN CARLSEN (H) stilte spørsmål om status for utbyggingen av kloakkanlegget på 
Nordre Eigerøy, og om det kan legges frem en fremdriftsplan for anlegget. Er det mangel 
på midler på prosjektet.

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at anleggsstrekningen, ledningsnett 
og 3 pumpestasjoner fra Saurdalen til Skadbergsanden er ferdig. Påkoblingen kan 
imidlertid ikke skje før det er inngått avtale med grunneier om plassering av de to siste 
pumpestasjonene.
På nordsiden av veien fra Myklebust til Skadbergssanden er planleggingen startet, og 
ledningsplan sendes de berørte grunneiere i løpet av oktober. 
Når det gjelder total fremdriftsplan så avhenger det i stor grad av når de to siste 
pumpestasjonene er på plass. Renseanlegget, sammen med utslippsarrangementet er 
satt i prøvedrift og skal ikke meldes ferdig med ferdigattest før sommeren 2013. Det som 
gjenstår er imidlertid innvendig røropplegg, elektriker/- og automasjonsarbeid m.m.
Administrasjonen kjenner ikke til at det mangler midler til prosjektet 1669 ”Avløp 
Skadberg-Ytstebrød med renseanlegg”.

ANDERS EGE (AP) viste til ovenstående og ønsket en redegjørelse fra vann- og 
avløpssjefen da det ennå er uklarheter i forbindelse med prosjektet.
Vann- og avløpssjefen bes møte i neste møte i planteknisk utvalgs møte i oktober.

56/12:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om utvalget vil få reguleringsplanen vedr. 
Fjellveien (Lunden) til behandling før jul.

PLANSJEFEN svarte at kommunen venter på komplett planforslag da de pr. nå ikke har 
alle opplysningene som trengs for å få planen ferdig. Dersom dette kommer straks, 
forventes planen lagt frem for behandling dette året.
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57/12:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om utvalget kan få lagt frem en liste over 
status på reguleringsplanene. Dette for å få en god oversikt over hvor langt planene er 
kommet. Listen kan for eksempel legges frem hver andre måned.
Utvalget støtter dette forslaget.

PLANSJEFEN vil se på saken.

58/12:
ALF TORE SÆSTAD (KRF) stilte spørsmål om administrasjonen kjenner til planer i 
Hålå. Det skal ha blitt sendt en henvendelse til kommunen våren 2012 som en ikke har 
fått tilbakemelding på.

PLANSJEFEN orienterte om at det ikke foreligger reguleringsplan(-er) for Hålå. Det har 
imidlertid vært en del møter med tiltakshavere og kommunen, men her gjenstår flere 
prinsipielle ting som en må få orden på.

59/12:
MAY HELEN H. ERVIK (FRP) stilte spørsmål om hvor langt saken som gjelder utbedring 
av sikt - krysset E39/Eiaveien – Helleland er kommet.

Administrasjonen svarte at vedtaket som ble fattet i Planteknisk utvalgs møte 28.08.12 
er oversendt Ordføreren i begynnelsen av september.

60/12:
ASTRID H. ROBERTSON (H) tok opp situasjonen med manglende parkeringsplasser 
ved politistasjonen (Fryså) i Strandgaten. Hvordan har det gått med denne saken ?

PLANSJEFEN orienterte om at tilbakemelding ang. trafikksikkerhetsrapport er gitt – og 
en avventer ny rapport fra tiltakshaver.

61/12:
UTBYGGINGSLEDER PER STEINAR BERENTSEN orienterte om fremdriften på 
Sletteveien på Hellvik. Reguleringsplanen inneholder innsnevringer på veien, dette vil gi 
en netto kjørebredde på 3 m og bli en svært dårlig løsning. Det vil bli en bedre løsning 
hvis en anlegger fartsdumper. I tillegg ber administrasjonen om å gjøre noen 
grensejusteringer i svingen på Sletteveien mot Hellvik barnehage, dette for å slippe å 
rive en mur på motsatt side.

Anders Ege (AP) ønsket en reguleringsplan på endringene, men utbyggingslederen 
svarte at en ikke har tid til dette da arbeidet går ut på anbud nå. Men en vil se om det lar 
seg gjøre å få til en mindre vesentlig reguleringsendring.

----------

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) deltok ikke i diskusjonen ang. Sletteveien da han eier en 
leilighet her, hvor også hans sønn bor, jf. fvl. § 6, a og b.

----------
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PTU-157/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
162/12 Planteknisk utvalg 23.10.2012

Søknad om fradeling av tilleggsparsell til gnr./bnr. 60/352 
(en av tre eiendommer hvor butikken på Hellvik, Joker 
Hellvik, står oppført - dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel -  gnr./bnr. 60/18 - Svein Helvig og  Elly Karin 
Helvig
  

Sammendrag:
Svein og Elly Karin Helvig søker om å dele fra en tilleggsparsell på ca. 2000 m2 fra 
driftsenheten gnr./bnr. 60/18 i Eigersund kommune. Omsøkt parsell skal nyttes som 
tilleggsareal til gnr./bnr.  60/352 i Eigersund. Kjetel Vatnamot og Brit Tone Svanes skal 
overta parsellen. De eier fra før gnr./bnr. 60/352, 60/166, 60/168 i Eigersund hvor butikken 
på Hellvik (Joker Hellvik) står oppført. Tileggsparsellen skal nyttes som parkeringsareal.  

Omsøkte parsell er vist som LNF-område på kommuneplanens arealdel. Fradelingen er 
dermed i strid med gjeldende plan.   
Søknaden legges fram for behandling etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 19-2 
og jordlovens § 12.

Saksgang:
Planteknisk utvalg har myndighet til å avslå søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel. Stiller Planteknisk utvalg seg positiv til å gi dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel til fradeling av tilleggsparsell til boligeiendommen må saken sendes til Rogaland 
fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for uttalelse før endelig vedtak kan fattes i 
saken. Fradeling etter §12 i jordloven avgjøres av planteknisk utvalg.  Statens vegvesen må 
også høres i saken, da det vil bli utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.  

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg avslår etter §19-2 i plan- og bygningsloven og §12 i jordloven 

søknad om fradeling av en tilleggsparsell på ca. 2000 m2 til  gnr./bnr. 60/352, del av 
Joker Hellvik,  fra gnr./bnr.  60/18 i Eigersund. 

2. Planteknisk utvalg stiller seg positiv etter §19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling 
av en tilleggsparsell på ca. 1000 m2 til  gnr./bnr. 60/352, del av Joker Hellvik,  fra 
gnr./bnr.  60/18 i Eigersund. I endelig vedtak etter §20-1 i plan- og bygningsloven vil 
det stilles krav om at omsøkt parsell sammenføyes med gnr./bnr. 60/352. 
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3. Planteknisk utvalg gir i medhold av §12 i jordloven tillatelse til fradeling av en 
ubebygd tileggsparsell på om lag 1000 m2 til gnr./bnr. 60/352, del av Joker Hellvik,  
fra gnr./bnr. 60/18 i  Eigersund kommune. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Svein og Elly Karin Helvig søker om å dele fra en tilleggsparsell på ca. 2000 m2 fra 
driftsenheten gnr./bnr. 60/18 i Eigersund kommune. Omsøkt parsell skal nyttes som 
tilleggsareal til gnr./bnr.  60/352 i Eigersund. Kjetel Vatnamot og Brit tone Svanes skal overta 
parsellen. De eier fra før gnr./bnr. 60/352, 60/166, 60/168 i Eigersund hvor butikken på 
Hellvik (Joker Hellvik) står oppført. Tileggsparsellen skal nyttes som parkeringsareal.  
Det er også planer om å utvide selve butikken med et tilbygg på eiendommen gnr./bnr. 
60/352.  

Omsøkte parsell er vist som LNF-område på kommuneplanens arealdel. Fradelingen er 
dermed i strid med gjeldende plan.   Omsøkt parsell ligger imidlertid ikke i et kjerneområde 
for jordbruk. 

Omsøkte parsell består av fulldyrket jord.  Parsellen er en del av en slette med fulldyrket jord 
på 3,6 dekar. Arealet leies bort til Jan Halvard Aase som driver gård på Åse. 

Gnr./bnr. 60/352 er på 750,8 m2 , gnr./bnr. 60/166 er på 256,2 m2 og gnr./bnr. 60/168 er på 
458,7 m2.

Gnr./bnr. 60/18 er en landbrukseiendom med  27,2 dekar fulldyrket jord, 1,1 dekar 
innmarksbeite, 114  dekar med skog og 255,1 dekar med annet areal.  Jordbruksarealet har 
blitt leid ut de siste årene. Svein Helvig har avtale om kjøp av tilleggsjord av gnr./bnr. 60/16. 

Saksbehandlers vurderinger etter plan- og bygningsloven:

Lovgrunnlag:

Plan og bygningslova § 19-1 og 2 (dispensasjon)
§ 19 – 1 Dispensasjon

”Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten 
som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad 
fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart 
ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir 
direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og 
forbudet i § 1-8”. 

§ 19 – 2 Dispensasjonsvedtaket

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 
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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

  
Dispensasjon krever grunngitt søknad jf plan og bygningsloven §19 – 1.

Utgangspunktet for å kunne vurdere dispensasjon er om det foreligger tungtveiende grunner, 
slik at fordelene ved å gi dispensasjon blir klart større enn ulempene. I denne saken skal 
dispensasjon vurderes i forhold til LNF- formålet i kommuneplanen. LNF- områdene i 
kommuneplanen har som formål å ta vare på landbruks-, natur- og friluftsverdier.  Hensynet 
bak planformålet LNF er blant annet å sikre interessene til den stedbundne næring, slik at 
den ikke får svekkede driftsvilkår.      
Plan- og bygningsloven § 19-2 gir mulighet til å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og planer 
dersom det foreligger tungtveiende grunner. 

En mener det foreligger viktige samfunnshensyn som tilsier at en kan være positiv til omsøkt 
deling. Det er svært viktig for Hellvik at lokalbutikken består og får anledning til å utvikle seg 
videre. Lokalbutikken har det siste året hatt en positiv utvikling. I følge eierne, er butikken og  
parkeringsplassen for liten. Saksbehandler mener at det å avvente behandling av denne 
saken for å kunne ta den opp gjennom rullering av kommuneplanen vil ta for lang tid.  En 
mener likevel det bør være tilstrekkelig å utvide parkeringsplassen med ca. 1 dekar.  Det kan 
gi plass til over 60 biler. En regner med ca. 15 m2 pr. parkeringsplass.  En parkeringsplass 
på ca. 2 dekar blir unødig stor. 

Med henvisning til det ovenstående, finner rådmannen å kunne anbefale at dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel gis til fradeling av en tilleggparsell på ca. 1 dekar til opparbeidelse 
av parkeringsplasser.   

Før det kan gis endelig tillatelse må saken sende på uttalelse til fylkesmannen i Rogaland og 
Rogaland fylkeskommune. Statenes vegvesen må også uttale seg i saken.  

Saksbehandlers vurderinger etter jordloven:
I jordlovens § 12 står det følgende:
” Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan 
samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein og rettar som ligg til eigedomen og 
parter i sameige. Forbudet mot deling gjeld og forpaktning, tomtefeste og liknande leige eller 
bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast 
opp av eigaren (utleigaren). Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av 
stor vekt talar for det, eller deling er forsvarlig ut frå omsynet til den avkastning eigedomen  
kan gi. Ved avgjerda skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal og takast omsyn til godkjende 
planer som ligg føre arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til 
kulturlandskapet.”

For at deling skal være forsvarlig må en av følgende forutsetninger være til stede: 
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Samfunnsinteresser av stor vekt må tale for deling eller så må delingen være forsvarlig ut fra 
hensynet til den avkastningen eiendommen kan gi. Dersom en eller begge av disse 
forutsetningen er til stede, kan det gis samtykke til deling.      
Jordloven har blant annet til formål å legge forholdene slik til rette at jordviddene i landet med 
skog og fjell og alt som hører til, kan bli brukt på den måten som er best gagnlig for 
samfunnet og de som har sitt yrke i landbruket. Hovedvekten skal legges på hensyn til 
bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. Det skal legges vekt på framtidige 
generasjoners behov.

I jordlovens § 12 er det generelt et forbud mot å dele eiendommer som kan nyttes til jordbruk 
eller skogbruk. Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom delinga er forsvarlig ut fra 
den avkastning eiendommen kan gi, eller dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for 
det. Det kan også trekkes inn drifts- eller miljømessige hensyn, godkjente planer, 
kulturlandskap og andre momenter.

Når det skal vurderes om delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning 
eiendommen kan gi, er det sentrale i jordloven at det tas hensyn til bruket på lengre sikt. 
Målet er å sikre at ressursgrunnlaget til driftsenheten ikke blir redusert og at ressursene kan 
forvaltes på en god måte. Omsøkte areal består av fulldyrket jord . Parsellen nyttes og kan  
nyttes på en god måte til landbruk. En deling er derfor ikke forsvarlig ut fra hensyn til den 
avkastning eiendommen kan gi.  

Spørsmålet er om det er samfunnsinteresser av stor vekt som taler for deling. 
En mener at det er samfunnsinteresser av stor vekt som taler for deling.  
Det er svært viktig for Hellvik at lokalbutikken består og får anledning til å utvikle seg videre. 
En mener likevel det bør være tilstrekkelig å utvide parkeringsplassen med ca. 1 dekar.

I denne saken kan det oppstå konflikter med landbruksinteressene. Omsøkte parsell grenser 
inntil jordbruksareal.  I kjenner imidlertid ikke til at det har vært konflikter her i området 
tidligere med butikken.     

Etter en samlet vurdering vil en anbefale at det gis tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 1 
dekar som tilleggsareal til butikken på Hellvik, Joker Hellvik,  gnr./bnr. 60/352 i Eigersund.        

Naturmangfoldloven, vurdering etter § 7
Naturmangfoldloven fastsetter at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og ved forvaltning av fast eiendom. 
Vurderingene skal fremgå av beslutningen.

Kunnskapsprinsippet § 8:
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakers karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Føre-var-prinsippet § 9:
Når det treffes en beslutning uten et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag så skal en ta sikte på å 
unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Mangel på kunnskap skal ikke brukes som 
begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Prinsippet om samlet belastning § 10:
En påvirkning av et økosystem skal utredes fra den samlede belastningen som økosystemet 
er eller blir utsatt for, herunder både på kort og lang sikt.
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Kostnader ved miljøforringelse § 11:
Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12:
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir det beste 
samfunnsmessige resultater.

Naturfakta: 
Det er ikke registrert noen prioriterte naturtyper i nærheten av omsøkt parsell, og det er heller 
ingen registreringer i artsdatabanken. Omsøkt parsell ligger ikke innenfor et viktig viltområde.  

Vurdering:
I denne saken så vurderer en det til at en kan gjøre en beslutning som baserer seg på et 
tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag. En konkluderer med at tiltaket ikke har konsekvenser for 
det biologiske mangfoldet og at tiltaket ikke er i strid med forvaltningsformålene i 
naturmangfoldloven

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

~ o ~

Alternative løsninger:

1. Planteknisk utvalg avslår etter §19-2 i plan- og bygningsloven søknaden fra Svein 
Helvig og Elly Karin Helvig om fradeling av en tilleggsparsell på ca. 2000 m2 til 
gnr./bnr. 60/352, del av Joker Hellvik,  fra gnr./bnr.  60/18 i Eigersund kommune. 

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av §12 i jordloven søknaden fra Svein Helvig 
og Elly Karin Helvig om fradeling av en ubebygd tileggsparsell på ca. 2000 m2 til  
gnr. /bnr. 60/352, del av Joker Hellvik,  fra gnr./bnr. 60/18 i  Eigersund kommune. 

Dette med følgende begrunnelse: *******

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
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229219 Situasjonskart
229218 Søknad om deling av grunneiendom gnr. 60 bnr. 18
247518 Gårdskart

1

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

27.04.2012
Svein og Elly Karin 
Helvig

2

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

25.06.2012
Svein og Elly Karin 
Helvig

Parter i saken:
            

Svein og Elly Karin 
Helvig

Jærveien 1370 4375 HELLVIK
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&18
Arkivsaksnr.:
12/1698
Journalpostløpenr.:
12/25582

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

Sentraladministrasjonen
Landbrukskontoret
Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef
51 46 10 32
steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
163/12 Planteknisk utvalg 23.10.2012

Søknad om konsesjon til å beholde/eie gnr./bnr. 100/1 og 3 
- Rune Harald Strømstad m.fl. 
  
Sammendrag:
Rune Harald Strømstad, Glenn Bråta Strømstad, Linn Bråta Strømstad og Nikolai Bråta 
Strømstad søker om konsesjon til å beholde/eie gnr./bnr. 100/1 og 3 i Eigersund fordi de ikke 
har anledning til å bo på landbrukseiendommen. 

Tidligere eier, Peder Strømstad, har borett i våningshuset så lenge han lever.   

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Rune Harald Strømstad
og hans barn Glenn Bråta Strømstad, Linn Bråta Strømstad og Nikolai Bråta Strømstad 
konsesjon til å eie gnr./bnr. 100/1 og 3 i Eigersund kommune.   

Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven: 
Rune Harald Strømstad og hans barn Glenn Bråta Strømstad, Linn Bråta Strømstad og 
Nikolai Bråta Strømstad må bosette seg på eiendommen gnr./bnr. 100/1 og 3 i Eigersund 
kommune når boretten til Peder Strømstad går ut.  

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Rune Harald Strømstad og hans barn Glenn Bråta Strømstad, Linn Bråta Strømstad og 
Nikolai Bråta Strømstad søker om konsesjon til å beholde/eie gnr./bnr. 100/1 og 3 i 
Eigersund fordi de ikke har anledning til å bo på landbrukseiendommen. Tidligere eier, Peder 
Strømstad, 58 år, har borett i våningshuset så lenge han lever.   
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Rune Harald Strømstad, 54 år,  bor i hus på Skjerpefeltet på Helleland (Orredalsveien 15). 
Her bor også sønnen Nikolai Bråta Strømstad. Linn Bråta Strømstad bor på Tonstad. Glenn 
Bråta Strømstad bor i Bø i Telemark. 

Rune Harald Strømstad og hans barn Glenn Bråta Strømstad, Linn Bråta Strømstad og 
Nikolai Bråta Strømstad overtok eiendommen gnr./bnr. 100/1 og 3 i Eigersund  07.02.2012. 
Betingelse for overtakelse av eiendommen var at tidligere eier, Peder Strømstad, fikk livslang 
borett i det nyeste huset på bruket.  Peder Strømstad er bror til Rune Harald Strømstad og 
onkel til Glenn Bråta Strømstad, Linn Bråta Strømstad og Nikolai Bråta Strømstad. 

Peder Strømstad har vedlikeholdsansvar for huset han bor i samt for vei, blant annet 
brøyting. Nye eiere har ansvar for tilsyn og forefallende arbeid.  Det blir vedhogst, rydding, 
grøfting og vedlikehold.  Det er også ønskelig med ny regulering av hyttefelt på eiendommen.   

Omsøkte konsesjonseiendom gnr./bnr. 100/1 og 3 har ca. 56,3  dekar fulldyrket jord, ca. 58,5  
dekar innmarksbeite, ca. 233,4  dekar med skog og ca.448,9 dekar med annet areal.  
Jordbruksarealet leies bort til Kåre Grude som driver eiendommen gnr./bnr. 97/1 og 98/7 i 
Eigersund.  

Bebyggelse på konsesjonseiendommen er et bolighus fra 1989 i god stand, et eldre bolighus 
i dårlig stand og en garasje fra 2005 i god stand.  Eldre bolighus er ikke beboelig. 

Formålet med ervervet er å beholde gården i slekta.  Jorda skal leies ut.

Saksbehandlers vurderinger:
Fra 1. juli 2009 er det ikke lengre mulig å søke om fritak fra boplikten etter odelsloven. 
Reglene for boplikt finnes nå bare i konsesjonsloven ( §5 annet ledd og §9). 

Personlig boplikt oppstår blant annet ved erverv av landbrukseiendom innenfor slekten ved 
bebygd eiendom der fulldyrket og overflatedyrket jord er mer enn 25 dekar, eller eiendom har 
mer enn 500 daa produktiv skog. Bebyggelsen må bestå av bolighus som enten er eller har 
vært i bruk som helårsbolig. Selv om huset aldri har vært brukt som helårsbolig, vil det likevel 
oppstå boplikt hvis huset er tillatt oppført som bolighus, eller eiendommen har bolighus under 
oppføring. 

For at boplikten skal anses oppfylt, må en ha eiendommen som din reelle bolig. Boplikten er 
oppfylt ved at eieren (personlig boplikt) er folkeregistrert bosatt på eiendommen.

Den lovbestemte boplikten er en forutsetning for at noen med odelsrett eller nær slekt  kan 
erverve en landbrukseiendom konsesjonsfritt. Den som ikke kan eller vil bosette seg på 
eiendommen innen ett år, må søke konsesjon. For å oppfylle boplikten må den nye eieren bo 
der i minst fem år.

Boplikten kan også oppfylles ved upersonlig boplikt, dvs. at andre bor fast i bolighuset, etter 
søknad. 

Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.



3

Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i 
eiendommen, eller antallet sameiere økes. 

Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet 
til dem som har yrket sitt i landbruket. 

Første ledd nr. 1 og 4 gjelder ikke i sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon 
fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 annet ledd. I slik sak skal det i tillegg til første 
ledd nr. 2, 3 og 5 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og 
husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt 
som et korrigerende moment. 

Bosettingen på gården blir for så vidt ivaretatt ved at ett hus på eiendommen blir bebodd. Det 
er imidlertid ikke søkt om å oppfylle boplikten ved upersonlig boplikt. En slik sak har heller 
aldri blitt prøvd i Eigersund kommune. 

Gnr./bnr. 100/1 og 3 ligger i et kjerneområde for jordbruk (LNF-L). Det er ønskelig med fast 
bosetting i området og personlig boplikt.  Personlig boplikt sikrer mer stabil bosetting enn 
utleie. Eiendommen blir bedre ivaretatt med personlig boplikt og en antar også at aktiviteten i 
bygda øker med personlig boplikt. 

Driveplikten blir oppfylt ved bortleie. Det er en driftmessig god løsning og en helhetlig 
ressursforvaltning og pleiing av kulturlandskap blir ivaretatt.  Kåre Grude er avhengig av 
denne leiejorda.   

Med hensyn på at tidligere eier har tinglyst borett  i bolighuset finner en at det er riktig å gi  
konsesjon/fritak fra boplikten. Søkerne har også nær tilknytning til eiendommen. Noen av 
søkerne bor også nærme bruket. 

Sameie er en uheldig eieform i landbruket. Det taler imot å gi konsesjon. En anbefaler på sikt 
at eiendommen overtas av én person. Det er ikke aktuelt å gi varig fritak fra boplikten på 
bruket. Dette på grunn av sameiet, størrelsen på bruket og at bruket ligger i et kjerneområde 
for jordbruk. 

En anbefaler at det gis konsesjon  med vilkår om at eiendommen tilflyttes når boretten til 
Peder Strømstad går ut. Rune Harald Strømstad og hans barn Glenn Bråta Strømstad, Linn 
Bråta Strømstad og Nikolai Bråta Strømstad må bosette seg på eiendommen gnr./bnr. 100/1 
og 3 i Eigersund kommune når boretten til Peder Strømstad går ut.  

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken medfører ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune.

~ o ~

Alternative løsninger:
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1. Planteknisk utvalg avslår etter konsesjonsloven av 28. november 2003 søknad fra 
Rune Harald Strømstad og hans barn Glenn Bråta Strømstad, Linn Bråta Strømstad 
og Nikolai Bråta Strømstad om konsesjon til eie/beholde gnr./bnr. 100/1 og 3 i 
Eigersund.  Dette med følgende begrunnelse. Sameie er en uheldig eieform i 
landbruket.   

2. Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Rune Harald 
Strømstad og hans barn Glenn Bråta Strømstad, Linn Bråta Strømstad og Nikolai 
Bråta Strømstad konsesjon til eie/beholde gnr./bnr. 100/1 og 3 i Eigersund. Det stilles 
ikke krav om boplikt.  Dette med følgende begrunnelse *******.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
247520 Gårdskart
243431 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 100 bnr. 1 og 3

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 30.08.2012 Peder Strømstad
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
gnr. 100 bnr. 1 og 3

2 I 30.08.2012 Peder Strømstad
Søknad om konsesjon av erverv av fast eiendom 
gnr. 100 bnr. 1 og 3

3 X 02.10.2012 WorkCentre 7428 Gårdskart

Parter i saken:
            

Rune Harald Strømstad Orredalsveien 15 4376 HELLELAND
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
164/12 Planteknisk utvalg 23.10.2012

Søknad om fradeling av parsell fra boligtomten gnr./bnr. 
5/57 - Tor Even Refsland
  

Sammendrag:
Tor Even Refsland søker om fradeling av en parsell på ca. 580 m2 fra boligtomten gnr./bnr. 
5/57 i  Eigersund kommune. Formålet med delingen er oppføring av en ny bolig (fortetting i et 
LNF-område).   

Omsøkte eiendom ligger innenfor et LNF-L  (hensynssone landbruk) område på 
kommuneplanens arealdel. Fradelingen er dermed i strid med gjeldende plan. Saker som er 
avhengig av dispensasjon, jf. Plan- og bygningslovens § 19-2 fra kommuneplanen skal 
behandles av Planteknisk utvalg. 

Omsøkte deling berører ikke 100 meters beltet langs sjøen.  

Søknaden legges fram for behandling etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 19-2 
og jordlovens § 12.

Saksgang:
Planteknisk utvalg har myndighet til å avslå søknaden om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel.  Stiller Planteknisk utvalg seg positiv til å gi dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel til fradeling av boligtomt må saken sendes til Rogaland 
fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for uttalelse før endelig vedtak kan fattes i 
saken, jf. plan– og bygningsloven § 19-2.  Fradeling etter § 12 i jordloven avgjøres av 
Planteknisk utvalg.  Statens vegvesen må også høres i saken, da det vil bli utvidet bruk av 
eksisterende avkjørsel.   

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg avslår søknaden om deling etter §19-2 i plan- og bygningsloven med 

utgangspunkt i at det ikke foreligger en overvekt av særlige grunner som taler for at 
kommunen skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av en parsell 
på ca. 580 m2 fra  boligeiendommen gnr./bnr. 5/57 i Eigersund til boligformål.

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknaden om fradeling av en 
parsell på ca. 580 m2 fra boligeiendommen gnr./bnr. 5/57 i Eigersund til boligformål.

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Andre opplysninger / fakta i saken:
Tor Even Refsland søker om fradeling av en parsell på ca. 580 m2 fra boligtomten  gnr./bnr. 
5/57 i  Eigersund kommune. Formålet med delingen er oppføring av en ny bolig (fortetting i et 
LNF-område).   Det er tilgang til kommunalt vann. Det er mulighet for tilkopling til kommunal 
kloakk om noen år.  

Omsøkte eiendom ligger innenfor et LNF-L  (hensynssone landbruk) område på 
kommuneplanens arealdel. Fradelingen er dermed i strid med gjeldende plan. Saker som er 
avhengig av dispensasjon, jf. Plan- og bygningslovens § 19-2 fra kommuneplanen skal 
behandles av Planteknisk utvalg. 

Omsøkte deling berører ikke 100 meters beltet langs sjøen.  

Søknaden legges fram for behandling etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 19-2 
og jordlovens § 12.

Omsøkt eiendom gnr./bnr. 5/57 er en boligeiendom på ca. 1472,9 m2. Gnr. /bnr. 5/57 ble 
fradelt bruket gnr./bnr. 5/28 i 1955. 

Gnr./bnr. 5/57 grenser inntil gnr./bnr. 5/168 (Ytstebrødveien ), gnr./bnr. 5/56 (boligeiendom 
på 1593,7 m2 ) og gnr./bnr.  5/19 (småbruk på 6,3 dekar, hvorav 2,6 dekar fulldyrket jord og 
3,7 dekar med utmark). Stine Hellevik og Ulf Emil Svensen som eier småbruket gnr./bnr. 
5/19 nytter gården til høns og emu. De har ingen innvendinger til omsøkt deling. Gnr./bnr. 
5/5 grenser ikke inntil omsøkt parsell, men ligger svært nær. Jordbruksarealet her leies bort 
til Bunmee Pelaoda Erga. Her går det beitedyr. 

Saksbehandlers vurderinger etter jordloven:
Jordloven har blant annet til formål å legge forholdene slik til rette at jordviddene i landet med 
skog og fjell og alt som hører til, kan bli brukt på den måten som er best gagnlig for 
samfunnet og de som har sitt yrke i landbruket. Hovedvekten skal legges på hensyn til 
bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. Det skal legges vekt på framtidige 
generasjoners behov.

I jordlovens § 12 er det generelt et forbud mot å dele eiendommer som kan nyttes til jordbruk 
eller skogbruk. Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom delinga er forsvarlig ut fra 
den avkastning eiendommen kan gi, eller dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for 
det. Det kan også trekkes inn drifts- eller miljømessige hensyn, godkjente planer, 
kulturlandskap og andre momenter.

Det er ikke samfunnsinteresse av stor vekt som taler for deling i denne saken. Hensynet til 
bosetting i utkantstrøk bør ikke tillegges vekt i denne saken. Spredt boligbygging bør 
avklares i forbindelse med rullering av kommuneplanen. 

Omsøkte deling er forsvarlig med hensyn på avkastning, da det her er snakk om deling av en 
boligeiendom, ikke en landbrukseiendom.  

Omsøkt eiendom gnr./bnr. 5/57 er en stor  boligeiendom på nesten 1500 m2.
Det er slik sett god mulighet for fysisk å dele eiendommen i 2. En er imidlertid i 
utgangspunktet noe negativ til fortetting i et LNF-område. Fortetting i LNF-områder kan føre 
til ulempe for landbruket. Det kan oppstå konflikter i denne saken, da omsøkt parsell vil ligge 
nærme  driftsbygning på gnr./bnr. 5/19 og nærme jordbruksareal på gnr./bnr. 5/5.    
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En vil etter en samlet vurdering etter jordloven frarå omsøkte deling. 

Saksbehandlers vurderinger etter plan- og bygningsloven:
Lovgrunnlag:

Plan og bygningslova § 19-1 og 2 (dispensasjon)
§ 19 – 1 Dispensasjon

”Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten 
som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad 
fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart 
ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir 
direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og 
forbudet i § 1-8”. 

§ 19 – 2 Dispensasjonsvedtaket

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

  
Dispensasjon krever grunngitt søknad jf plan og bygningsloven §19 – 1.

Utgangspunktet for å kunne vurdere dispensasjon er om det foreligger tungtveiende grunner, 
slik at fordelene ved å gi dispensasjon blir klart større enn ulempene. I denne saken skal 
dispensasjon vurderes i forhold til LNF- formålet i kommuneplanen. LNF- områdene i 
kommuneplanen har som formål å ta vare på landbruks-, natur- og friluftsverdier.  Hensynet 
bak planformålet LNF er blant annet å sikre interessene til den stedbundne næring, slik at 
den ikke får svekkede driftsvilkår.  Plan- og bygningsloven § 19-2 gir mulighet til å 
dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og planer dersom det foreligger tungtveiende grunner. 
Det foreligger ikke tungtveiende grunner.

Omsøkt parsell består av annet areal (hage) og kan ikke nyttes på en god måte til landbruk. 

I denne saken kan det oppstå konflikter med landbruksinteressene. Omsøkte parsell grenser 
inntil bruk (gnr./bnr. 5/19) som driver med høner/emu. Driftsbygningen på gnr./bnr. 5/19 
ligger nærme omsøkt parsell. Det er også beitende dyr på bruket gnr./bnr. 5/5 som ligger i 
kort avstand fra omsøkt parsell.  Drifts- og miljømessig kan derfor fradelingen av parsellen på 
sikt være uheldig for jordbruket.
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Dersom dispensasjoner fra en og samme plan innvilges i noe antall, vil areal- og 
ressursdisponering i et område kunne endre karakter over tid, i strid med den disponering 
planen fastsetter.   

Rådmannen kan ikke anbefale at det dispenseres fra gjeldende plangrunnlag. 
Økt bosetting i utkantstrøk bør komme som et resultat av planprosesser. Utstrakt
boligbygging i LNF-området kan utløse krav til bygging av offentlig infrastruktur. 

Naturmangfoldloven, vurdering etter § 7
Naturmangfoldloven fastsetter at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og ved forvaltning av fast eiendom. 
Vurderingene skal fremgå av beslutningen.

Kunnskapsprinsippet § 8:
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakers karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Føre-var-prinsippet § 9:
Når det treffes en beslutning uten et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag så skal en ta sikte på å 
unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Mangel på kunnskap skal ikke brukes som 
begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Prinsippet om samlet belastning § 10:
En påvirkning av et økosystem skal utredes fra den samlede belastningen som økosystemet 
er eller blir utsatt for, herunder både på kort og lang sikt.

Kostnader ved miljøforringelse § 11:
Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12:
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir det beste 
samfunnsmessige resultater.

Naturfakta: 
Det er ikke registrert noen prioriterte naturtyper i nærheten av omsøkt parsell, og det er heller 
ingen registreringer i artsdatabanken. Omsøkt parsell ligger ca. 330 meter nordøst for en 
lokalt viktig naturtype (myr). Parsellen er ca. 650 meter nord for en viktig naturtype 
(kystlynghei) kategori A i RMP (Regionalt miljøprogram). Omsøkt parsell ligger ca. 450 meter 
sør for FINK partnerskapsområde (dette er prioriterte områder for friluftsliv, idrett, naturvern 
og kulturvern i fylkesdelplanen). Omsøkt parsell ligger innenfor vakre landskap i Rogaland. 

Vurdering:
I denne saken så vurderer en det til at en kan gjøre en beslutning som baserer seg på et 
tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag. En konkluderer med at tiltaket ikke har konsekvenser for 
det biologiske mangfoldet og at tiltaket ikke er i strid med forvaltningsformålene i 
naturmangfoldloven

Universell utforming:
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Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv etter § 19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling 

av en parsell på ca. 580 m2 fra boligeiendommen gnr./bnr. 5/57 i Eigersund til 
boligformål.       

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en parsell 
på ca. 580 m2 fra boligeiendommen gnr. /bnr. 5/57 i  Eigersund kommune til 
boligformål. 

Dette med følgende begrunnelse:************************

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
222201 Situasjonskart
222200 Oversendelsesbrev - søknad om dispenssjon fra kommuneplanen
222199 Søknad om fradeling av grunneiendom gnr. 5 bnr. 57 - Ytstebrødveien 248

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.03.2012 Tor Even Refsland
Søknad om fradeling av grunneiendom gnr. 5 
bnr. 57 - Ytstebrødveien 248

2 U 01.06.2012 Petter E. Seglem
Foreløpig svar  - Søknad om fradeling gnr. 5 bnr. 
57 - Ytstebrødveien 248

3 I 03.07.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ang. uttalelse i saksnr. 12/16192 om fradeling av 
tomt gnr. 5 bnr. 57

Parter i saken:
            

Tor Even Refsland Ytstebrødveien 248 4370 EGERSUND
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165/12 Planteknisk utvalg 23.10.2012

Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, Krokavatnet 
gnr. 60 bnr. 19 m.fl. med konsekvensutredning - 1, 
gangsbehandling
  

Sammendrag:
En har mottatt forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for utvidelse av Hellvik 
steinindustriområde, fremtidig Hellvik og Småtjørna – Vatnamot steinindustriområde . I 
steinbruddet utvinnes bergarten anortositt. Planprogrammet for konsekvensutredningen ble 
godkjent i Hå og Egersund kommuner den 21.04.09 og 12.05.09. Konsekvensutredningen 
(fra nå KU) er basert på innholdet i godkjent planprogram. Rådmannen anbefaler at 
reguleringsplan og konsekvensutredning blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt.

Saksgang:
PTU avgjør om plan og KU legges ut til offentlig ettersyn.

Rådmannens forslag til vedtak 03.09.2012:
Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Hellvik og
Småtjørna steinindustriområde legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, jf § 12-11.

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, Krokavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. 
med konsekvensutredning – 1. gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
Regulering av området er vist på kartet nedenfor:

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Reguleringsplan for Hellvik steinindustriområde ble godkjent i 2001 med en siste vedtatt i 
2006, og tilliggende arealer er uregulerte. 

Det som er spesielt er at planen strekker seg over kommunegrensen mot Hå kommune. 
Planområdet/utvidelsen av steinindustriområdet er avsatt til M13 – masseuttak med krav til 
regulering i Kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune. I Kommuneplanens arealdel 
for Hå kommune ligger det planlagte steinbruddsområdet i LNF- område, med en 
illustrasjonsgrense (uten rettsvirkning), som viser mulig masseuttak. 
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3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Det er sendt ut varsel om høring og offentlig ettersyn til grunneiere, naboer, statlige og 
regionale myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens nettside. 

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

Offentlige merknader

1. Statens Vegvesen  Merknad O
2. Fylkesmannen i rorgaland  Merknad O
3. Rogalands fylkeskommune  Merknad E
4. Forsvarsbygg  Ingen merknad O
5. Bergvesenet  Merknad O
6. Jernbaneverket  Merknad O
7. Mattilsynet  Ingen merknad O
8. Felles brukerutvalg (seniorrådet 

og RFF)
 Ingen merknad O

9. Hå kommune etat for tekniske 
saker og næring

 Ingen merknad O

Private merknader

10. Ellen Sofie Lothe  Ingen merknad O
11. Torild Helene Vatnamot  Merknad O
12. Holmane Øst hytteforening  Merknad O

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Statens Vegvesen   Kommentarer vedrørende 
Rv. 44, eksisterende 
atkomstveg ved Hellvik som 
skal benyttes. Vises til at 
Statens vegvesen har 
definert rekkefølgekrav som 
konsekvens av varslet 
planoppstart for regulering av 
industriområde fra krysset 
Rv. 44 og nordover. Kravet 
forsterkes av utvidelsen av 
steinindustriområdet og må 
inngå som rekkefølgekrav for 
å unngå innsigelse. I 
uttalelsen nevnes at pkt. 5.8 i 
planprogrammet sikrer at de 
trafikale konsekvenser blir 
utredet. 

 Krever at Vestlandske
hovedveg blir utredet i 
forhold til merkbare 
konsekvenser for vegen som 
kulturminne og funksjon som 
turveg.

E

J

Rådmannen viser til at 
rekkefølgekravet er krevd innarbeidet 
av Statens Vegvesen som 
rekkefølgekrav om innsigelse skal 
unngås. Rådmannen vil signalisere at 
dette vil bli innarbeidet som et 
rekkefølgekrav etter høring dersom 
dette blir krevd av Statens Vegvesen. 
Rådmannen legger til grunn at 
formulering av ordlyd i 
rekkefølgekravet blir ivaretatt av 
Statens Vegvesen i deres 
høringsuttale.

Konsekvensene for Vestlandske turvei 
er behandlet i 
konsekvensutredningen.

2. Fylkesmannen i 
rogaland

  Kommenterer at hensynet til 
landskapsbildet og sikring av 

O Rådmannen viser til planforslaget 
med KU der disse temaene er grundig 
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god landskapstilpassing av 
uttaksområdet vil være et 
hovedtema i 
planprogrammet. Poengterer 
betydningen av at det sørges 
for en gradvis tilbakeføring 
av uttaksområdet ved at 
uttaket deles i etapper. 
Tilpassingen til 
omkringliggende landskap og 
utredning av 
landskapspåvirkningen av de 
ulike alternativeneanses 
også som sentralt og må 
vurderes. Videre vises det til 
at det er viktig at 
sumvirkningen av 
konsekvensutredninger for 
uttaksområdet 
Beinskinnsfjellet ogdette 
bruddområdet sees på 
samlet. De to 
bruddområdene innehar 
landskaps og 
miljøpåvirkninger som kan 
være sammenfallende. I 
forhold til uttaksområdets 
innvirkning på hubro 
presiseres at 
konsekvensutredningen skal 
ta utgangspunkt i det nyeste 
av kunnskap om hubro. 
Område på Hå-siden inngår 
som en del av et større A-
område for kystlynghei. 
Ognadalen – Hellvik sees på 
som svært viktig. Kystlynghei 
inne i varslet område er med 
på å sikre sammenhengende 
kystlynghei på hver side av 
bruddområdene, henholdsvis 
Beinskinnsfjell og 
Krokavatnet. Et sentralt 
utredningstema er 
virkningene et utvidet uttak 
får for kystlynghei. Et annet 
viktig tema er utslipp til vann. 
konsekvensutredningen er 
det sentralt at det 
konkluderes med tiltak for å 
begrense avrenningen fra 
bruddområdet. Det 
konkluderes bl.a. med at 
Fylkesmannen ved 
manglende dokumentasjon i 
forhold til 
landskapspåvirkninger og 
manglende hensyn til 
landskapet kan komme 
innsigelser. 

behandlet. Hensynet til 
landskapsbildet og sikring av god 
landskapstilpasning av
uttaksområdet har stått sentralt i hele 
planprosessen. Tiltaket er visualisert 
fra flere steder, som er sentarle for 
vurdering av tiltaket, både i nær- og 
fjernvirkning. Tiltaket er også inndelt 
og visualisert i etapper.
Sumvirkning av 
konsekvensutredninger for 
uttaksområdet i Beinskinnsfjell og
Hellvik er utarbeidet som en del av 
konsekvensutredningen.
Det er foretatt nye registreringer av 
Hubro og tiltakets onsekvenser for er
beskrevet.
Konsekvenser for kystlynghei er 
beskrevet.
Utslipp til vann er behandlet i 
konsekvensutredningen. Det omfatter 
tekniske løsninger, 
sedimanteringsdam og konsekvenser.
Avrenning, støv, støy, samt negative 
innvirkninger på viktige naturverdier er
behandlet i konsekvensutredningen.
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Konsekvensutredningen skal 
særlig vektlegge 
landskapstema. Andre 
forhold som kan gi grunnlag 
for innsigelser er manglende 
tiltak og dokumentasjon mht. 
avrenning, støv og støy, 
samt negative innvirkninger 
på viktige naturverdier.

3. Rogalands 
fylkeskommune

  Ingen vesentlige merknader 
til planprogrammet i forhold 
til konsekvenser for

 Kulturmiljø og kulturminne 
registrert av Rogaland 
fylkeskommune ved 
kulturseksjonen. Det er ikke 
registrert automatisk fredede 
kulturminner iplanområdet fra 
før. Tidligere er det foretatt 
registreringer i deler av 
området i Eigersund 
kommune uten at det ble 
påvist verneverdig 
kulturminne. 28.10.08 
gjennomførte 
kulturseksjonen en befaring 
av de deler av planområdet 
som ligger i Hå kommune. 
Det ble påvist en heller ca. 
100 m N for Krokavatnet  og 
ca. 100 m V for grensa 
mellom Hå kommune og 
Eigersund kommune. I 
uttalelsen fra Rogaland 
fylkeskommune bemerkes at 
det er nødvendig å foreta 
befaring før endelig uttalelse 
kan gis, men det er ingen 
krav om det før ferdig 
planforslag.

O

E

Rådmannen viser til planforslaget 
med KU der disse temaene er grundig 
behandlet.

Rådmannen tar dette til etterretning 
og viser til at det tidligere foretatt 
registreringer av kulturminner i 
Eigersund uten at det er påvist 
verneverdige kulturminner. 
Tiltakshaver opplyser at den 28.10.08 
ble det foretat befaring for den
del som kan berøres av planene i Hå 
kommune. Det ble funnet en heller ca 
100 m. nord for Søre Krogavatnet og 
ca 100 m. vest for kommunegrensen.
Rogaland fylkeskommune bemerker 
at det er nødvendig å foreta en 
grundigere
befaring før endelig uttalelse kan gis, 
men det er ingen krav om det før 
ferdig planforslag. tiltakshaver har 
ikke satt i gang undersøkelser av 
helleren da den
blir liggende helt utenfor 
reguleringsplanens grenser og 
således ikke berørt
eller påvirket av tiltaket.

4. Forsvarsbygg  Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til orientering.
5. Bergvesenet   Det bes om at det under 

punkt 1 Bakgrunn 
innledningsvis i 
Planprogrammet gis en kort 
beskrivelse over geologien i 
området. For øvrig ingen 
merknader.

O Er ivaretatt i planprogram og plan.

6. Jernbaneverket   Jernbaneverket har 
interesser i forhold til 
planarbeidet hovedsakelig 
knyttet tilarealene langs 
jernbanesporet. Henvises til 
Jernbaneloven paragraf 10, 
første ledd og videre at det 
vil bli stilt krav om minimum 
30 meters byggegrense fra 
midtlinje spor da området 
ligger utenfor tettbebygde 
strøk. For 

O Rådmannen tar uttalen til orientering.
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reguleringsbestemmelsene 
vil det innebære et krav om 
at det mot 
jernbanesporområdet settes 
opp et min. 1,8 m. høyt 
flettverksgjerde. I følge 
Jernbaneverkets tekniske 
regelverk for areal langs veg 
stilles krav om ekstra

 sikring.
7. Mattilsynet  Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til orientering.
8. Felles brukerutvalg 

(seniorrådet og RFF)
 Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til orientering.

9. Hå kommune etat for 
tekniske saker og 
næring

 Hå kommune vil komme med 
en vurdering senere i 
konsekvensutredningreguleri
ngsplanarbeidet.

O Rådmannen tar uttalen til orientering.

Private uttaler

10. Ellen Sofie Lothe  Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til orientering.
11. Torild Helene Vatnamot   Av innspill kan nevnes 

betydningen av å sørge for at 
Søra Krokavatn får beholde 
god fiskebestand. Pga. 
avrenning og steinstøv er 
vannkvaliteten dårlig. Ønsker 
å påpeke at vedlagt 
kartutsnitt med regulert og 
foreslått ny plangrense ikke 
viser nedre grense mot 
vannet. Hvis det er tilfelle at 
planen går ned mot vannet 
ønsker hun å protestere. Har 
sendt med to tidligere e-
poster edr.planområdet, en 
fra henne selv datert 22 mai 
2006, og en fra Ulla Ledje 
hos Ambio datert 25 mai 
2003. I førstnevnte vises til 
Fiskebiologiske 
undersøkelser i Søra og 
Nordra Krokavatn i Hå og 
Eigersund kommuner. 
Undersøkelsen fra 2003 viser 
at fiskebestanden var bra og 
vannet klart. T. H. Vatnamot 
ber om en ny undersøkelse. I 
e-posten fra 2003 skriver Ulla 
Ledje hos Ambio at det er 
blitt lagt merke til at i perioder 
med mye nedbør registreres 
en viss blakking av vannet av 
de som driver steinbruddet. 
De og noen av grunneierne 
viste intr. i å vite om 
blakkingen medfører 
problemer for fisken, evt. 
bygge noen 
sedimenteringsdammer.

O En vurderer at dette er redegjort for i 
planforslaget. Tiltaket vil i følge 
tiltakshaver ikke påvirke Søre 
Krogavatn.

12. Holmane Øst   Bemerker at eksisterende og O Tiltakshaver opplyser følgende: ”I 



7

hytteforening kommende hytteområder 
ligger nokså tett opp til 
planområdet. Nevner at det 
ser ut til at området bak 
Hettua blir avstengt og at det 
i dag er et flott område med 
naturlig dal og utsikt. Viser til 
betydningen av at det 
visuelle blir ivaretatt ved 
landskapsendringer som 
følge av utvidet steinbrudd. 
Ellers nevnes støv og 
støyplager fra sprengning, 
samt vannkvaliteten i Nordre 
Krokavatnet og det unike ved 
landskapet.

forhold til opprinnelige planer og 
varslet planavgrensning er 
tiltaksområdet
betraktelig redusert i omfang. Videre 
er planområdet trukket betydelig 
lenger øst. Hettua og dalgangen øst 
for denne blir ikke berørt av tiltaket.
Konsekvenser for friluftslivet på og 
omkring Hettua blir derved betydelig 
mindre.
Driften er videre lagt opp slik at det 
drives fra øst, slik at innsyn fra Hettua 
blir minimalisert. Tiltaket og 
konsekvenser for friluftsliv, landskap, 
naturverdier og innsyn er 
konsekvensutredet.”

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt.

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet ligger ca 1,5 km nord for Hellvik. I hovedsak ligger planområdet i Eigersund 
kommune, men utvidelsen av selve masseuttaksområdet med Tofjellet ligger i både 
Eigersund kommune og Hå kommune. Avkjøringen til området ligger langs Rv. 44.

Tiltaket er en utvidelse av det eksisterende steinindustriområdet i Hellvik. Området rundt 
steinbruddet består av lyng- og heilandskap, og preges ellers av uproduktiv mark. Området 
utgjør ikke store økonomiske verdier for landbruk.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN OG KU
Planforslaget er som nevnt en utvidelse av det eksisterende steinbruddområdet i Eigersund 
kommune. I forhold til planavgrensningen i varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet, er 
planområdet nå betydelig redusert i omfang. 

Allerede ved oppstart av den første reguleringsplanen for ca 10 år siden, ble det pekt på et 
sannsynlig behov for utvidelse av virksomheten, dersom forekomsten tilsa det. De omfattet 
store områder vest for nåværende driftsområde og betydelig nærmere Søre Krogavatn. 
Planene har blitt justert og redusert i omfang, i flere runder. Spesielt gjelder det arealene 
som ligger i Hå kommune. 

Tofjellet, som forslås til nytt steinuttaksområde, ligger i den nordlige grensen for dette 
området, og er av god kvalitet (NGU-kart, 2009). Av det totale uttaket fra fjellet utnyttes 
normalt ca.10 % av fjellet som produktiv stein.  Den øvrige andel på 90 % deponeres, knuses 
til pukk, benyttes til kystsikring el. l. 

Etter en omfattende og grundig vurdering av forekomstene, landskaps- og miljøverdier,   
nærheten til Søre Krogavatn, med fare for utslipp, etc har tiltaksområdet blitt betydelig 
redusert. Driften er begrenset til Tofjellet, nord i planområdet. Det er foreslått å videreføre 
deponiområdet i øst. Begrunnelsen for dette er at tiltaket da begrenses til et område som 
allerede er tatt i bruk og allerede berørt av massedeponering.

Regulert massedeponi, mellom Søra Krogavatnet og atkomstveien til området er under 
opparbeidelse og ferdigstilles suksessivt i takt med oppfyllingen. Deponiet tilsås og 
revegeteres naturlig og vil over tid fremstå som naturmark. 
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Prosjektets totale areal, inkludert eksisterende steinbrudd, er på 226,1 daa, og fordeler seg 
som følger:

Arealtype Vedtatt      Planlagt         Totalt       Hå kommune   Eigersund kommune
Bruddareal   35,3          67,7              103,0       9,8                     93,2
Deponi   41,7          71,3              113,0       -                       113,0
Riggplass
Totalt  

    1,6            8,5                10,1       -                         10,1
  78,6        148,8              226,1       9,8                   216,3

Kartet viser reguleringsplanforslaget for steinbruddområdet som ligger i to kommunen, 
samlet i en plan.

Den største delen ligger i Eigersund kommune, og kun en mindre del ligger i Hå kommune:

Hå Eigersund
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Det har vært drevet blokksteinsbrudd i Hellvik steinindustriområdet siden april 2002. 
Bruddvirksomheten består av utvinning av råvaremateriale. Antall ansatte har variert fra 5-8 
personer.

Forekomstene i området er sannsynligvis ubegrensede geologisk, men det vil etter hvert 
oppstå praktiske begrensninger. For å kunne opprettholde en kostnadseffektiv 
blokkproduksjon er det avgjørende at driftsarealene er av tilskrekkelig størrelse og har et 
antall nivåer å arbeide på. Det er lagt opp til en årlig produksjon på 2.000 - 5.000 m3 salgbar 
blokk avhengig av drifts- og markedsutviklingen. Av det totale uttaket fra fjellet utnyttes 
normalt mellom 5-10 % av fjellet som produktiv stein og utgjør omlag 30.000 m3 – 100.000 
m3 løsmasser. Alternativ utnyttelse av restproduktet til pukk eller som kystsikringsstein blir 
vurdert fortløpende med aktuelle samarbeidspartnere eller lokale aktører.

- Brudd
Uttaket skjer i pallhøyder på 6-8 m. Den produktive delen av fjellet ligger i soner og siden 
skrotprosenten er så vidt høy, må alt materiale i de områdene som blir vurdert som 

drivverdige utvinnes.  I moderne steinbryting tar man ut all stein og 
planerer terrenget i nivåer.  Dette forhold har ført til at bransjen har 
gjennomgått store endringer i driftsteknologi. Nye og bedre maskiner 
og nye driftsformer blir tatt i bruk for å øke utnyttelsesgrad, redusere 
skrotprosent og derigjennom bedre fortjeneste og råvareutnyttelse.

Bruk av diamantwire til å sage løs fjellet både i horisontal og vertikal 
retning istedenfor tradisjonell bruk av boring og bruk av svartkrutt, har 
de siste årene muliggjort en mer effektiv og skånsom produksjonsform, 
ikke minst ut fra støymessige forhold.  Ny teknologi har også medført 
større fleksibilitet i uttaksretninger og drift, noe som gir større 
muligheter for å tilpasse virksomheten til den landskapmessige 
situasjonen, visuelle og miljømessige forhold. 

Eksisterende bruddvirksomhet har pågått siden 2002 og drives i 
henhold til godkjent reguleringsplan. Utvidelsen vil danne grunnlag for 
en langsiktig drift i området. Når dagens drift, innenfor vedtatt og 
gjeldende reguleringsplan (2006), er avsluttet vil det etableres en fylling 
som atkomst til Tofjellet, som drives ned. Det er beregnet et volum på 
ca 2 mill. m3 i denne kollen. Det er tilstrekkelig for 20 - 40års drift.

Det nye bruddområdet i Tofjellet, vil bli drevet fra øst mot vest, og vil 
derved alltid ha minimum en pallhøydes skjerm mot vest. 

- Deponi
Tiltak for skrothåndtering vil skje i form av deponering og videreforedling ved annen 
kommersiell bruk av skrotsteinen. Det eksisterende skrotdeponiet syd for atkomstveien 
videreutvikles i henhold til godkjent reguleringsplan. Den ytre del, frontfyllingen, etableres 
først. Frontfyllingen vil bli ferdigstilt suksessivt i takt med oppfyllingen. Skrotsteinsfyllingen 
tilpasses terrengformasjonene og revegeteres, slik at områdene på sikt fremstår som 
naturmark. Vekstjord i anleggs- og driftsområdet vil bli tatt vare på og benyttet som 
tilbakefyllingsmasser over deponert skrot.

I planforslaget skal det anlegges to nye deponier. Ellers er deponiene planlagt med 
gjennomsnittlig stigning på 1:2, og med en etterbehandling som beskrevet over.

Når det gjelder videreforedling, annen kommersiell utnyttelse av skrot, vurderer selskapet 
kontinuerlig bruk av skrotstein til andre formål enn deponering. 
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- Riggplass
Det er etablert en riggplass i området. Denne ligger langs atkomstveien, sentralt mellom 
deponi og uttaksområdet. På riggplassen er det velferds- og verkstedsbygninger knyttet til 
steinindustrien og den fungerer som lager for maskinparken m.m. Riggplassen blir liggende 
omtrent i samme området som i dag, men på et noe høyere nivå, men skjermet bak en 
terrevoll. Riggplassen blir noe utvidet i forhold til i dag, fra 1,4 daa til 4 daa.

- Atkomstvei og trafikk
Atkomstveien til området er allerede etablert fra Rv. 44 inn til Hellvik steinindustriområdet, og 
skal fortsatt benyttes. Utvidelsen medfører ingen endring av godkjent atkomstvei eller 
trafikkmengde. En vil ev. komme tilbake til dette etter høring jfr. at Statens vegvesen har 
signalisert mulige tiltak i forhold til krysset i form av rekkefølgekrav. Disse kravene vil i så fall 
bli innarbeidet i planen etter høringen.

Med utgangspunkt i at det i hovedsak er ferdige blokker som skal transporteres ut, vil 
trafikken ut av området tilsvare en beskjeden økning på 2-3 billass per dag i forhold til 
prognosene for eksisterende virksomhet

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. 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 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: 

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

- Konsekvensutredning
I følge regelverket og veilederen til forskriften skal konsekvensutredningen kun vies 
oppmerksomhet til problemstillinger som både er beslutningsrelevante for det aktuelle tiltaket 
og som det reelt er behov for å utrede nærmere. 
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- Planprogram
Med utgangspunkt i den nye forskriften ble det for Hellvik Steinindustriområde (felles 
betegnelse for steinbruddområdet i begge kommuner) utarbeidet et planprogram våren 2008. 
Endelig planprogram ble godkjent i Hå kommune den 21.04.09 og i Eigersund kommune den 
12.05.09 (med vedtak om noen tilføyelser, som er lagt inn i planprogrammet). 

- Driftsplan
Før driften igangsettes skal det utarbeides en driftsplan som skal godkjennes av 
Bergvesenet. En har vurdert det som fornuftig at det er Bergvesenet som fagmyndighet som 
fastsetter driftsplan, og dette er også den vanlige måte å gjøre det på.

6.1 Beskrivelse av 0- alternativet
Dersom det ikke blir gitt tillatelse til videre drift i området, ut over det som i dag er godkjent, 
har bruddet en begrenset driftsperiode anslagsvis et sted mellom 5-10 år. Det begynner å bli 
dårlig med skrotdeponi i området, og dersom denne type areal ikke øker vil mer skrotstein 
evt. måtte bli transportert ut av steinindustriområdet. Konsekvensutredningene for de ulike 
fagtemaene gjøres ut i fra 0-alternativet. 0-alternativet er altså å opprettholde 
steinindustriområdet slik det er i dag, etter gjeldende reguleringsplan, uten en videre 
utvidelse av steinindustriområdet.

7. TEKNISK INFRASTRUKTUR

7.1 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler X 1 1

Ulykke med gående/syklende X 1 1

Andre ulykkespunkter X 1 1

Byggelinje mot veg X 1 1

Kollektivtrafikk X 1 1
Trafikkbelastning X 1 1

GRØNN Ivaretatt i 
plan og 
bestem-
melser.

Atkomstveien til området er allerede etablert fra Rv. 44 inn til Hellvik steinindustriområdet, og 
skal fortsatt benyttes. Utvidelsen medfører ingen endring av godkjent atkomstvei eller 
trafikkmengde. Det vil i føge tiltakshaver medføre en beskjeden økning på 2-3 billass per dag 
i forhold til prognosene for eksisterende virksomhet. Tiltaket anses ikke å påvirke 
utbyggingsmønster og transportsystem da trafikken ikke øker. 

En viser til at Statens Vegvesen, i forbindelse med behandling av planprogrammet, skrev 
følgende; ”Det er varslet planoppstart for regulering av et industriområde langs vestsiden av 
denne atkomstveien fra krysset med rv.44 og nordover. Vi har definert rekkefølgekrav i form 
av dråpekanalisering i atkomstvegen – passeringslomme i rv.44 – avkjørselssanering langs 
rv.44, som konsekvens av denne planen. Utvidelse av steinindustriområdet vil forsterke 
kravet, og må inngå som rekkefølgekrav også for steinindustriområdet om innsigelse skal 
unngås.” Rådmannen vil legge dette inn som et rekkefølgekrav etter høring dersom Statens 
Vegvesen krever det.

7.2 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
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Vann til velferdsbygg og brakkerigg kommer fra egen brønn. Det er etablert og godkjent tett 
tank til avløp. Produksjonsvann tas fra terrenget, med resirkulering og fangdammer til 
sedimentering. I eksisterende steinbrudd er det boret etter vann. 

Avløp er tilkoblet tett tank. Siden utvidelsen ikke vil føre til vesentlige endringer i antall 
medarbeidere og maskiner, så forutsettes det at det er tilstrekkelig kapasitet på det 
eksisterende anlegget også etter utvidelsen av steinindustriområdet. Dersom 
vannforsyningen ikke er tilstrekkelig vil man knytte seg til kommunalt vann og avløp når dette 
blir tilgjengelig.  

7.3 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

Det er lagt strøm til det eksisterende steinbruddsområdet. Det forutsettes at det er 
tilstrekkelig kapasitet til å forsyne en utvidet drift med elektrisitet.

7.4 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling X 1 1 Grønn

Tiltakene er utarbeidet for å tilfredsstille gjeldene offentlige pålegg og/eller lov og forskrifter i 
følge tiltakshaver.

8. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

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.

9. 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

Ikke kjent med spesielle forhold.

10. SIKKERHET OG BEREDSKAP

10.1 Flom og erosjon 

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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10.2 Støy

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støy X 1 1 Grønn Ikke kjent.

Tiltaket vil medføre, avhenging av driftsintensitet, noe høyere støynivå enn dagens drift. 
Foreløpige beregninger viser allikevel akseptable støyverdier i forhold til SFT’s retningslinjer. 
Støysonekartet under viser støyutbredelsen i tiltaksområdet og tilliggende bolig og 
friluftsområder. Mesteparten av boringen gjøres med mobile hydrauliske borerigger. Det vil 
ikke bli noen forandring i permanente støykilder ved etablering av det nye bruddet.

Luftforurensning - støy: støyberegninger viser at tiltaket vil tilfredsstille SFTs retningslinjer.
Viktigste avbøtende tiltak som er skissert i KU er å gjennomføre driften slik at man i størst 
mulig grad lar terrenget utgjøre skjerming mot omgivelsene. Videre vil støykilder som 
kompressorer og lignende bli forsøkt plassert så godt skjermet som mulig i terrenget

10.3 Ras og valg av løsninger

Hendelse/Situasjon

Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1
Snø-/isras X 1 1
Flomras X 1 1

Grønn Ivaretatt i 
plan og 
bestemmelse
r

Ikke kjent med spesielle forhold.

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. Det er ikke oppgitt spesielle lokale værfenomen.

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.

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

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.8 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

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.

11. FORURENSNING HERUNDER STØV

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv til luft x 2 3
Støv til vann x 2 3 Gul

Høyspentlinje/EMS/Stråling X 1 1 Grønn

Kapittel 30 i forurensningsforskriften omhandler forurensinger fra produksjon av pukk, grus, 
sand og singel. Forskriften inneholder rammebetingelser for utslipp av støv og utslipp til 
vann, samt grenseverdier for støy.

Det er på det rene at utslippene av støv til luft fra den planlagte virksomhet vil bli små jfr. KU. 
Det samme gjelder, i følge KU, for utslipp av oljetåke og avgass fra dieselmotorer. Avstanden 
fra steinindustriområdet til nærmeste bolig er over 1 km. Støvet vil være forholdsvis grovt, og 
vil falle ned forholdsvis nær kilden. Ut fra en samlet vurdering vil støvplagene i omgivelsene 
bli små. Det synes ikke å være behov for avbøtende tiltak ut over det som allerede ligger 
inne i planene.

Steinbruddet kan påvirke bekker og vannsig i området ved at boring og saging medfører 
produksjon av steinstøv.  Dette legger seg på terrengoverflaten i nærheten av driftsstedet, og
ved nedbør kan steinstøvet vaskes ut i lavereliggende bekkevann/innsjøer. Ved nedbør skjer 
det en utvasking som fører til at bekkevannet i perioder kan bli sterkt partikkelholdig. Det er 
viktig å poengtere at bergarten ikke inneholder noen farlige stoffer som for eksempel 
tungmetaller. Produksjonsutstyret vil heller ikke tilføre miljøet slike stoffer.

Nedstrøms tilsvarende steinbrudd er det registrert at bekker som drenerer bruddene til dels 
er markert påvirket av suspendert stoff i form av steinstøv.  Verdiene varierer sterkt med 
nedbøren. For å hindre at forurenset vann fra steinbruddet tilføres grunnen i planområdet vil 
man sørge for resirkulering av kjølevann, avskjæring av overflatevann og bygging av 
fordrøynings- og sedimenteringsbasseng. Det er også viktig å fordele avløpsvann fra bruddet 
slik at det kan filtreres naturlig på skrottipper og myrområder. Sedimenteringsbassengene er 
planlagt å ligge nord i planområdet mellom eksisterende steinbrudd og planlagt steinbrudd.

I området som er regulert til riggplass, er det etablert en fangdam med dukkert for å hindre 
utslipp av olje. Ved eventuelle ukontrollerte utslipp flyter oljen på vannoverflaten, mens rent 
vann hentes fra en dypere del av dammen gjennom en dukkert. Denne dammen er bygget 
nedstrøms for det nye bruddet.
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Luftforurensning - støv: Ut fra en samlet vurdering vil støvplagene i omgivelsene bli 
ubetydelige i følge KU.

Avbøtende tiltak:
1. Et viktig tiltak er å kontrollere overflatevannstrømmene i planområde for å redusere 

mengden av forurenset vann som må håndteres.  Reduksjon av mengden overvann 
er et viktig ledd i en total tiltakspakke. Dette kan skje gjennom avskjæring av 
overvann  og resirkulering av vann i bruddvirksomheten. Det er viktig at bruddene 
åpnes og drives etter en plan som gjør det mulig å skille det rene overflatevannet fra 
det urene overflatevannet.

2. Et annet viktig tiltak er å sikre lagring og håndtering av flytende produkter og avfall 
gjennom prosedyrer.

3. Redusere steinstøv i vann fra området. I utgangspunktet er de mest aktuelle 
metodene for partikkelfjerning, det vil si de avbøtende tiltak er følgende:

- Sedimenteringsbasseng
- Separator
- Kjemisk felling og separasjon
- Infiltrasjon i skrottipp/terreng/myr

Rådmannen vurdere det som viktig at reguleringsplanen er tydelig på hvilke krav en stiller til 
kontroll med overflatevann og avrenning og dette må ivaretas i bestemmelsene herunder 
miljøoppfølgingsprogram. En vil ev. komme tilbake til dette etter høringen.

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 x 2 3 Gul

Området ligger til vassdrag og det er viktig å unngå avrenning som medfører farging av 
nærliggende vassdrag. Dette skjer gjennom at bedriften har gode rutiner samt et system for 
rensing av vann fra bruddet. Se punkt 11 i saksutredningen

12.2 Naturmiljø – biologisk mangfold

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Inngrepsfrie område INON X 1 1
Kystlynghei X
Naturlig fisketomme innsjøer og 
tjern

X

Vegetasjon og flora X

Pattedyr X

Inngrepsfrie områder - I tiltaksområdet finnes ingen inngrepsfrie områder, dvs. områder 
som ligger lengre enn en kilometer fra tyngre tekniske inngrep. 

Kystlynghei - Kystlynghei er fremhevet som en prioritert naturtype i DN -håndbok 13. 
Området er i naturbasen gitt verdi A (svært viktig) på grunn av at det er et stort, intakt areal 
kysthei med relativt lite inngrep (Direktoratet for naturforvalting - Naturbase). Stedkvaliteten 
er betegnet som meget god. En utvidelse av steinbruddet vil stort sett ødelegge de arealer 
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av naturtypen kystlynghei som finnes innenfor plangrensene. Dertil vil områder utenfor 
tiltaksområdet påvirkes negativt av støvdrift. 

Det totale arealet for det viktige kystlyngheiområdet er meget stort (14 .424 daa) og et enda 
større område (80.173 daa) tilstøter nord for dette. I forhold til dette er arealet kystlynghei 
som vil bli påvirket av steinbruddets utvidelse meget liten og virkningsomfanget vurderes 
derfor som lite negativt for naturtypen. Selv om naturtypen er truet må en ta med i 
vurderingen at kun en svært liten del av et stort sammen-hengende område med kystlynghei 
vil bli påvirket. Grunnet påvirkingen fra steinbruddet vurderes den begrensete del av 
kystlyngheien som omfattes direkte av tiltaket kun å ha middels verdi, mens den samlete 
naturtypen, som tiltaks- og influensområdet er en del av, har stor verdi.
Stor verdi, men et lite negativt virkningsomfang gjør at konsekvensen for naturtypen blir liten 
negativ. 

Naturlig fisketomme innsjøer og tjern - Denne lokaliteten er allerede påvirket av avrenning 
fra tiltaksområdet og tørravsetninger i vannet og i nedslagsfeltet til dette. Tilslamming i 
vannet er uheldig for vannlevende organismer og reduserer lokalitetens uberørte preg. 
Støvdrift og avrenning til vannet vil kunne redusere artsmangfoldet i vannet og ødelegge 
økologiske sammenhenger. Da vannet allerede er påvirket av det nåværende steinbruddet 
vurderes virknings-omfanget til middels negativt. Middels negative virkninger vil gi liten –
middels negativ konsekvens, da lokaliteten er verdisatt til liten-middels. Forutsetningene for 
at tjernet skal huse viktige biologiske forekomster vurderes som små. 

Vegetasjon og flora - det samlete inntrykket at vegetasjonen er meget fattig og at det stort 
sett ikke er forutsetninger for næringskrevende planter.
Tannåmemose - den uvanlige levermose tannåmemose vokser i kanten av planområdet og 
vil sannsynligvis kunne klare seg fra å bli påvirket. Det vurderes at tiltaket stort sett ikke vil 
endre forekomsten av arten. Omfanget vurderes å bli lite negativt. Verdien for den regionalt 
sjeldne tannåmemosen er middels og virkningsomfanget er vurdert som lite negativt hvilket 
gir konsekvensen liten negativ. 
Lav - Det ble ikke notert noen sjelden lav i området og lavfloraen er artsfattig med stort sett 
vanlige arter som blærelav, vanlig navellav, reinlaver og andre Cladonia -arter. 

Pattedyr -Tiltaket vil stort sett ikke endre forekomst eller levevilkår for pattedyr. Omfanget av 
utvidelsen av steinbruddet vurderes som intet. 

12.2 Rødlistart

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Klokkesøte x 3 1
Hubro i og ved planområdet x 3 3
Hubro – vest for planområdet x 3 1
Bergirisk x 1 3
Rødlistede og sjeldne 
hekkefugler i det øvrige 
influensområdet 

x 2 1

Ivaretatt i 
plan/bestem
melser og 
KU.

Klokkesøte - Klokkesøte ble funnet med fire små bestander i et begrenset område ved søre 
enden av Litlatjørna. Plantene så ut til å være i god kondisjon på trass av at de vokser i et 
område som er påvirket av støvdrift. De registrerte forekomstene av klokkesøte vokser i det 
grønne beltet innenfor det eksisterende planområdet.  Virkningene vurderes i KU å bli relativt 
små og virkningsomfanget settes til lite negativt. Konsekvensen blir liten-middels negativ 
grunnet at leveområder for arten har stor verdi og virknings-omfanget er lite negativt.
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Hubro - Hubro er den viktigste og mest truede fuglearten i området. Tiltaket vil kunne påvirke 
bestanden av hubro og dens hekkeframgang. Utvidelsen av steinbruddet vil være uheldig for 
hekkende hubro. Steinbruddet vil komme nærmere en av reirplassene enn i dag, noe som 
indirekte kan føre til at hubroene  slutter å bruke denne. En av reirplassene er allerede i dag 
trolig uegnet for hubroen på grunn av steinbruddets etablering i følge KU.

For hubroen vil utvidelsen av steinbruddet føre til at avstanden til en av reirplassene 
minskes. En redusering av antallet alternative reirplasser kan føre til at hubroen får redusert 
sin ungeproduksjon i territoriet. Næringsmessig vil utvidelsen av planområdet være av helt 
marginal betydning for hubroen.. Middels negativt virkningsomfang gjør at konsekvensen blir 
middels - stor negativ. Her er det lagt vekt på at hubroen er fåtallig, og har en klart negativ 
bestandsutvikling i Norge. Det er trolig ingen spesielt viktige næringsområder for hubroparet i 
denne delen av territoriet, men planområdet kan ha en viktig funksjon i forhold til 
jaktpostering. 

Utvidelsen av steinbruddet forventes ikke å få noen negative virkninger for hubroparet som 
holder til vest for tiltaksområdet. Dette paret har allerede flyttet mot vest på grunn av at 
reirplassene ved Beinskinnfjellet er ødelagt. Videre vil utvidelsesområdets nærhet til
Beinskinnfjellet steinbruddet trolig bety at dette grenseområdet ikke er aktuelt å etablere seg 
i for hubroen. Virkningsomfanget blir derfor intet. 

Bergirisk - Basert på observasjoner er det sannsynlig at bergirisk hekker i planområdet. 
Hekkeplasser for bergirisk vil utgå. Stort negativt omfang for disse hekkeplassene i seg selv, 
men i en større sammenheng vil dette bety lite for bestandene. Arten er vanlig 
forekommende langs kysten og i fjellet, men det er imidlertid dokumentert negativ 
bestandsutvikling. Da arten er relativt lite arealkrevende i hekketiden, og kan tilpasse seg 
menneskeskapte nisjer, vurderes virkningsomfanget derfor som lite negativt i forhold til 
bestanden i fylket.  Bergirisk som hekker i tilgrensende områder til bruddet vurderes å bli 
marginalt berørt av utvidelsene. Virkningsomfanget vurderes til intet - lite negativt. Et 
virkningsomfang på lite negativt gir liten negativ konsekvens med grunnlag i at 
forekomstene har middels verdi. 

Andre fugler - Tornskate (rødlistekategori VU) og svartstrupe (NT) som er registrert 
hekkende 500 – 700 m SØ for tiltaksområdet vil sannsynligvis ikke bli berørt av utvidelsen av 
steinbruddet. Virkningsomfanget for artene blir intet. Da tornskate og svartstrupe ikke 
vurderes å bli berørt, vil konsekvensene for disse bli ubetydelige. 

Det er dokumentert at svartbak har hekket i Søra Krogavatnet etter at steinbruddet ble 
etablert ved vannet. En utvidelse i motsatt retning av denne hekkeplassen vurderes å gi intet 
virkningsomfang for svartbakene. Svartbakene som har hekker i Søra Krogavatnet vurderes 
ikke å bli negativt berørt av utbyggings-planene og konsekvensen blir derfor ubetydelig. 

Fugleområdene Hellviksvatnet og Hellvikbukta forventes ikke å bli særlig påvirket av 
steinbruddet. Omfanget vurderes som intet for begge lokaliteter/forekomster. Tiltaket 
vurderes å gi ubetydelige konsekvenser for forekomstene.

Samlet sett er planområdet artsfattig når det gjelder hekkende fugler. I vinterhalvåret synes 
planområdet å ha liten betydning for rastende og næringssøkende arter.

Anbefalinger – oppfølgende undersøkelser og overvåking:
1. Når det gjelder forekomstene av klokkesøte innenfor planområde ligger det ifølge 

tiltakshaver i regulert grøntsone. sørøst for Litlatjørna. Avrenning vil også kunne 
påvirke forekomstene av klokkesøte i det eksisterende planområdet. Derfor bør det 
også sørges for at avrenning fra deponiet til klokkesøtens voksesteder reduseres i 
størst mulig grad.
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2. Det foreslås at hubroene i området følges opp for å høste videre erfaringer. 
Opplegget som er gjennomført kun enkelte år til nå, bør videreføres hvert år. 

3. Det foreslås at det blir gjort oppfølgende studier av floraen i influensområdet for å 
undersøke hvordan og på hvilke avstander fra steinbruddet som floraen vil bli påvirket 
av steinstøv. Det bør gjøres studier i faste prøveflater før tiltaket og under en rekke år 
etter at bruddet er tatt i bruk. 

4. Sprenging bør i størst mulig grad ikke forekomme i perioden februar – mars for å 
unngå forstyrrelse av hekkende hubro. 

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 kjennskap til negativ påvirking jfr. KU

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 registrert en heller i Hå kommune. Tiltaket vil ikke berøre helleren og den vil bli 
liggende utenfor reguleringsplanen. Det gir en ubetydelig konsekvens. Den Vestlandske 
Hovedvei ligger ca. 1km nord for planområdet, og har stor verdi. Tiltaket berører ikke veien, 
og det blir ikke innsyn til steinbruddområdet. 

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

Planområdet og omkringliggende områder brukes i svært liten grad til friluftsliv og rekreasjon. 
Steinindustrien vil kun i begrenset omfang påvirke friluftslivet i området og  uttaksområdet og 
omkringliggende områder er lite benyttet som friområde. Konsekvensene for nærmiljø og 
friluftsliv blir på grunnlag av verdi og omfang liten negativ konsekvens.   

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 gjort kjent med spesielle forhold.

12.6 Landskap og estetikk

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskap/estetikk x 2 3
Vakre landskap X 1 1

Gul Ivaretatt 
gjennom plan 
og 
bestemmelser.
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Landskapet er åpent, trefattig, og preget av mye berg i dagen. Plantelivet er preget av få og 
lite næringskrevende arter. Det er allerede etablert steinbrudd i området, som påvirker 
landskapsbildet.

Det fattige jordsmonnet har igjen gitt grunnlag for et planteliv preget av få og lite 
næringskrevende arter. Ingen deler av det aktuelle tiltaksområdet eller den naturlige 
influenssonen inngår i prioriterte landskapsavsnitt i Dalane-regionen. Dette betyr at området 
ikke er registrert som verdifullt kulturlandskap (etter Fylkesmannen i Rogaland 1994) eller 
spesielt vakkert landskap (etter Rogaland fylkeskommune 1996 ”Vakre landskap”).

Brudd
Bruddet foregår i en avgrenset og godt skjermet terrengformasjon, Tofjellet. Tiltaket vil 
medføre at en markert terrengformasjon drives ned, men etter avsluttet drift vil tiltaket kunne 
tilbakeføres til naturlandskap. Innsynet er i stor grad begrenset til nærliggende høyderygger, 
der Hettua er den viktigste. Bruddet vil bli delvis synlig i en avgrenset tidsperiode. Innsynet 
fra Vatnamot blir svært begrenset i de første driftsfasene. Innsyn blir tilsvarende for 0-
alternativet, men varigheten lengre.  Bruddet vil etter endt uttak kunne tilbakeføres til 
”naturlig” landskap..

Deponi
Planen omfatter forslag om en videreføring og utvidelse av dagens deponi, mot nord. 
Begrunnelsen for dette er å begrense innvirkningen på landskapet.  Etter avsluttet 
deponering i henhold til godkjent reguleringsplan (0-alternativet), vil deponeringen i en 
periode foregå skjermet bak eksisterende deponi som er avslutte som en 
skjermvoll.Suksessiv ferdigstillelse vil begrense opplevelsen av deponiet som et negativt 
element i landskapet. Etter avsluttet deponering vil området fremstå som en del av 
naturlandskapet. Landskapets verdi i de nære omgivelser er påvirket av eksisterende 
steinbruddsdrift. Det vil prege området i overskuelig fremtid. Utvidelsen av steinbruddet vil i 
begrenset grad redusere den visuelle kvaliteten ytterligere.

Deponiområdet slik det kan se ut etter endt drift i henhold til godkjent reguleringsplan, sett fra 
Krogavatnet:

 Det visuelle landskapsbildet er vurdert til å ha liten til middels verdi jfr KU.

 Tiltakets omfang er vurdert til å være middels negativt omfang jfr. KU. 

 Samlet vil verdi og omfang medføre en middels negativ konsekvens for landskapsbilde

jfr. KU.
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Bildet under viser hvordan området kan se ut etter avsluttet drift av steinbrudd fase 1 og 2:

12.7 Terreng og vurdering av innsyn

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1

Brudd - Bruddet foregår i en avgrenset og godt skjermet terrengformasjon, Tofjellet. Tiltaket 
vil medføre at en markert terrengformasjon drives ned, men etter avsluttet drift vil tiltaket 
kunne tilbakeføres til naturlandskap. Innsynet er i stor grad begrenset til nærliggende 
høyderygger, der Hettua er den viktigste. Bruddet vil bli delvis synlig i en avgrenset 
tidsperiode. Innsynet fra Vatnamot blir svært begrenset i de første driftsfasene. Innsyn blir 
tilsvarende for 0-alternativet, men varigheten lengre.  Bruddet vil etter endt uttak kunne 
tilbakeføres til ”naturlig” landskap. I forhold til 0-alternativet er inngrep i Tofjellet mer 
avgrenset og tiltaket vil etter avsluttet drift tilbakeføres til naturlandskap.

Deponi - i planen er det foreslått en utvidelse av deponiet. Etter avsluttet deponering i 
henhold til godkjent reguleringsplan (0-alternativet), vil deponeringen i en periode foregå 
skjermet bak eksisterende deponi som er avslutte som en skjermvoll. Tilgrensende 
fjellformasjoner er høyere og vil dempe deponiet. Etter avsluttet deponering vil området 
fremstå som en del av naturlandskapet.

Ku konkluderer med at landskapet verdi i de nære omgivelser er påvirket av eksisterende 
steinbruddsdrifter vurdert som middels verdifullt og tiltakets omfang på landskapsbildet er 
vurdert som middels negativt. Ved sammenstilling av verdi og omfang i konsekvensviften, 
blir konsekvensen av tiltaket liten negativ (-) til middels negativ konsekvens (--) for 
landskapsbilde.

Avbøtende tiltak som er pekt på:
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1. Viktigste avbøtende tiltak er at driften legges opp, og som er lagt inn i det foreslåtte 
planforslaget, slik at naturlige fjellformasjoner skjermer mot innsyn fra de områder der
befolkingen bor, arbeider og viktigste friluftsområder. Det ligger til grunn for det 
foreliggende planforslaget.

2. Videre er det viktig, som også er forutsatt i planene, at deponiet revegeteres 
suksessivt i takt med oppbygningen slik at det raskt fremstår som en del av 
naturlandskapet.

12.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Konsekv
ens for?

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 Konsekv

ens for?

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.

12.11 Lokal og regional utvikling

Hendelse/Situasjon Konsekv

ens for?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokal og regional betydning X 1 1 Grønn

Utvidelsen av steinbruddet vil i utgangspunktet ikke medføre økt steinproduksjon eller flere 
arbeidsplasser. Tiltaket vil medføre en liten økning i trafikkbelasting på eksisterende 
atkomstvei.

Hele området består av anortosittbergart som er grunnlaget for tiltaket. Tiltakshaver anser 
det samfunnsmessig riktig å satse på en utvikling og ekspansjon innenfor dette området 
siden ressursen er konstatert, innarbeidet i markedet og der driftsbetingelsene for øvrig 
ligger godt til rette for dette. Berggrunnen er vurdert til å ha stor verdi, inngrepet vil ha stort 
positivt omfang. Dette gir en meget stor positiv konsekvens for utnyttelsen av denne 
naturressursen.

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

Hendelse/Situasjon Konsekv
ens for?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for 
miljø og samfunn

x 3 3 Ivaretatt 
gjennom KU

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 denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og
medfører behov for konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger” og 
derfor er dette farget rødt. Det er fremmet KU for planen og dette er således ivaretatt.
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Det er ønskelig med utbyggingsavtale, men dette må vurderes nærmere i forhold til hva en 
slik avtale skal omfatte.

14. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon Konsekv

ens for?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 3 2 Gul Ivaretatt 
gjennom KU

Viser til saksutredningen ovenfor samt gjennomført konsekvensutredning 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. Se KU og delrapporter.

15. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen viser den fremlagte reguleringsplanen med konsekvensutredning og der en så 
langt en kan se har ivaretatt de hensynene som er fremkommet av merknader samt fulgt opp 
vedtatt planprogram. Rådmannen vil derfor anbefale forslag til reguleringsplan og 
konsekvensutredning blir lagt ut til offentlig ettersyn.

16. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente. Dette er en Fylkesveg og er således Rogaland Fylkeskommune sitt ansvar.
DRIFTSMESSIGE FORHOLD INNEVÆRENDE 

ÅR
NESTE ÅR ÅR 3

SUM

INVESTERINGSMESSIGE FORHOLD INNEVÆRENDE 
ÅR

NESTE ÅR ÅR 3

SUM

~ o ~

Alternative løsninger:
Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Hellvik og
Småtjørna steinindustriområde legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, jf § 12-11.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg

233185
Forlsag til reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 
m.fl. med KU

233186 FORSLAG TIL REGPLAN KONSEKVENSUTREDNING HELLVIK.pdf
233187 ReguleringsbesmemmelserHellvik og Småtjorna steinindustriområde.pdf
233188 Regplan Eigersund.pdf
233189 Reg_Eigersund og Hå.pdf
233190 illustrasjonsplan-A1_L_200.pdf
233191 Regplan Hå  .pdf
247267 feilregistrering
247383 Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. uttaler 
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til oppstart av planarbeid
247384 Hellvik steinindustri

247379
Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. -
fagrapport Krogavatnet

247378 Fagrapport, vannkvalitet og forurensning, komprimert.pdf

247269
Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. -
Naturmiljø Hellvik 2011-02-16

247268 Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. - Støy

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 25.07.2008 Gullik Gulliksen AS
Offentlig ettersyn av planprogram og varsel om 
planoppstart for reguleringsplanene

2 U 20.08.2008 Gullik Gulliksen AS
Høringsuttalelse fra seniorrådet vedr. 
reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, 
Krokavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl.

3 U 22.08.2008 Gullik Gulliksen AS
Høringsuttalelse fra råd for funksjonshemmede 
vedr. reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, 
Krokavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl.

4 I 08.09.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse - Reguleringsendring for  Hellvik 
steinindustri, Krokavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl.

5 I 15.09.2008 Statens vegvesen
Uttalelse til reguleringsendring for  Hellvik 
steinindustri, Krokavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl.

6 I 29.10.2008
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse reguleringsendring for  Hellvik 
steinindustri, Hellvik og Småtjørna

7 I 12.03.2009 Gullik Gulliksen AS
Planprogram - Hellvik steinindustriområde og 
Småtjørna steinindustriområde - Vatnamot

8 I 27.04.2009 Hå kommune
Melding om vedtak - Planprogram for Hellvik og 
Småtjørna steinindustriområde

9 U 12.05.2009 Gullik Gulliksen AS
Fastsetting av planprogram for utvidelse av 
Hellvik steinindustri, Krokavatnet gnr. 60 bnr. 19 
m.fl.

10 I 14.04.2011 Gullik Gulliksen AS
Forslag til reguleringsendring for  Hellvik 
steinindustri, Krokavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. 
med tilhørende konsekvensutredning

11 U 12.07.2011 Gullik Gulliksen AS
Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, 
Krokavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. med KU

13 I 06.06.2012
Feste Grenland as 
landskapsarkitekter 
mnla

Forlsag til reguleringsendring for  Hellvik 
steinindustri, Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. 
med KU

21 I 01.10.2012 Larvik Granite AS
Hellvik steinindustri- presisering i forhold til 
fagrapporter

14 I 01.10.2012 Larvik Granite
Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, 
Krokavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. - fagrapporter

18 I 01.10.2012 Ambio AS
Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, 
Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. - fagrapport 
Krogavatnet

19 I 01.10.2012 Ambio AS
Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, 
Krokavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. - Hubro

17 I 01.10.2012 Ambio AS
Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, 
Krokavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. - vannkvalitet, 
forurensning, støv m.m

20 I 01.10.2012 Larvik Granite AS
Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, 
Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. uttaler til 
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oppstart av planarbeid

16 I 01.10.2012 Ambio
Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, 
Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. - Naturmiljø 
Hellvik 2011-02-16

15 I 01.10.2012 Akustikk-konsult AS
Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, 
Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. - Støy

Parter i saken:

            
N
N ASSERSEN ALVIN 

HENRY
ALKEVEIEN 3 4375 HELLVIK

N ASSERSEN ARTHUR
N ASSERSEN BIRGER V/SOLVEIG 

ASSERSEN,GRØNEVIKV. 13
4375 HELLVIK

N ASSERSEN HARRY JÆRVEIEN 1032 4375 HELLVIK
N ASSERSEN HENRIK RUSKEBAKKAN 4 4375 HELLVIK
N ASSERSEN LILLIAN KLOPPABEKKVEIEN 26 4375 HELLVIK
N ASSERSON 

MAGDELE
AUSTRÅTTBANEN 29 4306 SANDNES

N ASSERSON OLAV 
ARNULV

AUSTRÅTTBANEN 29 4306 SANDNES

N AUNEVIK ANNE 
MARIE

LUNDEVEIEN 134 4550 FARSUND

N BERNTSEN 
GUNNAR

LADBERGVEIEN 3 4375 HELLVIK

N BERNTSEN KURT 
JARLE

MARRAVEIEN 22 4375 HELLVIK

N Bertelsen & 
Garpestad AS

Hovland 4370 EGERSUND

N BOLLESTAD HEIDI BERGE 4330 ÅLGÅRD
N DIRDAL OLE TOM SLETTEVEIEN 26 4375 HELLVIK
N EGGE TORILD URHAMMERVEIEN 2 4375 HELLVIK
N FOSSE SIGFRID 

KONSTANSE
N FREDRIKSEN 

JOSEFINE
POSTBOKS 331 4379 EGERSUND

N FREDRIKSEN 
SIGURD

POSTBOKS 331 4379 EGERSUND

N HADLAND MARIE ØVRE STOKKAVEI 27 B 4023 STAVANGER
N HANSEN HANS 

MAGNE
ASSERVEIEN 4375 HELLVIK

N HEGRESTAD HELGA 
ÅSHILD

SEEHUSENS GATE 40 B 4024 STAVANGER

N HELLAND 
RANGHILD

SLETTEVEIEN 26 4375 HELLVIK

N HELLVIK HÅKON TJØNNEMYRA 16 4640 SØGNE
N HELLVIK OLAF
N HELVIG ELLY KARIN HELLVIKSVEIEN 25 4375 HELLVIK
N HELVIG KERRY 

JENNY
HUSABERGBAKKEN 107 C 4032 STAVANGER

N HELVIG SVEIN HELLVIKSVEIEN 25 4375 HELLVIK
N HENRIKSEN LARS V/JAKOB 

HENRIKSEN,HELLVIKSVEIEN 
4375 HELLVIK



25

52
N HERLAND MARIE 

LOVISE
HOLTAVEGEN 16 5239 RÅDAL

N JAKOBSEN JOHN JÆRVEIEN 1144 4375 HELLVIK
N JERNBANEVERKET Postboks 4350 2308 HAMAR
N JOHNSEN EINAR SLETTEVEIEN 40 4375 HELLVIK
N JOHNSEN JOHAN ÅSATUA 2 4375 HELLVIK
N JOHNSEN KARL 

JOHAN
N JOHNSEN THOR KILEHAUGEN 18 4355 KVERNALAND
N JOHNSEN TOMAS FLÅTENVEIEN 9 4375 HELLVIK
N KVALBEIN INGRID 

THEODINE
HELLVIKSVEIEN 89 4375 HELLVIK

N LARSEN HENNY MÅRDALEN 7 5236 RÅDAL
N LARSEN JØRN HØGALEITET 30 4352 KLEPPE
N LARSEN TORILL

JOHANNE
HØGALEITET 30 4352 KLEPPE

N LOHNE ASTRID H L LOHNEVEIEN 218 4640 SØGNE
N LOTHE ELLEN 

SOFIE
SLETTHEIVEIEN 45 4626 KRISTIANSAND 

S
N MEISLAND KJELL FOLKVORDVEIEN 32 4318 SANDNES
N MIKALSEN RUTH HELLVIKSVEIEN 5 4375 HELLVIK
N OLIVERSEN TANJA

HEGELSTAD
BEVERVEIEN 29 4370 EGERSUND

N OLSEN INGRID C/O BJARNE OLSEN,ØVRE 
LØNBORG 25

5039 BERGEN

N OMLAND TORDIS 
JOHANNA

TROSAVIGVEIEN 19 4375 HELLVIK

N PEDERSEN 
KENNETH

RUSKEBAKKAN 13 B 4375 HELLVIK

N PEDERSEN KÅRE 
MAGNE

HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND

N PEDERSEN RINO TROSAVIGVEIEN 88 4375 HELLVIK
N PUNTERVOLD EVY HADLANDSVEIEN 35 4370 EGERSUND
N RASMUSSEN 

ROGER
SLETTEVEIEN 16 4375 HELLVIK

N RASMUSSEN 
SOLFRID IRENE

SLETTEVEIEN 16 4375 HELLVIK

N SANNARNES 
GUDMUND

JÆRVEIEN 1319 4375 HELLVIK

N SKÅRLAND HALDIS 
HELENE

KLOKKARVEGEN 3 4360 VARHAUG

N SVANES GUDRUN SKANDSABAKKEN 10 4364 SIREVÅG
N SVENDSEN OLAV 

MIKAL
HAVØRNVEIEN 11 4375 HELLVIK

N TENGESDAL HÅKON 
SVERRE

SANDBAKKVEIEN 20 D 4370 EGERSUND

N UDLAND TORFRID 
PAULINE

UDLAND 4520 SØR-
AUDNEDAL

N VASSVIK TOM VASSVIKVEIEN 73 4375 HELLVIK
N VATNAMOT OLGA VATNAMOT 4364 SIREVÅG



Tiltakshaver: Egersund Granite AS 
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FORORD 
 

Egersund Granite AS legger med dette frem forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 

for utvidelse av Hellvik Steinindustriområde. Utvidelsen av steinbruddsområdet ligger både i  

Eigersund kommune og Hå kommune. 

 

Forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig høring samtidig med varsel om igangsetting av 

reguleringsplanarbeid med konsekvensutredning, høsten 2008. Planprogrammet ble godkjent i Hå 

kommune og Eigersund kommune henholdsvis 12.05.09 og 21.04.09. Konsekvensutredning er 

basert på innholdet i godkjent planprogram, og reguleringsplanen er utarbeidet i henhold til ny 

plan- og bygningslov satt i kraft den 1.juli 2009.  

 

Gullik Gulliksen AS landskapsarkitekter MNLA har utarbeidet tidligere regulerings- og driftsplaner 

og er engasjert som hovedkonsulent for dette reguleringsplanarbeidet. Prosjektleder for Egersund 

Granite AS har vært Stephan Kleive.  

Feste Grenland AS har tilpassa planmaterialet etter innspill fra kommunen og vil følge videre 

planbehandling.  
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1.0 SAMMENDRAG 

  

 

 Bakgrunn – begrunnelse for tiltaket 

 Produksjon av anortositt er bakgrunnen for tiltaket. Bergarten anses å være en av 

verdens fineste.   

 Vedtatt plan omfatter ca. 78,6 daa masseuttak, mens forslag til ny reguleringsplan 

foreslår området utvidet til totalt ca. 226 daa med 10 daa i Hå kommune. 

 Prognosene for produksjon og bruk av naturstein peker i en meget positiv retning, men 

pga verdensøkonomien er trenden nå noe svakere.   

 Det vil være av vesentlig betydning for utviklingen av selskapet at tillatelse til 

planutvidelse blir gitt. For Hå kommune og Eigersund kommune mener vi at det vil være 

riktig å legge til rette for en utvikling av steinindustrien, og opprettholde og sikre 

arbeidsplassene i virksomheten.  

 

 Tiltakshaver -grunneiere 

 Egersund Granite AS er tiltakshaver for prosjektet. 

 Det er 6 teiger, som inneholder flere gårds- og bruksnr, som ligger helt eller delvis 

innenfor planområdet. Det er 34 grunneiere i området. 

 

 Beliggenhet 

 Planområdet ligger ca 1,5 km nord for Hellvik, og ligger både i Eigersund kommune og 

Hå kommune. Tiltaket er en utvidelse av det eksisterende steinindustriområdet i Hellvik. 

 

 Formål med konsekvensutredning og behandlingsprosessen 

 Formålet med en konsekvensutredning er å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha 

vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn.  

Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under 

planleggingen av tiltaket og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, 

tiltaket kan gjennomføres 

 Forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig høring samtidig med varsel om 

igangsetting av reguleringsplanarbeid med konsekvensutredning (i tråd med PBL og 

forskrift om konsekvensutredning) høsten 2008. 

 Planprogrammet ble endelig godkjent i Hå kommune og Eigersund kommune våren 

2009.  

 Oppstart av arbeidet med forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning ble 

igangsatt våren 2009. Det vil bli utarbeidet én konsekvensutredning, men tre utgaver av 

samme reguleringsplan: en samlet for begge kommunene, en for Hå kommune: 

Småtjørna Steinindustriområde – Vatnamot, plan nr. 1111, og en for Eigersund 
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kommune: Hellvik Steinindustriområde  

 I høringsperioden vil det bli avholdt et folkemøte om tiltaket og konsekvensutredningen.  

 

          Beskrivelse av tiltaket og planer for gjennomføring 

 Uttaket som er gjort i Hellvik steinindustriområde viser stein av god kvalitet. 

 Tofjellet, som forslås til nytt steinuttaksområde, ligger i den nordlige grensen for dette 

området, og er av god kvalitet (NGU-kart, 2009). 

 Av det totale uttaket fra fjellet utnyttes normalt ca.10 % av fjellet som produktiv stein.  

Den øvrige andel på 90 % deponeres, knuses til pukk, benyttes til kystsikring el. l.  

 Det er lagt opp til en årlig produksjon på 2000-10 000 m3 salgbar blokk.  Forekomstene 

i området er tilnærmet ubegrensede.  

 Brudd og deponi 

- Driften fortsetter videre nordover fra eksisterende drift.  Tofjellet, en forholdsvis 

markert kolle lengst nord i planområdet, er planlagt å være det nye 

steinuttaksområdet, og tas ned.  

- Eventuelle endringer av driften skal innarbeides i driftsplanen som skal utarbeides 

før tiltaket settes i verk.  

- Skrotdeponiet syd for anleggsveien videreutvikles i tråd med vedtatt 

reguleringsplan. Det er planlagt deponi mot øst i planområdet. Deponi formes og 

revegeteres suksessivt. 

 

 Forholdet til offentlige planer 

 Reguleringsplan for Hellvik steinindustriområde ble godkjent i 2001 med en siste vedtatt 

i 2006, og tilliggende arealer er uregulerte.  

 Planområdet/utvidelsen av steinindustriområdet er avsatt til M13 – masseuttak med 

krav til regulering i Kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune. I 

Kommuneplanens arealdel for Hå kommune ligger det planlagte steinbruddsområdet i 

LNF- område, med en illustrasjonsgrense (uten rettsvirkning), som viser mulig 

masseuttak.  

 

Forholdet til naturmangfoldloven 
 

Naturmangfoldslovens § 5 omhandler forvaltningsmål for arter og setter krav om at ”artene 
og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige 
bestander i sine naturlige utbredelsesområder”. Det sies videre at en så langt det er 
nødvendig for å nå dette målet skal ivareta også ”artenes økologiske funksjonsområder og 
de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av”.  
 
Hubro er den arten som er sårbar i forhold til drift av steinuttaket. For å oppnå 
forvaltningsmålet, er det viktig at arten fortsatt kan opprettholde en levedyktig bestand i 
området. De registreringene som er gjort indikerer at hubroen tilpasser seg steinbruddet, 
men trekker seg litt lenger unna de aktive driftsområdene. Det er imidlertid usikkert hvordan 
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hubroen vil respondere på utvidelsen og det er derfor viktig at artens fremtidige status i 
området blir undersøkt. Med de erfaringene som er gjort i forhold til dagens drift, vil det bli 
utarbeidet et overvåkningsprogram for hubro.  
 
Programmet skal definere rammer for årlig overvåkning, slik at drifta av steinbruddet hele 
tida kan vurderes opp mot påvirkningen på hubroen. Krav til programmet er innarbeidet i 
bestemmelsene til reguleringsplanen (1.3):  
«Det skal utarbeides og gjennomføres et overvåkningsprogram for hubro i tråd med 
rapporten fra Ambio Miljørådgivning AS, og dette skal følges opp så lenge det drives 
steinbrudd i området.» 
 
Programmet skal følges opp av kvalifiserte fagfolk. Årlig rapport sendes kommunene og 
rette myndigheter på fylkesnivå. 

 

            Konsekvensutredning 

            Planområdet ligger i utkanten av et større sammenhengende område med kystlynghei, i et      

            småkupert landskap med skrint jordsmonn og mye berg i dagen. Planområdet og  

            tilgrensende områder er helt uten bebyggelse, og har med unntak av aktiviteten knyttet til   

            steinbruddet, liten menneskelig aktivitet. 

 

I det følgende vil vi gi en kort sammenfatting av vurderingene utført for de viktigste 

temaene: 

 Landskapsbilde 

 Landskapet er åpent, trefattig, og preget av mye berg i dagen. Plantelivet er preget av 

få og lite næringskrevende arter. Det er allerede etablert steinbrudd i området, som 

påvirker landskapsbildet. Det visuelle landskapsbildet er vurdert til å ha liten til middels 

verdi. 

 Tiltakets omfang er vurdert til å være middels negativt omfang.  

 Samlet vil verdi og omfang medføre en middels negativ konsekvens for 

landskapsbilde. 

 

 Naturmiljø 

 Utvidelsen av bruddet vil føre til at en liten del (33 daa) av et større område (14.424 

daa) med naturtypen kystlynghei vil utgå.  

 Det er funnet klokkesøte i området. Forekomstene ligger i grøntsonen rundt bruddet. 

Hekkeplasser for bergirisk vil utgå.  

 Utvidelsen av steinbruddet vil være uheldig for hekkende hubro. Steinbruddet  

vil komme nærmere en av reirplassene enn i dag, noe som indirekte kan føre til at 

hubroene  slutter å bruke denne. En av reirplassene er allerede i dag trolig uegnet for  

hubroen på grunn av steinbruddets etablering. 

 

 Kulturmiljø og kulturminner 

 Det er registrert en heller i Hå kommune. Tiltaket vil ikke berøre helleren og den vil bli 
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liggende utenfor reguleringsplanen. Det gir en ubetydelig konsekvens. 

 Den Vestlandske Hovedvei ligger ca. 1km nord for planområdet, og har stor verdi. 

Tiltaket berører ikke veien, og det blir ikke innsyn til steinbruddområdet.   

 

Naturressurser 

 Hele området består av anortosittbergart som er grunnlaget for tiltaket. Tiltakshaver 

anser det samfunnsmessig riktig å satse på en utvikling og ekspansjon innenfor dette 

området siden ressursen er konstatert, innarbeidet i markedet og der driftsbetingelsene 

for øvrig ligger godt til rette for dette. Berggrunnen er vurdert til å ha stor verdi, 

inngrepet vil ha stort positivt omfang. Dette gir en meget stor positiv konsekvens 

for utnyttelsen av denne naturressursen. 

  

Nærmiljø og friluftsliv 

 Steinindustrien vil kun i begrenset omfang påvirke friluftslivet i området og  

uttaksområdet og omkringliggende områder er lite benyttet som friområde. 

Konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv blir på grunnlag av verdi og omfang liten 

negativ konsekvens.    

 Luftforurensning - støy: støyberegninger viser at tiltaket vil tilfredsstille SFTs 

retningslinjer. 

 Luftforurensning - støv: Ut fra en samlet vurdering vil støvplagene i omgivelsene bli 

ubetydelige. 

 

            Lokal og regional utvikling 

 Utvidelsen av steinbruddet vil i utgangspunktet ikke medføre økt steinproduksjon eller 

flere arbeidsplasser. Tiltaket vil ikke medføre større trafikkbelasting på eksisterende 

atkomstvei. 

 

 Nærmere undersøkelser og overvåkning  

1 Det foreslås at hubroene i området følges opp for å høste videre erfaringer. 

2 Det foreslås at det blir gjort oppfølgende studier av floraen i influensområdet for å 

undersøke hvordan og på hvilke avstander fra steinbruddet som floraen vil bli påvirket 

av steinstøv. 

3 Tiltakshaver skal utarbeide et program for nærmere undersøkelser og overvåking av 

eventuelle utslipp til nærliggende vassdrag og vannkilder. Avrenning fra deponier og 

uttaksområde vil bli oppsamlet og behandlet. 
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2.0 INNLEDNING  

 

2.1 BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR TILTAKET 

 

Bergarten i området, Anortositt, anses å være en av verdens fineste, og det er stor etterspørsel 

etter produktet, selv om etterspørselen nå er noe modifisert på grunn av generelle vanskeligheter i  

verdensøkonomien.  Det finnes i dag ett brudd i Hå kommune – Beinskinnfjellet steinbrudd, og ett 

brudd i Eigersund kommune – Hellvik Steinindustriområde, som utvinner Anortositt. Dette 

reguleringsplanforslaget, med tilhørende konsekvensutredning, er en utvidelse av eksisterende 

brudd i Hellvik. Utvidelsen ligger både i Hå kommune og Eigersund kommune. 

 

Bergarten har sitt største marked utenfor Norge, og eksporteres bl.a. til Nord – Amerika, Østen og 

Europa.  Utnyttelsen av en slik unik ressurs er riktig, sett ut fra et samfunnsmessig perspektiv. 

 

Det er av vesentlig markedsmessig betydning for en leverandør av granitt å kunne tilby flere typer 

materialer.  Anortositten i Eigersund og Hå kommuner, også benevnt Labrador Antique eller Blue 

Antique, er en meget interessant forekomst på markedet, og er derfor et viktig produkt å kunne 

tilby overfor kunder.  Det vil derfor være av vesentlig betydning for utviklingen av selskapet at 

tillatelse til utvidelsen av steinbruddet blir gitt. Etterspørselen de siste 2-3 årene har vist seg å 

være sterkt økende og langt større enn den produksjon som kan tilbys fra eksisterende brudd. Med 

sin unike karakter anses materialet å ha et betydelig fremtidig potensial. Egersund Granite AS har 

nå produsert stein siden vårparten 2002 og selskapets produkter begynner å få et godt fotfeste i 

markedet. Eksisterende virksomhet utvikler seg hurtig, og med bakgrunn i de erfaringer man har 

gjort med produksjon av stein i området ønsker man å utvide denne.  

 

 

       Figur 1.  Blue Antique® er en spesiell granittstein, med en unik varm brunfarge, og med blå og turkise        

                  krystaller.  

 

Markedet for stein utvikles fortløpende, og det oppleves i den forbindelse stadig oftere etterspørsel 
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etter spesifikke kvaliteter. Dette medfører med dagens drift at selskapet er sårbart med hensyn til 

hvilken kvalitet som til en hver tid tas ut. Mye tid går i dag med til å ta ut f.eks. andre sort for å 

komme til tredje sort. Ved å utvide dagbruddet vil en få en helt annen mulighet til stadig å drive der 

det finnes etterspurt blokk. Videre vil dette gi en bedre utnyttelse av maskinparken. Med en så stor 

og kostbar maskinpark som kreves i dagbrudd av denne typen, er det helt avgjørende at det 

oppnås høyest mulig utnyttelsesgrad. Markedet for norsk stein generelt har de siste årene opplevd 

en tredobling av eksportvolumet.  Forbruket av stein som byggemateriale har skutt ytterligere fart 

og granitt har tatt større andeler i forhold til marmor.  Prognosene for produksjon og bruk av 

naturstein peker i en meget positiv retning, med en årlig vekst på anslagsvis 8 % på verdensbasis. 

Det er i dette internasjonale markedet at Egersund Granite AS ønsker å utvikle seg videre.  Et 

marked, som siden det utvikler seg i forskjellige konjunkturer, totalt sett antas å være jevnt økende. 

 

For Hå og Eigersund kommuner mener vi at det vil være riktig å legge til rette for en utvikling av 

steinindustrien, med henvisning til disse faktorene. 

 

Det er som nevnt eksisterende bruddvirksomhet i området og forekomstene synes å være meget 

tilfredsstillende. Godkjent reguleringsplan omfatter 78,6 daa. Prosjektområdets totale areal  på ca. 

226 daa. Dette er en utvidelse av driftsarealet på ca 148,8 daa og fordeler seg med 103 daa brudd, 

113 daa deponi og 10,1 daa riggplass. Uttaksvolumet er beregnet til mer enn 2 mill m3. Det er 

foretatt vurderinger av forekomstene og disse tyder på at kvaliteten av anortositten er av homogen 

karakter med jevnt brunt og blått fargespill. Med referanse til NGU sin rapport 2002, angis også 

dette spesifikke området som den antatt største sammenhengende forekomsten. Dette er vesentlig 

i forhold til drivverdighet og økonomi. 

 

2.2    FOREKOMSTENS BESKAFFENHET 

 

I forbindelse med oppstart av steinindustri i området ble det gjort overflatiske undersøkelser og 

analyser av steinforekomstene.  Disse er beskrevet i NGU-rapport nr. 2002.006. Ut over disse 

undersøkelser har Egersund Granite AS foretatt egne, omfattende overflateundersøkelser. Uttaket 

som hittil er gjort i Hellvik steinindustriområde viser også stein av god kvalitet. Disse undersøkelser 

og erfaring fra snart 10 års drift ligger til grunn for planforslaget, der Tofjellet blir det sentrale 

uttaksområde.   

 

2.3  TILTAKSHAVER – GRUNNEIERE 

 
Tiltakshaver 

Egersund Granite AS er tiltakshaver for prosjektet.  Egersund Granite AS er et datterselskap av 

Larvik Granite AS, med hovedkontor i Larvik.  For øyeblikket har Larvik Granite AS ca 60 ansatte, 

hvorav 50 i produksjon og 10 i administrasjonen.  Årlig produksjonskapasitet er p.t. på ca 20.000 
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m3 ferdig blokk.  

 

Siden 1987 har selskapet totalt investert mer enn 150 mill. kr. i moderne utstyr og teknologi. Av 

dette er 20 mill. kr. investert gjennom Egersund Granite AS. Selskapet innehar et mannskap med 

høy kompetanse, lang erfaring, noe som gir sikkerhet for et produkt av høy kvalitet.  

 

Grunneiere 

 

Eigersund kommune: 

I planområdet i Eigersund kommune er det 6 teiger som blir helt eller delvis berørt. Innenfor disse 

teigene foreligger det sameie mellom flere gårds- og bruksnummer.I Eigersund blir 34 grunneiere 

berørt av planen.  I Hå kommune blir en grunneier berørt. (Grunneierliste som vedlegg ). 
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2.4 DAGENS SITUASJON 

  

2.4.1 Beliggenhet 

 

Planområdet ligger ca 1,5 km nord for Hellvik. I hovedsak ligger planområdet i Eigersund 

kommune, men utvidelsen av selve masseuttaksområdet med Tofjellet ligger i både Eigersund 

kommune og Hå kommune. Avkjøringen til området ligger langs Rv. 44. 

 

 

     Figur 2.  Kartet viser lokalisering av planområdet.  

 

2.4.2 Dagens arealbruk 

 

Tiltaket er en utvidelse av det eksisterende steinindustriområdet i Hellvik. Området rundt 

steinbruddet består av lyng- og heilandskap, og preges ellers av uproduktiv mark. Området utgjør 

ikke store økonomiske verdier for landbruket. 
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2.4.3 Planstatus 

 

I kommuneplanens arealdel for Hå kommune er området avsatt til LNF-område (landbruks-, natur- 

og friluftsområde) med en illustrasjonsgrense, uten rettsvirkning, for mulig masseuttak, se kart 

under. Hå kommune har gitt signaler om at det er ønskelig å anlegge masseuttak i området.  

 

 
            Figur 3. Kartutsnitt av kommuneplanens arealdel for Hå kommune, vedtatt 04.10.07.  

             Stiplet rød grense øst på kartutsnittet viser ”Grense illustrasjon - Mogleg masseuttak”.  

 

 

I kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune, vedtatt 06.06.11, er det aktuelle området 

avsatt som masseuttak M-13, se kart under. Foreliggende reguleringsplanforslag går for øvrig noe 

utenfor området avsatt til masseuttak, M-13 i øst.  I vest er planforslaget betydelig redusert i 

omfang i forhold til opprinnelige planer. 
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Vi vil kort kommentere at kommuneplanens grense for masseuttak ikke samsvarer helt med grense 

for godkjent reguleringsplan. Denne ligger delvis utenfor M-13. Vi anser kommuneplanens grense 

som veiledende og at det er konsekvensutredningen som avgjør om denne utvidelse er å anbefale. 

Eigersund kommune vedtok innlagt i planprogrammet ved endelig vedtak at: ”Planområdet skal 

som hovedregel holde seg innforbi det avsatte området i kommuneplanen. Endringer som går 

utover dette må synliggjøres, begrunnes og alternativ må skisseres om mulig.”  

 

  
   Figur 4. Kartutsnitt av kommuneplanens arealdel for Eigersund 

  Kommune, vedtatt 06.06.11. M13 er avsatt til masseuttak.   

 

Reguleringsplan for Hellvik steinindustriområde ble godkjent i 2001 og driften ble igangsatt i 2002. 

Det ble foretatt en reguleringsendring vedtatt 12.06.06. Tilliggende arealer til steinbruddområdet er 

uregulerte. Godkjent reguleringsplan er vist nedenfor, i tillegg til en oversikt over de ulike 

planavgrensningene på et felles kartgrunnlag. 
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Figur 5. Godkjent reguleringsplan for Hellvik steinindustriområde, vedtatt i Eigersund kommunestyre den 

12.06.06.  
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Figur 6. Kartet viser område for vedtatt reguleringsplan for Hellvik Steinindustriområde – markert med 

mørkegrå flate, varslet reguleringsplangrense – markert med rød heltrukken linje, og aktuell planutvidelse 

(redusert i forhold til varslet reguleringsplanområde) – markert med lysegrå flate. I tillegg vises Hå 

kommunes og Eigersund kommunes avgrensning for masseuttak i kommuneplanenes arealdel – markert 

med sort stiplet linje 

 

 

2.5 FORMÅL MED KONSEKVENSUTREDNINGEN 

 

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å klargjøre virkningene av tiltak som 

kan få vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn.  Konsekvensutredninger 

skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når det tas 

stilling til på hvilke vilkår tiltaket kan gjennomføres. 



 17

Konsekvensutredning skal:  

 sikre at relevante alternativer og problemstillinger blir beskrevet og bidra til å gi 

myndighetene et godt beslutningsgrunnlag, samt bidra til at tiltakshavere utvikler og 

utformer tiltaket slik at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir ivaretatt.  

Bestemmelsene skal gi en oversikt over og forutsigbar behandling av større 

utbyggingstiltak. 

 

 gi interesserte organisasjoner og offentligheter utvidede muligheter til medvirkning. 

 

 bidra til miljøoppfølging og overvåking ved utbygging og drift av de enkelte tiltak. 

 

2.6 GENERELLE UTREDNINGSBEHOV 

 

I følge regelverket og veilederen til forskriften skal konsekvensutredningen kun vies 

oppmerksomhet til problemstillinger som både er beslutningsrelevante for det aktuelle tiltaket og 

som det reelt er behov for å utrede nærmere. De problemstillinger som var de viktigste under 

utredningsarbeidet er knyttet til hvilke konsekvenser tiltaket har for følgende:  

 
 Landskapsbilde (den visuelle opplevelsen) 

 Nærmiljø og friluftsliv (Utsiktspunkt, Den Vestlandske Hovedvei, støy etc) 

 Naturmiljø (vegetasjon, dyreliv, støv, støy etc)  

 Kulturmiljø og kulturminner (heller, Den Vestlandske Hovedvei) 

 Naturressurser (berggrunn etc) 

 

2.7 BEHANDLINGSPROSESS  

 

2.7.1 Planprogram 

 

Med utgangspunkt i den nye forskriften ble det for Hellvik Steinindustriområde (felles betegnelse 

for steinbruddområdet i begge kommuner) utarbeidet et planprogram våren 2008. Dette ble 

1.gangs behandlet i Eigersund kommune og Hå kommune og lagt ut til offentlig ettersyn høsten 

2008. Samtidig ble det varslet om planoppstart av reguleringsplanarbeid med 

konsekvensutredning.  

 

Etter høringsfristen ble uttalelsene, som kom inn i forbindelse med offentlig ettersyn, vurdert og 

eventuelt innarbeidet i planprogrammet. Bergvesenet fikk tilsendt det reviderte forslaget til 

planprogram før endelig fastsettelse, da reguleringsområdet har til hensikt å regulere steinbrudd og 

lignende som berører deres fagfelt.  
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Endelig planprogram ble godkjent i Hå kommune den 21.04.09 og i Eigersund kommune den 

12.05.09 (med vedtak om noen tilføyelser, som er lagt inn i planprogrammet).  

 

2.7.2 Reguleringsplan med konsekvensutredning 

 

Varsel (annonsering og brev til berørte parter) om oppstart av reguleringsplanarbeidet og 

konsekvensutredningen ble utført samtidig med offentlig ettersyn av planprogrammet. Planoppstart 

ble varslet i juli 2008, med høringsfrist til 10.september. 

 

Forslag til reguleringsplan legges ut samtidig med forslag til konsekvensutredning. 1.gangs 

behandling av reguleringsplan med konsekvensutredning i planutvalget, med påfølgende 

utleggelse til offentlig ettersyn i minimum 6 uker er forutsatt våren 2010. 

 

Etter fristen for offentlig ettersyn vil innspill/uttalelser vurderes og eventuelt innarbeides i 

reguleringsplanen/konsekvensutredningen. 2. gangs behandling av reguleringsplanen med 

konsekvensutredning, og endelig vedtak i kommunestyret er forutsatt høsten 2010.     

I forbindelse med offentlig ettersyn vil det bli avholdt folkemøte om reguleringsplanen og 

konsekvensutredningen. 

 

2.7.3 Driftsplan 

 

Før driften igangsettes skal det utarbeides en driftsplan som godkjennes av Bergvesenet. Dette må 

hjemles i reguleringsplanenes bestemmelser. Den skal normalt ajourføres hvert 5.år eller når 

Bergvesenet finner det nødvendig. 

 

 

2.8 ORGANISERING AV ARBEIDET 
 

Gjennom planprosessen har det vært samarbeid og kontakt med ulike offentlige myndigheter, 

fagetater, interesseorganisasjoner og grunneiere.  

 

Prosjektansvarlig fra Egersund Granite AS har vært Stephan Kleive. 

 

Planprogram, forslag til reguleringsplan og konsekvensutredning er utarbeidet av Gullik Gulliksen 

A.S. landskapsarkitekter mnla, med Gullik Gulliksen som prosjektleder. 

 

Følgende temautredninger er utarbeidet eksternt i forbindelse med konsekvensutredningen:  

 

Utredning av støy    Akustikkonsult.  Ånund Skomedal  
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Utredning av plante- og dyreliv  Ambio AS:  Leif Appelgren og Toralf Tysse 

 

Utredning og overvåkning av hubro   Ambio AS: Leif Appelgren og Toralf Tysse  

 

Utredning vedrørende utslipp til vann   Ambio AS: Ulla P. Stedje 

 

Utredning av overflatevann og støv  Geolog Magne Martinsen. 

 

 

 

 

 
 



 20

3.0 REGULERINGSPLANFORSLAG, TILTAK OG GJENNOMFØRING 

 

 

3.1 UTFØRELSE AV REGULERINGSPLANFORSLAGET  

  

Det er utarbeidet ett reguleringsplanforslag for hele området. Ved behandling i Hå 

kommune og Eigersund kommune blir planen delt ved kommunegrensen og de to planene 

får ulike navn og nummer gitt av de respektive kommunene. Reguleringsplanforslaget er 

altså laget i 3 utgaver: 

1. Hele planområdet i en samlet reguleringsplan, inkludert den vedtatte 

reguleringsplanen for det eksisterende steinbruddet i Hellvik, Eigersund kommune. 

2. Reguleringsplan for Hellvik steinindustriområde (inkl. vedtatt plan), Eigersund 

kommune. 

3. Småtjørna steinindustriområde – Vatnamot, plan nr. 1111, Hå kommune. 

 

3.2  FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN  

 

Planforslaget er som nevnt en utvidelse av det eksisterende steinbruddområdet i Eigersund 

kommune.  

 

I forhold til planavgrensningen i varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet, er 

planområdet nå betydelig redusert i omfang.  

 

Allerede ved oppstart av den første reguleringsplanen for ca 10 år siden, ble det pekt på et 

sannsynlig behov for utvidelse av virksomheten, dersom forekomsten tilsa det. Den første 

planen for en utvidelse av virksomheten var betydelig mer omfattende enn foreliggende 

planforslag. De omfattet store områder vest for nåværende driftsområde og betydelig 

nærmere Søre Krogavatn. Planene har blitt justert og redusert i omfang, i flere runder. 

Spesielt gjelder det arealene som ligger i Hå kommune. (Se kommuneplanens 

avgrensning). 

 

Etter en omfattende og grundig vurdering av forekomstene, landskaps- og miljøverdier,   

nærheten til Søre Krogavatn, med fare for utslipp, etc har tiltaksområdet blitt betydelig 

redusert. Driften er begrenset til Tofjellet, nord i planområdet. Her er det gode forekomster 

og Tofjellet er en avgrenset, markert fjellformasjon som kan tas helt ned og med minimale 

terrengtiltak, bearbeiding og naturlig revegetering vil nærmest alle spor av 

steinbruddvirksomhet bli borte. Tidligere forslag om deponi vest for bruddområdet, i Hå 

kommune, er i sin helhet tatt ut av planene. Det er i stedet foreslått å videreføre 

deponiområdet i øst. Begrunnelsen for dette er at tiltaket da begrenses til et område som 
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allerede er tatt i bruk og allerede berørt av massedeponering. 

 

Under utarbeidelsen av foreliggende planforslag har vi kommet frem til løsninger for 

steinindustriområdet som er produksjonseffektive, uten å ta i bruk større areal enn 

nødvendig i denne omgang.  

  

Regulert massedeponi, mellom Søra Krogavatnet og atkomstveien til området er under 

opparbeidelse og ferdigstilles suksessivt i takt med oppfyllingen. Deponiet tilsås og 

revegeteres naturlig og vil over tid fremstå som naturmark.  

 

Atkomstveien inn til området ble anlagt i forbindelse med etablering av steinbruddet. Veien 

går nordover fra Rv 44. Det er ikke forslått noen endring av denne veien eller 

kryssløsningen. Tiltaket utløser ikke økt produksjon, flere arbeidsplasser eller økt trafikk 

enn fremlagt ved godkjent KU og vedtatt reguleringsplan for eksisterende steinbrudd.  

 

De neste sidene viser forslag til reguleringsplan for steinbruddområdet, de tre versjonene 

nevnt over. Forslag til reguleringsbestemmelser følger vedlagt. 
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Figur 7. Kartet viser reguleringsplanforslaget for steinbruddområdet, samlet i en plan.  
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Figur 8. Reguleringsplanforslag for Hellvik steinindustriområde, Eigersund kommune 



 24

 
 

Figur 9. Reguleringsplanforslag for Småtjørna steinindustriområde – Vatnamot, nr.1111, Hå kommune.  
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Figur 9.1  Teknisk illustrasjonsplan for Småtjørna steinindustriområde. 

 

3.3 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN OG PLANUTVIDELSEN  

 

3.3.1 Generelt 

 

Det har vært drevet blokksteinsbrudd i Hellvik steinindustriområdet siden april 2002. 

Bruddvirksomheten består av utvinning av råvaremateriale. Antall ansatte har variert fra 5-8 

personer. 

 

Uttaket av blokk var i oppstartsåret 2002, ca. 900 m3. For årene 2003 og 2004 var tallene 1.200-

1.500 m3. Forekomstene i området er sannsynligvis ubegrensede, men det vil etter hvert oppstå 

praktiske begrensninger. For å kunne opprettholde en kostnadseffektiv blokkproduksjon er det 

avgjørende at driftsarealene er av tilskrekkelig størrelse og har et antall nivåer å arbeide på. Det er 

lagt opp til en årlig produksjon på 2.000 - 5.000 m3 salgbar blokk avhengig av drifts- og 

markedsutviklingen.  

 

Av det totale uttaket fra fjellet utnyttes normalt mellom 5-10 % av fjellet som produktiv stein. 

Skrotprosenten varierer som følge av naturlige variasjoner i forekomstens fargespill, kvalitet og 

sprekker. Ved uttak øker volumet på skrotsteinen med en faktor på ca 1,6 slik at restproduktet 
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utgjør ca. 30.000 m3 – 100.000 m3 løsmasser. Skrotsteinen deponeres på de regulert 

massedeponiene innenfor planområdet.  Alternativ utnyttelse av restproduktet til pukk eller som 

kystsikringsstein blir vurdert fortløpende med aktuelle samarbeidspartnere eller lokale aktører. 

 

3.3.2 Brudd 

 

Uttaket skjer i pallhøyder på 6-8 m. Den produktive delen av fjellet ligger i soner og siden 

skrotprosenten er så vidt høy, må alt materiale i de områdene som blir vurdert som drivverdige 

utvinnes.  I moderne steinbryting tar man ut all stein og planerer terrenget i nivåer.  Dette gir bedre 

utnyttelse av ressursen og mer salgbar blokk, men det fører også til at det blir lagt ned store 

kostnader i fjerning av masser. Dette forhold har ført til at bransjen har gjennomgått store 

endringer i driftsteknologi. Nye og bedre maskiner og nye driftsformer blir tatt i bruk for å øke 

utnyttelsesgrad, redusere skrotprosent og derigjennom bedre fortjeneste og råvareutnyttelse. 

 Figur 10.  Bildet viser pallhøyde n på 6-8m i steinbruddet, Hellvik steinindustriområde.  

 

Bruk av diamantwire til å sage løs fjellet både i horisontal og vertikal retning istedenfor tradisjonell 

bruk av boring og bruk av svartkrutt, har de siste årene muliggjort en mer effektiv og skånsom 

produksjonsform, ikke minst ut fra støymessige forhold.  Ny teknologi har også medført større 

fleksibilitet i uttaksretninger og drift, noe som gir større muligheter for å tilpasse virksomheten til 

den landskapmessige situasjonen, visuelle og miljømessige forhold.  

 

Eksisterende bruddvirksomhet har pågått siden 2002 og drives i henhold til godkjent 

reguleringsplan. Utvidelsen vil danne grunnlag for en langsiktig drift i området. Når dagens drift, 



 27

innenfor vedtatt og gjeldende reguleringsplan (2006), er avsluttet vil det etableres en fylling som 

atkomst til Tofjellet, som drives ned. Det er beregnet et volum på ca 2 mill. m3 i denne kollen. Det 

er tilstrekkelig for 20 - 40års drift. 

 

Det nye bruddområdet i Tofjellet, vil bli drevet fra øst mot vest, og vil derved alltid ha minimum en 

pallhøydes skjerm mot vest.  

 

 

 

 

Figur 11. Det aktuelle området, med Krogavatnet til venstre, eksisterende steinbruddområde midt i og 

Tofjellet (forslag til utvidelse av steinbruddvirksomheten) øverst til høyre i bildet.  

 

 

3.3.3 Deponi 
 

Tiltak for skrothåndtering vil skje i form av deponering og videreforedling ved annen kommersiell 

bruk av skrotsteinen. Det eksisterende skrotdeponiet syd for atkomstveien videreutvikles i henhold 

til godkjent reguleringsplan. Den ytre del, frontfyllingen, etableres først. Frontfyllingen vil bli 

ferdigstilt suksessivt i takt med oppfyllingen. Skrotsteinsfyllingen tilpasses terrengformasjonene og 

revegeteres, slik at områdene på sikt fremstår som naturmark. Vekstjord i anleggs- og 

driftsområdet vil bli tatt vare på og benyttet som tilbakefyllingsmasser over deponert skrot. 
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Figur 12.  Eksisterende massedeponi. 

 

I planforslaget skal det anlegges to nye deponier. Ett som en videreføring av eksisterende deponi 

mot nordøst, på begge sider av atkomstveien inn i området. Det andre nord i planområdet innenfor 

området foreslått regulert til bruddområde. Sistnevnte for å gjøre kollen i nord tilgjengelig for 

steinuttak. Ellers er deponiene planlagt med gjennomsnittlig stigning på 1:2, og med en 

etterbehandling som beskrevet over. 

 

Når det gjelder videreforedling, annen kommersiell utnyttelse av skrot, vurderer selskapet 

kontinuerlig bruk av skrotstein til andre formål enn deponering. Skrot er en ressurs som man søker 

å utnytte sterkere. Det er et betydelig marked for skrotstein og pukk både lokalt og internasjonalt. 

Økonomiske og markedsmessige vurderinger vil avklare eventuell annen bruk/videreforedling. 

 

Det internasjonale markedet har også et voksende potensial. Dvs. at den allerede eksisterende 

eksporten av forknuste produkter bør kunne økes ut ifra den situasjon at produksjonen kan 

subsidieres.  En stadig mer kostnadseffektiv blokkproduksjon de siste årene gjør at det er 

tilstrekkelige marginer for en slik subsidiering under forutsetning av normale produksjonsforhold.  

 

3.3.4 Riggplass 
 

Det er etablert en riggplass i området. Denne ligger langs atkomstveien, sentralt mellom deponi og 

uttaksområdet. På riggplassen er det velferds- og verkstedsbygninger knyttet til steinindustrien og 

den fungerer som lager for maskinparken m.m. Her foregår den avsluttende bearbeidingen og 
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lagringen av steinblokkene, i tillegg blir annet vedlikehold utført, samt lagring av drivstoff, olje, etc. 

All lagring og sikring av utstyr og maskiner foregår etter nødvendig tillatelser og etablerte 

sikkerhetsrutiner.  

 

Riggplassen blir liggende omtrent i samme området som i dag, men på et noe høyere nivå, og 

skjermet bak en terrengævoll. Riggplassen blir noe utvidet i forhold til i dag, fra 1,4 daa til 4 daa.  

 

.Figur 13. Riggplassen i Hellvik Steinindustriområde, steinsagen.  

 

   

 

3.3.5 Permanente støykilder 
 

Mesteparten av boringen gjøres med mobile hydrauliske borerigger. Borerigger og 

kompressoranlegg vil i alle faser av driften kunne plasseres slik at støyen fra disse får minst mulig 

utbredelse til omgivelsene. Det vil ikke bli noen forandring i permanente støykilder ved etablering 

av det nye bruddet. 

 

3.3.6 Atkomstvei og trafikk 

 

Atkomstveien til området er allerede etablert fra Rv. 44 inn til Hellvik steinindustriområdet, og skal 
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fortsatt benyttes. Utvidelsen medfører ingen endring av godkjent atkomstvei eller trafikkmengde. 

 

Med utgangspunkt i at det i hovedsak er ferdige blokker som skal transporteres ut, vil trafikken ut 

av området tilsvare antall billass salgbar blokk produsert per dag som vist i tabell under. Dette 

tilsvarer en beskjeden økning på 2-3 billass per dag i forhold til prognosene for eksisterende 

virksomhet 

 

Antatt produksjon på Hellvik vil etter dette være:  

  

Skrotproduksjon Hellvik 0-3 år 3-8 år 8-15 år 15-20 år 

Produsert m3 blokkstein/år 2 000 – 3 000 3000 - 4000 3000 - 5000 3000 - 4000 

Skrot % 95 % 92 % 92 % 95 % 

Produsert skrot m3/ år  40000 –  

 60000 

40000 –  

60000 

40000 –  

60000 

40000 –  

80000 

Antall billass salgbar blokk pr dag   1 til 2   1,5 til 3   1,5 til 3   1 til 2 

     

Tabellen over viser produkttransport og skrothåndtering (deponeres internt) 
 

3.3.7 Vannforsyning, avløp 

Vann til velferdsbygg og brakkerigg kommer fra egen brønn. Det er etablert og godkjent tett tank til 

avløp. Produksjonsvann tas fra terrenget, med resirkulering og fangdammer til sedimentering. 

 

3.3.8 Fordrøyningsbasseng, fangdam og renseanlegg 

Steinstøv fra boring og saging i bruddet legger seg på terrengoverflaten i nærheten av driftsstedet. 

Ved nedbør skjer det en utvasking som fører til at bekkevannet i perioder kan bli sterkt 

partikkelholdig. 

 

Nedstrøms tilsvarende steinbrudd er det registrert at bekker som drenerer bruddene til dels er 

markert påvirket av suspendert stoff i form av steinstøv.  Verdiene varierer sterkt med nedbøren. 

 

For å hindre at forurenset vann fra steinbruddet tilføres grunnen i planområdet vil man sørge for 

resirkulering av kjølevann, avskjæring av overflatevann og bygging av fordrøynings- og 

sedimenteringsbasseng. Det er også viktig å fordele avløpsvann fra bruddet slik at det kan filtreres 

naturlig på skrottipper og myrområder. Sedimenteringsbassengene er planlagt å ligge nord i 

planområdet mellom eksisterende steinbrudd og planlagt steinbrudd. 

 

I området som er regulert til riggplass, er det etablert en fangdam med dukkert for å hindre utslipp 

av olje. Ved eventuelle ukontrollerte utslipp flyter oljen på vannoverflaten, mens rent vann hentes 

fra en dypere del av dammen gjennom en dukkert. Denne dammen er bygget nedstrøms for det 
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nye bruddet. 

 

3.3.9 Avfall 

 

Etablering og drift av steinbrudd medfører bruk av drivstoff, hydraulikkolje, spillolje, 

avfettingsmidler, vaskemidler, dynamitt og det vil oppstå sanitært avløpsvann. 

 

I forbindelse med den eksisterende driften så er det er etablert rutiner for sikring, kontrollrutiner og 

handlingsplaner for eventuelle uhell. Tiltakene er utarbeidet for å tilfredstille gjeldene offentlige 

pålegg og/eller lov og forskrifter. 

 

3.4 PLANLAGT AREALBRUK 

 

Prosjektets totale areal, inkludert eksisterende steinbrudd, er på 226,1 daa, og fordeler seg som 

følger: 

   

Arealtype Vedtatt      Planlagt         Totalt       Hå kommune   Eigersund kommune 

Bruddareal   35,3          67,7              103,0       9,8                     93,2 

Deponi   41,7          71,3              113,0       -                       113,0 

Riggplass 

Totalt   

    1,6            8,5                10,1       -                         10,1 

  78,6        148,8              226,1       9,8                   216,3 

 

 

 

 

3.5 TIDSPLANER FOR GJENNOMFØRING  

 

Sluttbehandling av KU og reguleringsplan vil etter planen foregå medio 2010. 

 

Under forutsetning av at reguleringsplanen godkjennes vil oppstart av bruddvirksomheten 

kunne finne sted straks etter godkjennelse og i samsvar med driftsplan for hele bruddet. 

 

3.6 ALTERNATIVE PLANER 

 

Det foreligger ingen andre forslag til utnyttelse av området ut over forliggende planforslag. 

Dersom ikke tiltaket settes i verk vil dagens virksomhet og arealbruk opprettholdes innenfor 

rammene for gjeldende reguleringsplan. Det foreligger ingen andre planer for utnyttelse av 

omkringliggende arealer. De vil sannsynligvis bli liggende som naturmark i overskuelig 

framtid. Det forligger heller ingen alternative planer for tiltaket. 
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3.7 BESKRIVELSE AV 0-ALTERNATIVET 

 

Dersom det ikke blir gitt tillatelse til videre drift i området, ut over det som i dag er godkjent, 

har bruddet en begrenset driftsperiode anslagsvis et sted mellom 5-10 år. Lengden av 

driftsperiode vil avhenge av den av kvaliteten på eksisterende forekomst og i hvilken grad 

man er i stand til å drive bruddet ned på dypere kvoter en dagens nivå.  

 

Det begynner å bli dårlig med skrotdeponi i området, og dersom denne type areal ikke øker 

vil mer skrotstein evt. måtte bli transportert ut av steinindustriområdet. Varigheten vil 

avhenge sterkt av volum og skrotprosent. Volumet blir igjen definert av markedet for 

materialet. 

 

Konsekvensutredningene for de ulike fagtemaene gjøres ut i fra 0-alternativet. 0-alternativet 

er altså å opprettholde steinindustriområdet slik det er i dag, etter gjeldende 

reguleringsplan, uten en videre utvidelse av steinindustriområdet. 

 

 



 33

4.0 OVERSIKT OVER NØDVENDIGE OFFENTLIGE PLANER OG PRIVATE TILTAK 

 

4.1 TILKOPLING, VANNLEDNINGSNETT 

 

I eksisterende steinbrudd er det boret etter vann. Avløp er tilkoblet tett tank. Siden 

utvidelsen ikke vil føre til vesentlige endringer i antall medarbeidere og maskiner, så 

forutsettes det at det er tilstrekkelig kapasitet på det eksisterende anlegget også etter 

utvidelsen av steinindustriområdet. Dersom vannforsyningen ikke er tilstrekkelig vil man 

knytte seg til kommunalt vann og avløp.   

 

4.2 ELEKTRISITET 

 

Det er lagt strøm til det eksisterende steinbruddsområdet. Det forutsettes at det er 

tilstrekkelig kapasitet til å forsyne en utvidet drift med elektrisitet. 
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5.0 OVERSIKT OVER OFFENTLIGE PLANER OG TILLATELSER 

 
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen for det aktuelle steinindustriområdet foreligger 

flere føringer som setter rammebetingelser som planarbeidet må ta hensyn til. Nasjonale føringer 

er Plan- og bygningsloven og rikspolitiske retningslinjer (RPR). I tillegg kommer regionale føringer 

gjennom fylkesplan og evt. fylkesdelplan. På kommunalt nivå gjelder føringer gitt i kommuneplan / 

kommunedelplan og eventuelle reguleringsplaner i området. 

 
5.1 RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER (RPR) 

 

RPR for barn og unge 

Formålet med rikspolitiske retningslinjer for barn og unge har til hensikt å ivareta og 

tilrettelegge for å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår.  

 

RPR for areal og transportplanlegging 

Utbyggingsprosjekter bør i henhold til retningslinjene bidra til å bevare og utvikle 

grønnstruktur og landskapsverdier. Retningslinjene vektlegger miljømessige gode 

løsninger, trygge lokalsamfunn, bomiljø og god trafikksikkerhet. 

 

5.2 FYLKESPLAN FOR ROGALAND  

 

Fylkesplanen for Rogaland angir ingen direkte målsettinger eller tiltak for området Hellvik 

eller områdene omkring som vil komme i konflikt med tiltaket.  

 

5.3 FYLKESDELPLAN 

  

 Rogaland fylkeskommune har utarbeidet en rekke rapporter som ”Vakre landskap i     

Rogaland”, 1996, Fylkesdelplan for FINK, 2003. Det aktuelle området er ikke nevnt som  

spesielt viktig i disse rapportene. 

 
 

5.4      KOMMUNEPLANER 
 

 Eigersund kommune, kommuneplanens arealdel 2011-2026. 

Kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune ble godkjent i kommunestyret den 

06.06.11. Eksisterende steinbruddsområde og planlagt utvidelse i Hellvik er arealplanen 

avsatt til M-13 – masseuttak med krav om regulering. I tillegg ligger en del av planforslaget i 

LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde).  

Tilgrensende områder ligger i LNF-område.  
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            Hå kommune, kommuneplanens arealdel, 2007- 2022. 

Kommuneplanens arealdel for Hå kommune ble godkjent i kommunestyret den 06.06.11. 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruks-, natur- og friområde (LNF) 

med en illustrasjonsgrense (uten rettsvirkning) som viser mulig masseuttak.  

 

5.5 NØDVENDIGE TILLATELSER FRA OFFENTLIGE MYNDIGHETER 

 

   Planprogrammet ble godkjent i Hå kommune den 21.04.09 og i Eigersund kommune den 

12.05.09, og ut i fra dette er det utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende 

reguleringsbestemmelser og konsekvensutredning, som skal godkjennes i kommunene.  

 

        

5.5.1 Reguleringsplan med konsekvensutredning 

 

Tiltaket er en utvidelse av Hellvik steinindustriområde, Eigersund kommune. Tilgrensende 

områder er uregulert. 

 

  Tillatelse til utvidelse og igangsetting av steinbruddvirksomhet på de aktuelle arealer, 

forutsetter utarbeiding og godkjenning av reguleringsplan og konsekvensutredning for hele 

området. En reguleringsplan vil definere arealbruken samt fastsette 

reguleringsbestemmelsene på vanlig måte.  

 

   En konsekvensutredning vil belyse og klargjøre virkningene av det planlagte tiltaket som 

kan få konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Det er også krav om tilhørende 

illustrasjonsplan.  

 

  Forslag til reguleringsplan for området og tilhørende konsekvensutredning vil bli behandlet 

av offentlige myndigheter på ordinær måte. Planforslaget vil ligge ute til høring samtidig 

med konsekvensutredningen.  

 

5.5.2 Driftsplan/bebyggelsesplan 

 

 Før uttak av naturressurser hvor det er nødvendig med konsesjon krever Bergvesenet at en 

driftsplan utarbeides. Driftsplanen skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning før 

driften starter.  

 

 Driftsplanen skal fastsette rammer for uttak av stein i følgende 5 års periode, 

skrotdeponeringen og fremdriften av uttaket. Driftsplanene skal normalt rulleres hvert 5. år. 

Direktoratet for mineralforvaltning vil løpende kontrollere at driftsplaner innsendes og 
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følges. 

  

 Driftsplanen skal inneholde: 

 - Arealbrukskart 

 - Driftsplaner, planer for uttak og deponi i neste planfase. 

 - Snitt som viser hvordan driften skal foregå 

 - Beskrivelse av planene og planlagte landskapstiltak 

 

 I henhold til forurensingsloven er utslipp av ulik art, herunder støy, søknadspliktig. 

 

5.5.3 Konsesjon 

 

 Kontrakter om leie av arealer til steinbrudd er konsesjonspliktige dersom kontraktene 

gjelder for 10 år eller mer.  

 

 Tiltaket er konsesjonspliktig etter konsesjonsloven av november 2003. Kommunen er 

konsesjonsmyndighet.  
 

5.5.4 Utslippstillatelse 

 

  Det må søkes til Fylkesmannen i Rogaland - miljøvernavdelingen om utslippstillatelse i 

henhold til Forurensningsloven. Utslippstillatelsen skal omfatte alle utslipp, støv, støy, olje, 

drivstoff, håndtering av spesialavfall osv. 
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6.0 OPPSUMMERING AV KONSEKVENSVURDERINGENE  

 

På grunnlag av de delkonsekvensutredningene som er gjort for hvert fagtema vil tiltaket få 

samlet sett middels til liten negativ konsekvens se tabell nedenfor. Det vises i tillegg til 

”Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren”, utarbeidet i samarbeid med Norges 

Geologiske Undersøkelser, kommunene, statsetater og næringer, som ble vedtatt 

12.desember 2006. Planen foretar en totalavveining av interesser og peker ut nye 

langsiktige uttaksområder for pukk, som begynner å bli en knapphet i Rogaland fylke. I 

rapporten er det gjort en vurdering av Beinskinnfjellet/Krogavatnet, som er deler av det 

aktuelle reguleringsområdet. I beskrivelsen av området står det følgende: 

 

”Berggrunnen består av massiv anortositt. Dvs fjell med et høyt innhold av 

plagioklasfeltspat og noe pyroksen og jern-/titan-oksyder. Deler av området har fjell med 

meget godt fargespill som gjør det interessant for uttak av blokkstein, som benyttes til 

fasadeplater på bygninger, veggfliser m.v. Blokksteinen eksporters og har høy økonomisk 

verdi. Til andre formål har fjellet middels gode tekniske egenskaper, produksjon av pukk er 

derfor kun interessant ved utnyttelse av vrakstein fra blokkuttak.”…. ”De største 

arealkonfliktene i området er knyttet til landskap, i tillegg til mindre konflikter med friluftsliv, 

kulturminner og biologisk mangfold. Samlet anses konfliktnivået å være lavt/moderat.” 

 

Videre står det at ”Natursteinforekomster i Hå anses først og fremst å være kommunalt 

meget viktige når det gjelder bruk av vrakstein til pukk. Disse forekomstene er imidlertid av 

nasjonal viktighet når det gjelder uttak av naturstein.”. 

 

 

 

FAGTEMA KONSEKVENS 
Landskapsbilde Liten -middels negativ konsekvens 
Naturmiljø Liten -middels negativt (pga Hubroen) 
Overflatevann Liten negativ konsekvens 
Kulturminner og kulturmiljø Ubetydelig konsekvens 
Naturressurser Meget stor positiv konsekvens 
Nærmiljø og friluftsliv Liten negativ konsekvens  
Trafikkbildet Ubetydelig konsekvens 
Luftforurensning - støy Ubetydelig - liten negativ konsekvens  
Luftforurensning - støv Liten negativ konsekvens 
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7.0 OPPSUMMERING AV NÆRMERE UNDERSØKELSER OG OVERVÅKNING 

 
          7.1   OVERVÅKNING AV HUBRO 

 

Hubroen i området følges opp for å høste videre erfaringer. Program for overvåkning og 

nærmere undersøkelser av hubrobestanden videreføres hvert år.  

 

 

            7.2    REGISTRERING AV UTSLIPP AV STEINSTØV TIL VANN OG VASSDRAG. 

 

Tiltakshaver skal utarbeide et program for nærmere undersøkelser og overvåking av 

eventuelle utslipp til nærliggende vassdrag og vannkilder. Arbeid med å kartlegge 

eventuelle utslipp av steinstøv til vann og vassdrag er foretatt for det etablerte steinbruddet 

av Ambio Miljørådgivning as. De har også utført konsekvensvurderingen for dette deltemaet 

i forbindelse med forslag til planutvidelse, og vil følge opp dette arbeidet videre ved en 

eventuell utvidelse av steinbruddområdet.  

 

Miljøoppfølgingsprogram 

Vannkvaliteten i Litlatjørna bør følges opp med ukentlige målinger av turbiditet og siktedyp  

de første 6 måneder etter igangsetting. Dersom vannkvaliteten er tilfredsstillende kan 

kontrollfrekvensen reduseres. Dersom sedimentasjonen i dammene ikke er tilfredsstillende 

må ytterligere avbøtende tiltak settes i verk. Aktuelle renseteknologier inkluderer filtrering 

eller kjemisk felling. Larvik Granite har gode erfaringer av filtrering for å fjerne de minste 

partiklene.  

Det bør gjøres tiltak for å hindre avrenning og øvrig forurensing i og ved Litlatjørna, som er 

et naturlig fisketomt vann. 
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8.0      ROS ANALYSE 

         

Prosjekt: HELLVIK STEININDUSTRIOMRÅDE. 

Reguleringsplan for Hellvik, Eigersund kommune 

Reguleringsplan for Småtjørna, Vatnamot, Hå kommune 

 

 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 

 

 
I henhold til Plan- og bygningsloven skal det utarbeides en risiko- og 
sårbarhetsanalyse for alle planer som legger til rette for utbygging. 
 

Risiko og sårbarhetsanalysen er gjennomført med sjekkliste basert på veileder fra DSB1. 

Analysen er basert på forslaget til reguleringsplan for området. I risikovurderingene er det 

tatt utgangspunkt i en vurdering av relevante farekategorier, konsekvenser en relevant 

hendelse kan medføre, og tiltak som er lagt inn i planen for å motvirke eller avbøte fare eller 

uønskede hendelser. I tråd med tilrådningene i veileder fra Direktoratet for 

Samfunnssikkerhet er det vist varsomhet med sannsynlighetsgraderinger. 

 

Farekategoriene som er vurdert er delt inn i naturfarer og menneske- og virksomhetsbaserte 

farer. Konsekvensene er vurdert i forhold til liv/helse, materielle verdier, miljø og 

samfunnsviktige funksjoner. 

 

Vurderingen av farer, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabellen. 

 

 

Farekategori Relevant 

fare 

Vurdering av konsekvenser og tiltak 

NATURFARER   

1. Snø-, jord- eller steinskred Nei  

2. Utglidning, geoteknisk 

ustabilitet 

Liten Det kan være en fare i forbindelse med 

opparbeidelse av skrotsteinsdeponi. 

Planforslaget innebærer tiltak for å 

redusere/minimalisere denne faren.  

Oppbygning skal skje i henhold til 

godkjent plan for oppbygning av deponi, 

lagvis etablering, etc. I forbindelse med 

utarbeidelse av driftsplan skal behovet  
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for geotekniske vurderinger avklares. 

Tiltak ut over dette er ikke aktuelt. 

3. Flom i vann, elv/bekk 

herunder lukket bekk 

Nei  

4. Er området utsatt for   

springflo/havnivåstigning? 

Nei  

5. Er området spesielt 

vindutsatt 

Ja Men ingen betydning for tiltaket 

6. Naturlige 

terrengformasjoner som utgjør 

spesiell fare 

Nei  

7. Radon i grunnen Nei  

MENNESKE OG 

VIRKSOMHETSBASERTE 

FARER 

  

Infrastruktur:   

8. Vil utilsiktede hendelser 

som kan inntreffe på 

nærliggende transportårer,( 

vei, bane, sjø, luft), utgjøre en 

risiko for området 

Ja Kurvatur og høydeforhold ved 

jernbaneovergang og ved nærføring til 

jernbanen kan føre til utforkjøring. 

Montering av trafikkgjerde vil virke 

forebyggende. 

9. Vil utilsiktede/ukontrollerte 

hendelser som kan inntreffe på 

nærliggende virksomheter 

utgjøre en risiko for området? 

  

- Utslipp av giftige 

gasser/væsker 

Nei  

- Avsig til vann Ja Det har tidligere forekommet enkelte 

avsig av steinstøv til Søre Krogavatnet. 

Utvidelse av steinindustriområde vil 

imidlertid ikke medføre avrenning til 

Søre Krogavatnet. Det kan være en fare 

for avsig til Litlatjørn, et mindre, 

fisketomt vann. Det er imidlertid foreslått 

flere avbøtende tiltak; spredning 

/infiltrasjon av overflatevann, 

sedimenteringsdammer og kontroll av 

avrenning. Se for øvrig planbeskrivelse.  
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- Utslipp eksplosjonsfarlige 

/brennbare gasser/væsker 

Nei  

10. Medfører bortfall på 
følgende tjenester spesiell 
ulemper for området: 
 

  

- Elektrisitet Nei  

- Teletjenester Nei  

- Vannforsyning Nei  

- Renovasjon/spillvann Nei  

11. Dersom det går 

høytspentlinjer ved/ gjennom 

området: 

Nei Det går ingen høytspentmaster gjennom 

området. 

- Fare for påvirkning av 

magnetisk felt. 

Nei  

- Spesiell klatrefare i master Nei  

12. Spesielle farer med bruk av 

transportnett for gående, 

syklende, og kjørende 

innenfor området 

 Planen påvirker ikke transportnettet i 

området. Planforslaget omfatter en 

utvidelse i arealer, ikke aktivitet. Det blir 

ikke vesentlig mer trafikk på 

transportnettet i området. 

- Til skole/barnehage Nei  

- Til nærmiljøanlegg og   

nærsenter 

Nei  

- Til forretning Nei  

- Til busstopp Nei  

13. Brannberedskap   

- spesielt farlige anlegg i 

området? 

Nei  

- utilstrekkelig   

brannvannforsyning 

Nei  

- Brannatkomst Nei  

14. Regulert vannmagasin med 

usikker is i nærområdet? 

Nei  

Tidligere bruk   

15. Er området påvirket fra 

tidligere virksomhet 

  

- Gruver, åpne sjakter, steintipper Nei  
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- Militære anlegg Nei  

- Industrianlegg, avfallsdeponi Nei  

- Annet Nei  

16. Sabotasje og terrorhandlinger   

- Er tiltaket sabotasje/terrormål? Nei  

- Er det sabotasje/terrormål i 

nærheten? 

Nei  

 

Mulige virkninger 
Utbyggingsforslaget vil ikke gi økt aktivitet i området. Det er allerede virksomhet der. Tiltaket omfatter kun en 

arealutvidelse, ikke aktivitetsøkning. Ulykker kan skje på mange områder, men i denne sammenheng er det 

naturlig å tenke på fallulykker i steinbruddet eller ulykker i forbindelse med intern trafikk.  

 

Konsekvenser 
Det er ikke sannsynlig at utviklingen vil kreve vesentlige endringer i beredskapen i området. Tiltaket vil etter 

våre vurderinger ikke utløse behov for forebyggende eller skadebegrensende tiltak ut over det som allerede 

ligger inne i internforskrifter og driftsrutiner. 

 

Utredningsbehov 
Det anses ikke nødvendig å utføre ytterligere analyser av temaet. 
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9.0  KOMMENTARER TIL HØRINGSUTALELSER 

           

 

Prosjekt: Hellvik Steinindustriområde, Eigersund og Hå kommune 

 

Reguleringsplan for Hellvik Steinindustriområde, Eigersund 

Reguleringsplan for Småtjørna, Hå kommune 
 

Innkomne høringsuttalelser til planprogrammet. Kommentarer til 1. gangs 

behandling. 

Dato: 1.august 2010         
       

 

I det følgende vil vi kort kommentere innkomne høringsuttalelser i forbindelse med 
utarbeidelse av planprogrammet.  Høringsuttalelsene er tidligere kommentert i 
forbindelse med endelig fastsetting av planprogram. Deretter i forbindelse med 
innsendelse til 1. gangs behandling. 

Ellen Sofie Lothe – datert 18-08-08 

Følgende uttalelse: 
Svært positiv til planer for området. 

Kommentar til planprogrammet: 
Ingen innspill til planprogrammet. 

Kommentarer i forbindelse med 1. gangs behandling: 

Ingen kommentarer. 

Mattilsynet – datert 20-08-08 

Følgende uttalelse: 
”Mattilsynet har ingen merknad til saken.” 

Kommentar til uttalelse: 
Ingen innspill til planprogrammet. 

Kommentar i forbindelse med 1. gangs behandling:    

Ingen kommentarer. 

Eigersund kommune - Seniorrådet – datert 20-08-08 

Følgende uttalelse: 
”Seniorrådet har ingen merknader til saken.” 
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Kommentar til planprogrammet: 
Ingen innspill til planprogrammet. 

Kommentarer i forbindelse med 1. gangs behandling:   

Ingen kommentarer. 

 

Bergvesenet – med bergmesteren for Svalbard – datert 26-08-08 

Følgende uttalelse: 
Det bes om at det under punkt 1 Bakgrunn innledningsvis i Planprogrammet gis en kort beskrivelse 
over geologien i området. For øvrig ingen merknader. 

Kommentar til planprogrammet: 
Har merknad som går på planprogrammet i forhold til beskrivelse av geologien i området slik vist 
ovenfor. 

Kommentarer i forbindelse med 1. gangs behandling:  

Geologien er kort beskrevet som grunnlag for driften i området. 

 

Eigersund kommune – Råd for funksjonshemmede – datert 27-08-08 

Følgende uttalelse: 
”Råd for funksjonshemmede har ingen merknader til saken.” 

Kommentar til planprogrammet: 
Ingen innspill til planprogrammet. 

Kommentar i forbindelse med 1. gangs behandling: 

Ingen kommentarer. 

Torild Helene Vatnamot – datert 28-08-08 

Følgende uttalelse: 
T. H. Vatnamot har noen innspill, men ingen innvendinger.  
Av innspill kan nevnes betydningen av å sørge for at Søra Krokavatn får beholde god fiskebestand. 
Pga. avrenning og steinstøv er vannkvaliteten dårlig.  
Ønsker å påpeke at vedlagt kartutsnitt med regulert og foreslått ny plangrense ikke viser nedre 
grense mot vannet. Hvis det er tilfelle at planen går ned mot vannet ønsker hun å protestere. 
Har sendt med to tidligere e-poster vedr.planområdet, en fra henne selv datert 22 mai 2006, og en 
fra Ulla Ledje hos Ambio datert 25 mai 2003. I førstnevnte vises til Fiskebiologiske undersøkelser i 
Søra og Nordra Krokavatn i Hå og Eigersund kommuner. Undersøkelsen fra 2003 viser at 
fiskebestanden var bra og vannet klart. T. H. Vatnamot ber om en ny undersøkelse. I e-posten fra 
2003 skriver Ulla Ledje hos Ambio at det er blitt lagt merke til at i perioder med mye nedbør 
registreres en viss blakking av vannet av de som driver steinbruddet. De og noen av grunneierne 
viste intr. i å vite om blakkingen medfører problemer for fisken, evt. bygge noen 
sedimenteringsdammer.  
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Kommentar til planprogrammet: 
Tema ang. vannkvaliteten står sentralt i utredningsarbeidet.  
Ingen innspill til planprogrammet. 

Kommentar i forbindelse med 1. gangs behandling: 

Vannkvalitet og konsekvenser for fiskebestand i Søre Krogavatn, er grundig behandlet i 

konsekvensutredningen.  
Dette planforslaget omfatter en utvidelse av steinbruddet mot nord og tiltaket vil ikke påvirke Søre 
Krogavatn 
 

Forsvarsbygg – datert 03-09-08 

Følgende uttalelse: 
”Forsvarsbygg har ingen merknader.” 

Kommentar til planprogrammet: 
Ingen innspill til planprogrammet. 

Kommentarer i forbindelse med 1. gangs behandling: 

Ingen kommentarer. 

 

Fylkesmannen i Rogaland samordnes med Rogalands fylkeskommune – datert 08-09-08 

Følgende uttalelse: 

Rogaland fylkeskommune: 
Ingen vesentlige merknader til planprogrammet i forhold til konsekvenser for Kulturmiljø og 
kulturminne registrert av Rogaland fylkeskommune ved kulturseksjonen. Det er ikke registrert 
automatisk fredede kulturminner i planområdet fra før. 

Tidligere er det foretatt registreringer i deler av området i Eigersund kommune uten at det ble 
påvist verneverdig kulturminne.  
28.10.08 gjennomførte kulturseksjonen en befaring av de deler av planområdet som ligger i Hå 
kommune. Det ble påvist en heller ca. 100 m N for Krokavatnet og ca. 100 m V for grensa mellom 
Hå kommune og Eigersund kommune.  

I uttalelsen fra Rogaland fylkeskommune bemerkes at det er nødvendig å foreta befaring før 
endelig uttalelse kan gis, men det er ingen krav om det før ferdig planforslag.  

Fylkesmannen i Rogaland: 
Kommenterer at hensynet til landskapsbildet og sikring av god landskapstilpassing av 
uttaksområdet vil være et hovedtema i planprogrammet. Poengterer betydningen av at det sørges 
for en gradvis tilbakeføring av uttaksområdet ved at uttaket deles i etapper. Tilpassingen til 
omkringliggende landskap og utredning av landskapspåvirkningen av de ulike alternativene anses 
også som sentralt og må vurderes. Videre vises det til at det er viktig at sumvirkningen av 
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konsekvensutredninger for uttaksområdet Beinskinnsfjellet og dette bruddområdet sees på samlet. 
De to bruddområdene innehar landskaps- og miljøpåvirkninger som kan være sammenfallende. I 
forhold til uttaksområdets innvirkning på hubro presiseres at konsekvensutredningen skal ta 
utgangspunkt i det nyeste av kunnskap om hubro. Område på Hå-siden inngår som en del av et 
større A-område for kystlynghei.  Ognadalen - Hellvik  sees på som svært viktig. Kystlynghei inne i 
varslet område er med på å sikre sammenhengende kystlynghei på hver side av bruddområdene, 
henholdsvis Beinskinnsfjell og Krokavatnet. Et sentralt utredningstema er virkningene et utvidet 
uttak får for kystlynghei. 
Et annet viktig tema er utslipp til vann. I konsekvensutredningen er det sentralt at det konkluderes 
med tiltak for å begrense avrenningen fra bruddområdet. 
Det konkluderes bl.a. med at Fylkesmannen ved manglende dokumentasjon i forhold til 
landskapspåvirkninger og manglende hensyn til landskapet kan komme innsigelser.  

Konsekvensutredningen skal særlig vektlegge landskapstema. Andre forhold som kan gi grunnlag 
for innsigelser er manglende tiltak og dokumentasjon mht. avrenning, støv og støy, samt negative 
innvirkninger på viktige naturverdier. 
 

Kommentar til planprogrammet: 
Uttalelsen fra Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland omfatter først og fremst 
innspill til planarbeidet og konsekvensutredningen, og vil bli ivaretatt i det videre arbeidet. 
Diverse tema som berøres står sentralt i utredningsarbeidet. 
Ingen innspill til planprogrammet. 

Kommentarer i forbindelse med 1. gangs behandling: 

Rogaland Fylkeskommune: 

Det er tidligere foretatt registreringer av kulturminner i Eigersund uten at det er påvist verneverdige 

kulturminner. Den 28.10.08 ble det foretat befaring for den del som kan berøres av planene i Hå 

kommune. Det ble funnet en heller ca 100 m. nord for Søre Krogavatnet og ca 100 m. vest for 

kommunegrensen. Rogaland fylkeskommune bemerker at det er nødvendig å foreta en grundigere 

befaring før endelig uttalelse kan gis, men det er ingen krav om det før ferdig planforslag. 

tiltakshaver har ikke satt i gang undersøkelser av Helleren da den blir liggende helt utenfor 

reguleringsplanens grenser og således ikke berørt eller påvirket av tiltaket. 

 
Fylkesmannen i Rogaland: 

Hensynet til landskapsbildet og sikring av god landskapstilpasning av uttaksområdet har stått 
sentralt i hele planprosessen. Tiltaket er visualisert fra flere steder, som er sentrale for vurdering av 
tiltaket, både i nær- og fjernvirkning. Tiltaket er også inndelt og visualisert i etapper. 

Sumvirkning av konsekvensutredninger for uttaksområdet i Beinskinnsfjell og Hellvik er utarbeidet. 
Som en del av konsekvensutredningen. 

Det er foretatt nye registreringer av Hubro og tiltakets konsekvenser for er beskrevet. 
Konsekvenser for kystlynghei er beskrevet. 

Utslipp til vann er behandlet i konsekvensutredningen.  Det omfatter tekniske løsninger, 
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sedimenteringsdam og konsekvenser. 

Avrenning, støv, støy, samt negative innvirkninger på viktige naturverdier er behandlet i 
konsekvensutredningen. 

 

Statens vegvesen – Plan og forvaltning – datert 15-09-08 

Følgende uttalelse: 

Tiltaket medfører forslag til utvidelse av eksisterende masseuttaksområde i Eigersund og et 

område i Hå kommune illustrert som mulig masseuttak i kommuneplan. 

Resultatet av konsekvensutredningen bør foreligge før det fremmes reguleringsplanforslag i Hå. 

Dette uti fra at utvidelsen vil omfatte areal illustrert som mulig masseuttaksområde i 

kommuneplanen for Hå kommune. 
Kommentarer vedrørende Rv. 44, eksisterende atkomstveg ved Hellvik som skal benyttes. Vises til 
at Statens vegvesen har definert rekkefølgekrav som konsekvens av varslet planoppstart for 
regulering av industriområde fra krysset Rv. 44 og nordover. Kravet forsterkes av utvidelsen av 
steinindustriområdet og må inngå som rekkefølgekrav for å unngå innsigelse. 
I uttalelsen nevnes at pkt. 5.8 i planprogrammet sikrer at de trafikale konsekvenser blir utredet. 

Krever at Vestlandske hovedveg blir utredet i forhold til merkbare konsekvenser for vegen som 
kulturminne og funksjon som turveg. 

Kommentar til planprogrammet: 
Uttalelsen fra Statens vegvesen – Plan og forvaltning – omfatter først og fremst innspill til 
planarbeidet og konsekvensutredningen, og vil bli ivaretatt i det videre arbeidet. 
Ser ikke behov for endring av planprogrammet som følge av dette. 

Kommentarer i forbindelse med 1. gangs behandling: 

Utvidelsen av Hellvik Steinindustriområde er en arealmessig utvidelse. Tiltaket vil ikke medføre 
endringer eller økning av driftsomfang eller trafikkbelastning på veinettet. Det er av den grunn ikke 
foreslått endringer av kryssutforming ved Rv. 44. 

Konsekvensene for Vestlandske turvei er behandlet i konsekvensutredningen.  

 

Holmane Øst hytteforening – datert 19-09-08 

Følgende uttalelse: 
Bemerker at eksisterende og kommende hytteområder ligger nokså tett opp til planområdet. 
Nevner at det ser ut til at området bak Hettua blir avstengt og at det i dag er et flott område med 
naturlig dal og utsikt. 
Viser til betydningen av at det visuelle blir ivaretatt ved landskapsendringer som følge av utvidet 
steinbrudd. Ellers nevnes støv og støyplager fra sprengning, samt vannkvaliteten i Nordre 
Krokavatnet og det unike ved landskapet. 

Kommentar til planprogrammet: 
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Ingen innspill til planprogrammet. 

Kommentarer i forbindelse med 1. gangs behandling: 

I forhold til opprinnelige planer og varslet planavgrensning er tiltaksområdet betraktelig redusert i 
omfang. Videre er planområdet trukket betydelig lenger øst. Hettua og dalgangen øst for denne blir 
ikke berørt av tiltaket. Konsekvenser for friluftslivet på og omkring Hettua blir derved betydelig 
mindre. Driften er videre lagt opp slik at det drives fra øst, slik at innsyn fra Hettua blir minimalisert.  
Tiltaket og konsekvenser for friluftsliv, landskap, naturverdier og innsyn  er konsekvensutredet.  

 

Jernbaneverket – datert 29-09-08 

Følgende uttalelse: 
Jernbaneverket har interesser i forhold til planarbeidet hovedsakelig knyttet til arealene langs 
jernbanesporet. Henvises til Jernbaneloven paragraf 10, første ledd og videre at det vil bli stilt krav 
om minimum 30 meters byggegrense fra  midtlinje spor da området ligger utenfor tettbebygde 
strøk. For reguleringsbestemmelsene vil det innebære et krav om at det mot jernbanesporområdet 
settes opp et min. 1,8 m. høyt flettverksgjerde. I følge Jernbaneverkets tekniske regelverk for areal 
langs veg stilles krav om ekstra sikring. 

Kommentar til planprogrammet: 
Ingen innspill til planprogrammet. 

Kommentarer i forbindelse med 1. gangs behandling: 

Uttalelsen er generell og har ingen betydning for dette planarbeidet. 
 

Hå kommune etat for tekniske saker og næring – datert 03-10-08 

Følgende uttalelse: 
Hå kommune vil komme med en vurdering senere i konsekvensutredning-  
reguleringsplanarbeidet. 

Kommentar til planprogrammet: 
Ingen innspill til planprogrammet. 

Kommentarer i forbindelse med 1. gangs behandling: 

Ingen kommentar. 

 

Fylkesrådmannen-Regionalutviklingsavdelingen – datert 29-10-08 

Følgende uttalelse: 
Fylkesrådmannen-Regionalutviklingsavdelingen- har vurdert varslet om oppstart av regulering i det 
aktuelle område som sektormyndighet innenfor kulturminnevern. 

Viser til tidligere korrespondanse i saken og befaring foretatt 28.10.08.  
Ved nevnte befaring ble det påvist en heller, men det ble ikke funnet synlige konstruksjonsspor i 
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tiknytning til helleren.  
Videre skrives det at de for å få avklart om helleren kan knyttes til forhistorisk bosetning må utføre 
nærmere arkeologiske registreringer. Hvis det er tilfelle er helleren et automatisk fredet 
kulturminne. De poengterer at det ikke kan kreves utført registrering før etter ferdig planforslag. 
Endelig uttalelse til planen gis når resultatet av registreringen foreligger.  

Kommentar til planprogrammet: 
Uttalelsen fra Fylkesrådmannen-Regionalutviklingsavdelingen- omfatter først og fremst innspill til 
planarbeidet og konsekvensutredningen, og vil bli ivaretatt i det videre arbeidet. 
Ingen innspill til planprogrammet. 

Kommentarer i forbindelse med 1. gangs behandling: 

Se uttalelse fra Rogaland Fylkeskommune. Helleren ligger i sin helhet utenfor reguleringsplanens 
avgrensning og får ikke betydning for planarbeidet. 
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1.0 INNLEDNING 

  

Denne rapporten er en del av reguleringsplanarbeidet for Hellvik Steinindustriområde, og 

omfatter konsekvensutredninger for de ulike tema. Innledningsvis vil vi gi et kort 

sammendrag av planbeskrivelsen, slik at denne rapporten kan leses som et selvstendig 

dokument. For øvrig vises til planbeskrivelsen. 

 

1.1 Bakgrunn – begrunnelse for tiltaket 

 Produksjon av anortositt er bakgrunnen for tiltaket. Bergarten anses å være en av 

verdens f ineste.   

 Vedtatt plan omfatter ca. 78,6 daa masseuttak, mens forslag til ny reguleringsplan 

foreslår området utvidet til totalt ca. 226 daa med 10 daa i Hå kommune. 

 Prognosene for produksjon og bruk av naturstein peker i en meget positiv retning, men 

pga verdensøkonomien er trenden nå noe svakere.   

 Det vil være av vesentlig betydning for utviklingen av selskapet at tillatelse til 

planutvidelse blir gitt. For Hå kommune og Eigersund kommune mener vi at det vil være 

riktig å legge t il rette for en utvikling av steinindustrien, og opprettholde og sikre 

arbeidsplassene i virksomheten.  

 
 Figur 1.  Blue Antique® er en spesiell granittstein, med en unik varm brunfarge, og med blå og 

 turkise krystaller.  

 

1.2 Tiltakshaver -grunneiere 

 Egersund Granite AS er tiltakshaver for prosjektet. 

 Det er 6 teiger, som inneholder f lere gårds- og bruksrom, som ligger helt eller delvis  

innenfor planområdet. Det er 34 grunneiere i området. 

 

1.3  Beliggenhet 

 Planområdet ligger ca 1,5 km nord for Hellvik, og ligger både i Eigersund kommune og 

Hå kommune. Tiltaket er en utvidelse av det eksisterende steinindustriområdet i Hellvik. 
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     Figur 2.  Kartet viser lokalisering av planområdet.  

 

1.4 Dagens arealbruk 

 

 Tiltaket er en utvidelse av det eksisterende steinindustriområdet i Hellvik. Området rundt 

steinbruddet består av lyng- og heilandskap, og preges ellers av uproduktiv mark.  

 

1.5 Planstatus 

  

 I kommuneplanens arealdel for Hå kommune er området avsatt til LNF-område (landbruks-, 

natur- og friluftsområde) med en illustrasjonsgrense, uten rettsvirkning, for mulig 

masseuttak. Hå kommune har gitt signaler om at det er ønskelig å anlegge masseuttak i 

området.  

 

 

 I kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune, vedtatt 17.09.07, er det aktuelle 

området avsatt som masseuttak M-13. 
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 Figur 3. Kartutsnitt av kommuneplanens arealdel for Hå kommune, vedtatt 04.10.07.  

Stiplet rød grense øst på kartutsnittet viser ”Grense illustrasjon - Mogleg masseuttak”.  
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   Figur 4. Kartutsnitt av kommuneplanens arealdel for Eigersund 

  Kommune, vedtatt 06.06.11. M13 er avsatt ti l masseuttak.   

  



 8

   
Figur 5. Godkjent reguleringsplan for Hellvik steinindustriområde, vedtatt i Eigersund kommunestyre 

den 12.06.06.  

  
Figur 6. Kartet viser område for vedtatt reguleringsplan for Hellvik Steinindustriområde – markert  

med mørkegrå flate, varslet reguleringsplangrense – markert med rød heltrukken linje, og aktuell 
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planutvidelse (redusert i forhold ti l varslet reguleringsplanområde) – markert med lysegrå flate. I 

tillegg vises Hå kommunes og Eigersund kommunes avgrensning for masseuttak i 

kommuneplanenes arealdel – markert med sort stiplet l inje 

 

1.6 Formål med konsekvensutredning og behandlingsprosessen 

 Formålet med en konsekvensutredning er å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha 

vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn.  

Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under 

planleggingen av tiltaket og når det tas stilling t il om, og eventuelt på hvilke vilkår, 

tiltaket kan gjennomføres. 

 

1.7     Forholdet til naturmangfoldloven 
 

Naturmangfoldslovens § 5 omhandler forvaltningsmål for arter og setter krav om at ”artene og 

deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige 

bestander i sine naturlige utbredelsesområder”. Det sies videre at en så langt det er nødvendig 

for å nå dette målet skal ivareta også ”artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige 

økologiske betingelsene som de er avhengige av”.  

 

Hubro er den arten som er sårbar i forhold til drif t av steinuttaket. For å oppnå 

forvaltningsmålet, er det viktig at arten fortsatt kan opprettholde en levedyktig bestand i 

området. De registreringene som er gjort indikerer at hubroen tilpasser seg steinbruddet, men 

trekker seg lit t lenger unna de aktive driftsområdene. Det er imidlert id usikkert hvordan hubroen 

vil respondere på utvidelsen og det er derfor viktig at artens fremtidige status i området blir  

undersøkt. Med de erfaringene som er gjort i forhold til dagens drift, vil det bli utarbeidet et 

overvåkningsprogram for hubro.  

 

Programmet skal definere rammer for årlig overvåkning, slik at drif ta av steinbruddet hele tida 

kan vurderes opp mot påvirkningen på hubroen. Krav til programmet er innarbeidet i 

bestemmelsene til reguleringsplanen (1.3):  

«Det skal utarbeides og gjennomføres et overvåkningsprogram for hubro i tråd med rapporten 

fra Ambio Miljørådgivning AS, og dette skal følges opp så lenge det drives steinbrudd i 

området.» 

 

Programmet skal følges opp av kvalif iserte fagfolk. Årlig rapport sendes kommunene og rette 

myndigheter på fylkesnivå. 
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1.8 Organisering av arbeidet 
 Gjennom planprosessen har det vært samarbeid og kontakt med ulike offentlige 

myndigheter, fagetater, interesseorganisasjoner og grunneiere. Prosjektansvarlig fra 

Egersund Granite AS har vært Stephan Kleive. Planprogram, forslag til reguleringsplan 

og konsekvensutredning er utarbeidet av Gullik Gulliksen A.S. landskapsarkitekter mnla, 

med Gullik Gulliksen som prosjektleder. 

 

 Følgende temautredninger er utarbeidet eksternt i forbindelse med 

konsekvensutredningen:  

 

Utredning av støy: Akustikkonsult.  Ånund Skomedal  

Utredning av plante- og dyreliv: Ambio AS:  Leif Appelgren og Toralf Tysse 

Utredning og overvåkning av hubro:  Ambio AS: Leif Appelgren og Toralf Tysse  

Utredning vedrørende utslipp til vann: Ambio AS: Ulla P. Stedje 

Utredning av overflatevann og støv: Geolog Magne Martinsen. 

 

1.9 Reguleringsplanforslaget  

Det er utarbeidet ett reguleringsplanforslag for hele området. Ved behandling i Hå 

kommune og Eigersund kommune blir planen delt ved kommunegrensen og de to planene 

får ulike navn og nummer gitt av de respektive kommunene. Reguleringsplanforslaget er 

altså laget i 3 utgaver: 
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     Figur 7. Kartet viser reguleringsplanforslaget for steinbruddområdet, samlet i en plan.  
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Figur 8. Reguleringsplanforslag for Hellvik steinindustriområde, Eigersund kommune 
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Figur 9. Reguleringsplanforslag for Småtjørna steinindustriområde – Vatnamot, nr.1111, Hå 

kommune.  
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Figur 9 b. Illustrasjonsplan.  

 

1.10       Beskrivelse av virksomheten og planutvidelsen  

 

 Det har vært drevet blokksteinsbrudd i Hellvik steinindustriområdet siden april 2002. 

Forekomstene i området er sannsynligvis ubegrensede. For  å kunne opprettholde en 

kostnadseffektiv blokkproduksjon er det avgjørende at drif tsarealene er av tilskrekkelig 

størrelse og har et antall nivåer å arbeide på. Det er lagt opp t il en årlig produksjon på 

2.000 - 5.000 m3 salgbar blokk avhengig av drifts- og markedsutviklingen.  

 

 Av det totale uttaket fra f jellet utnyttes normalt mellom 5-10 % av f jellet som produktiv stein.  
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  Brudd 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Dagens situasjon 

 Utvidelsen vil danne grunnlag for en langsiktig drif t i området. Når dagens drift, innenfor 

vedtatt og gjeldende reguleringsplan (2006), er avsluttet vil det etableres en fylling som 

atkomst til Tofjellet, som drives ned. Det er beregnet et volum på ca 2 mill. m3 i denne 

kollen. Det er tilstrekkelig for 20 - 40års drift. 

 

 Det nye bruddområdet i Tofjellet, vil bli drevet fra øst mot vest, og vil derved allt id ha 

minimum en pallhøydes skjerm mot vest.  

 

      
     Figur 11. Det aktuelle området, med Krogavatnet, eksisterende steinbruddområde og Tofjellet  
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     Deponi 

 

Tiltak for skrothåndtering vil skje i form av deponering og videreforedling ved annen 

kommersiell bruk av skrotsteinen. Det eksisterende skrotdeponiet syd for atkomstveien 

videreutvikles i henhold t il godkjent reguleringsplan. Skrotsteinsfyllingen t ilpasses 

terrengformasjonene og revegeteres, slik at områdene på sikt fremstår som naturmark. 

Vekstjord i anleggs- og driftsområdet vil bli tatt vare på og benyttet som 

tilbakefyllingsmasser over deponert skrot. 

 

             
            Figur 12.  Eksisterende massedeponi. 

 

I planforslaget skal det anlegges to nye deponier. Ett som en videreføring av eksisterende 

deponi mot nordøst, på begge sider av atkomstveien inn i området. Det andre nord i 

planområdet innenfor området foreslått regulert til bruddområde.  

      Når det gjelder videreforedling, annen kommersiell utnyttelse av skrot, vurderer selskapet               

      kontinuerlig bruk av skrotstein til andre formål enn deponering. Skrot er en ressurs som    

      man søker å utnytte sterkere. Det er et betydelig marked for skrotstein og pukk både lokalt  

      og internasjonalt. Økonomiske og markedsmessige vurderinger vil avklare eventuell annen  

      bruk/videreforedling. 
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  Riggplass 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Figur 13. Riggplassen i Hellvik Steinindustriområde, steinsagen.  

 

 Det er etablert en riggplass i området. Riggplassen blir liggende omtrent i samme området 

som i dag, men på et noe høyere nivå, men skjermet bak en terrevoll.  Riggplassen blir noe 

utvidet i forhold til i dag, fra 1,4 daa til 4 daa.  

 

Permanente støykilder  

 

Mesteparten av boringen gjøres med mobile hydrauliske borerigger. Borerigger og 

kompressoranlegg vil i alle faser av driften kunne plasseres slik at støyen fra disse får minst 

mulig utbredelse til omgivelsene. Det vil ikke bli noen forandring i permanente støykilder ved 

etablering av det nye bruddet. 

 

Atkomstvei og trafikk 

 

 Atkomstveien t il området er allerede etablert fra Rv. 44 inn t il Hellvik steinindustriområdet, 

og skal fortsatt benyttes. Utvidelsen medfører ingen endring av godkjent atkomstvei eller  

trafikkmengde. 
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Fordrøyningsbasseng, fangdam og renseanlegg 

        

 Steinstøv fra boring og saging i bruddet legger seg på terrengoverflaten i nærheten av  

driftsstedet. Ved nedbør skjer det en utvasking som fører til at bekkevannet i perioder kan 

bli sterkt partikkelholdig. 

 

 Nedstrøms tilsvarende steinbrudd er det registrert at bekker som drenerer bruddene t il dels  

er markert påvirket av suspendert stoff i form av steinstøv.  Verdiene varierer sterkt med 

nedbøren. 

 

 For å hindre at forurenset vann fra steinbruddet tilføres grunnen i planområdet vil man 

sørge for resirkulering av kjølevann, avskjæring av overflatevann og bygging av 

fordrøynings- og sedimenteringsbasseng. Det er også viktig å fordele avløpsvann fra 

bruddet slik at det kan f iltreres naturlig på skrottipper og myrområder. 

Sedimenteringsbassengene er planlagt å ligge nord i planområdet mellom eksisterende 

steinbrudd og planlagt steinbrudd. 

 

 I området som er regulert til riggplass, er det etablert en fangdam med dukkert for å hindre 

utslipp av olje. Ved eventuelle ukontrollerte utslipp f lyter oljen på vannoverflaten, mens rent 

vann hentes fra en dypere del av dammen gjennom en dukkert. Denne dammen er bygget 

nedstrøms for det nye bruddet. 

 

1.11 Planlagt arealbruk 

 

Prosjektets totale areal, inkludert eksisterende steinbrudd, er på 226,1 daa, og fordeler seg 

som følger: 

                

Arealtype Vedtatt      Planlagt         Totalt       Hå kommune   Eigersund kommune 

Bruddareal   35,3          67,7              103,0       9,8                     93,2 

Deponi   41,7          71,3              113,0       -                       113,0 

Riggplass 

Totalt   

    1,6            8,5                10,1       -                         10,1 

  78,6        148,8              226,1       9,8                   216,3 

 

2. KONSEKVENSUTREDNING  

  

Dette kapittelet inneholder først en generell informasjon om konsekvensutredningen, med kilder  

som er benyttet og valg av metode. Selve konsekvensutredningen er inndelt i 6 ulike fagtemaer. 

Hvert av disse fagtemaene er delt inn i 3 hoveddeler: dagens situasjon, konsekvensvurdering, delt 

inn i; verdi, omfang og konsekvens, samt avbøtende t iltak. 
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2.1 METODE, BAKGRUNNSMATERIALE 

  

2.1.1 Generelt 

 

Planprogrammet, som ble godkjent våren 2009, inneholdt en beskrivelse av området, t iltaket og en 

oversikt over fagtemaene t iltaket kan få konsekvenser for. Konsekvensutredningen er utarbeidet i 

henhold t il dette planprogrammet. Spesielt vikt ige temaer er landskapsbilde og naturmiljø, med 

vekt på hubro, ferskvannsfauna og forurensning.  

 

Det er vurdert og i nødvendig grad satt vilkår med sikte på å begrense og avbøte negative 

virkninger av vesentlig betydning. I tillegg kan plan- og tillatelsesmyndigheten bestemme at det 

skal utarbeides et miljøoppfølgingsprogram med sikte på å overvåke og avbøte negative virkninger  

i vesentlig betydning. Miljøoppfølgingsprogrammet skal sikre at forslagsstiller, i samarbeid med 

berørte tilsynsmyndigheter, overvåker virkninger av planen og virksomheten, herunder tar stilling t il 

eventuelle uforutsette virkninger, og treffer egnede utbedringstiltak (jfr. Forskrift om 

konsekvensutredninger 2005,§11). 

 

2.1.2 Kilder 

 

Rapporten bygger på informasjon fra ulike delutredninger som er utført av fagkyndige på ulike 

fagfelt. En del kunnskap og beskrivelser er basert på befaringer i området. I t illegg har studier av 

kart og bilder, eksisterende opplysninger om området i form av utredninger, rapporter og 

registreringer vært viktige kilder.  

 

2.1.3 Metode 

 

I konsekvensutredningen er det metoden fra Håndbok 140 ”Konsekvensanalyser”, Statens 

vegvesen 2006, som i hovedtrekk er benyttet.  

 

Det i hovedsak de ikke-prissatte konsekvensene som er aktuelle, og er inndelt i seks fagtemaer:  

 

 Landskapsbilde 

 Naturmiljø 

 Kulturmiljø og kulturminner  

 Naturressurser 

 Nærmiljø og friluftsliv 

 Lokal og regional utvikling 

 

I mange tilfeller vil fagtemaene ha betydning for, og dermed være en del av, andre fagtemaer. 
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Skillelinjen går på at det er ulike aspekter som vektlegges under de ulike temaene. For å unngå 

dobbeltvekting ved at de samme aspekter konsekvensvurderes innenfor f lere temaer, er det for 

hvert tema definert avgrensninger (Svv 2006). De vikt igste fagtemaene i denne sammenhengen er  

landskapsbilde, naturmiljø og nærmiljø/friluftsliv. 

 

Konsekvensene vurderes ut i fra de ulike fagtemaenes verdi og t iltakets omfang i forhold til 

deltemaet. Konsekvensen for et fagtema framkommer ved å sammenholde dets verdi og tiltakets 

omfang. 

 

For vurdering av verdi og omfang er det i håndbok 140 listet opp tabeller med verdikriterier og 

omfangskriterier for de ulike temaene. Verdikriteriene for de ulike fagtemaene er samkjørt, slik at 

verdien for de ulike temaene er sammenlignbare. 

 

 Verdi  

Vurdering av hvor verdifullt et område eller et miljø er. Angis på en tre - delt skala:  

 
 Omfang 

Vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller områdene, og 

graden av denne endringen. Angis på en fem - delt skala: 

 

 
 

 Konsekvens 

De fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til alternativ 0. Angis på en ni - delt skala, 

konsekvensviften (verdi, omfang, konsekvens, se nedenfor)                   
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Figur 14. Konsekvensviften (Svv 2006). 

 

  

 

 

2.2 LANDSKAPSBILDE 

 

Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle og estetiske kvalitetene i omgivelsene, opplevelsen 

av disse og hvordan disse endres som følge av et t iltak. Landskapsbildet omfatter omgivelsene, fra 

det tette bylandskapet t il det uberørte naturlandskapet, med det visuelle forhold også knyttet til 

kulturlandskapet, kulturminner og kulturmiljø. Det historiske innholdet vektlegges under tema 

kulturmiljø. I tillegg tar temaet for seg hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene. 

(Svv 2006) 

 

 

 

 



 22

Fra planprogram godkjent mai 2009 

 

Landskapsbilde - Behov for ytterligere utredning 

Tiltakets virkning for landskapet skal vurderes. Landskapet skal beskrives. Dette omfatter 

terrengformene i og rundt tiltaksområdet, de viktigste landskapsrommene og øvrige 

landskapselementer av stor betydning for den visuelle opplevelsen av området. Beskrivelsen 

dokumenteres gjennom tekst, kartillustrasjoner, foto eller lignende. 

 

Videre må det gjøres rede for hvor synlig ti ltaket blir for omgivelsene i de forskjell ige fasene av 

driften. Dette gjelder spesielt bruddet og skrotdeponi. Her kan det være aktuelt med en visualisering 

for eksempel ved bruk av modell, fotomontasje, illustrasjoner eller lignende. 

 

Det skal gjøres nærmere rede for hvordan bruddet skal utformes, i standsettes og sikres, herunder 

en nærmere beskrivelse av hvordan bruddområdet skal tilbakeføres til naturmark. Da det er ønskelig 

at mest mulig av skrotsteinen skal benyttes, skal det skal sees på og vurderes alternativ bruk av 

denne.  

 

Vurdering av etterbruk og tilbakeføring skal synliggjøres. 

 

  

2.2.1 Dagens situasjon 

 

Generelt 

 

Beskrivelse av landskapet bygger på feltregistreringer av landskapsarkitekter, samt 

bakgrunnsmateriale fra kommune, fylke og andre offentlige instanser. I arbeidet med beskrivelse 

av landskapet er det hentet elementer fra ulike analysemetoder. 

 

 Sentrale elementer i analysen (med vekt på det visuelle): 

 Landform og terrengform 

 Vegetasjon 

 Vann 

 Landskapsverdier i området 

 

 

Landskapet i influensområdet 

 

Inf luensområde for landskapet er det området som fysisk eller visuelt blir berørt av tiltaket. På 

grunn av store topografiske forskjeller vil t iltaket også kunne observeres fra andre steder, men 
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avstanden til tiltaket blir da så stor at betydningen av inngrepet blir liten. 

 

Landskapet i tiltaksområdet skiller seg ikke nevneverdig ut fra store deler av de mer eksponerte og 

kystnære deler av Dalaneheiene. Markerte landskapselementer er høydragene Rubben og Hettua, 

som fremstår som landemerker og utsiktspunkt, samt de gjennomskjærende vannene Nordra 

Krogavatnet og Søra Krogavatnet. 

 

Det er liten variasjon i landskap og vegetasjon øst, nord og vest for tiltaksområdet, men mot sør og 

sørøst er det en helt annen sammensetning av naturtyper.  

 

Arealene i tilknytning til Hellvik og Hellvigsvatnet er mer varierte og er i stor grad preget av 

kulturpåvirkning.  Hellvigsbukta er en grunn liten f jordarm som skjærer seg inn i landskapet. Ved 

denne bukta er det meste av bebyggelsen på Hellvik. I tilknytning t il bebyggelsen er det 

overganger mellom dyrka mark, beita arealer, skogteiger og brakkmark. Det smale og vel 2 km 

lange Hellvigsvatnet skjærer seg videre innover i landet like innenfor Hellvik. Vegetasjonen rundt 

vannet er rikere enn vannene i de åpne heiene, og vitner om noe næringspåvirkning fra 

kulturlandskapet omkring og oppstrøms vannet.  

 

Store deler av arealene i tilknytning til Hellvigsbukta og Hellvigsvatnet ligger skjermet fra 

tiltaksområdet på grunn av tilsvarende kollete høydedrag som finnes i selve tiltaksområdet. 

 

 

Landform og terrengform 

  

Landskapsgeografisk tilhører Dalane-regionen ”Heibygdene i Dalane og Jæren” – et område som 

strekker seg fra Jæren til Vest-Agder. 

 

Det aktuelle tiltaksområdet ligger i et landskap som er preget av harde og sure bergarter – i det 

såkalte anortosittkomplekset. Bergarten anortositt er utbredt kun i denne delen av landet, med 

forekomst fra Brusand i Hå, t il Flekkefjord kommune. Bergartens slitestyrke har vært en vikt ig 

faktor for landskapets utforming. Isbreenes slitasje på dette grunnfjellet har gitt  myke og avslipte 

kurvaturer – et typisk kollete landskap med relativt små høydeforskjeller. 

 

De mer åpne og eksponerte deler av anortosittlandskapet er åpent, trefattig, og preget av mye 

berg i dagen. Den harde bergarten har gitt lite og fattig jordsmonn, da den er erosjonssterk og 

fattig på næring.  
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Figur 15. Området har et typisk kollete landskap, med relativt små høydeforskjeller og for øvrig preget 

av mye berg i dagen, små vann og lite næringskrevende vegetasjon. 

  

Kartet nedenfor viser utpregede landskapsrom i nærheten av steinbruddområdet. Disse er i stor 

grad dannet i forbindelse med de ulike vannene i området og det kollete landskapet. Markerte 

daldrag i landskapet er også vist. I tillegg er høydene og utsiktspunktene Hettua, Skansarudla og 

Rubben markert på samme kart. 
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Figur 16. Kartet viser viktige landskapsrom, som også danner vegger mot områdene rundt steinbruddet, 

utsiktspunkt, siktlinjer fra steinbruddområdet og markerte daldrag.  
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          Figur 17. Utsikt fra høyde nord for Søra Krogavatnet mot jernbanelinjen og landskapet syd for  

                         denne. Området vil ikke bli berørt av tiltaket 

 

           
          Figur 18. Utsikt fra Hettua mot Vatnamot og Søra Krogavatnet. 

 

Vegetasjon 

 

I de deler av Dalane der det ikke forekommer kvartærgeologiske avsetninger, er jordsmonnet skrint 

og meget næringsfattig. Det fattige jordsmonnet har igjen gitt grunnlag for et planteliv preget av få 

og lite næringskrevende arter. Klima, beitebruk og skjøtsel er sammen med berggrunn og topografi 

faktorer som i stor grad er bestemmende for plantelivet i et landskap. I de åpne kystheiene i 

Dalane er det røsslyng som i stor grad preger landskapet. Vegetasjonen er for øvrig dominert av 

lyng, gress, starr og siv. Røsslyngens forekomst i disse heiene er avhengig av beiting og skjøtsel, 
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og med avtagende bruk av utmarka er landskapet f lere steder i ulike gjengroingsfaser. Flere steder 

i Dalane går imidlertid denne gjengroingen seint, nettopp på grunn av at vekstgrunnlaget er dårlig. 

Syd for planområdet er det større variasjon i vegetasjonskarakteren. Her f innes enkelte steder  

nesten oasisk rikhet, med edelløvskog og frodig planteliv.  

 

              
           Figur 19. Typisk vegetasjon i område, åpent og treløst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Det er noe mer artsrikdom i vegetasjonen utenfor planområdet. Her fra vestre delen av Søra 

Krogavatnet 
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Vann 

Sør og sørvest for planområdet ligger Søra og Nordra Krogavatnet, i henholdsvis Eigersund 

kommune og Hå kommune. Nord-øst for planområdet, i Eigersund kommune, ligger Litlat jørna, og 

vest for planområdet ligger Småtjørna. Vann og vannspeil skaper en posit iv visuell opplevelse. 
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Figur 21. Øverste bilde: Litlatjørna ligger nord-øst for planområdet 

                         Midtre bilde: Søra Krogavatnet ligger sør for eksisterende brudd.. 

                         Nederste bilde: Småtjørna midt i bildet ligger vest for planuttaket Ingen av disse områdene.  

 

 

Ingen deler av det aktuelle t iltaksområdet eller den naturlige influenssonen inngår i prioriterte 

landskapsavsnitt i Dalane-regionen. Dette betyr at området ikke er registrert som verdifullt  

kulturlandskap (etter Fylkesmannen i Rogaland 1994) eller spesielt vakkert landskap (etter  

Rogaland fylkeskommune 1996 ”Vakre landskap”). 

 

Landskapet ved Hellvik er i ”Vakre landskap i Rogaland” vurdert etter kriterier som intensitet, 

helhet, variasjon og særpreg, og ble her ikke pr ioritert i et regionalt og nasjonalt perspektiv. I dag 

har en del av området i tillegg fått formål som masseuttak.  

 

2.2.2    Konsekvensutredning 

 

Verdi 

 

Verdivurdering for landskapsbilde er som nevnt inndelt i en tre – delt skala. Det skilles mellom 

naturlandskap, spredtbygde strøk og by - og tettbygde strøk. Det aktuelle planområdet er  

naturlandskap. 

 

Verdivurderingen for landskapsbilde bygger på følgende kriterier: 
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Figur 22. 

 

Utgangspunktet for vurderingen er at et typisk landskap i regionen har middels verdi.  

 

Dersom området har lavere visuell opplevelsesverdi enn de omkringliggende områdene, får 

området liten landskapsverdi. Planområdet og omkringliggende landskap er i dag i stor grad preget 

av den eksisterende steinbruddsvirksomheten, som har pågått siden 2002.  

 

Verdivurderingen på et landskapsbilde gjøres ut fra elementene helhet, variasjon og intensitet/ 

mangfold (fra Nordisk Ministerråd 1987) basert på kriteriene gitt i håndbok 140. 

 

 Helhet:  Landskapet i inf luensområdet, generelt, har en f in helhet. Eksisterende 

steinbruddvirksomheten bryter imidlertid denne helhetlige karakteren og reduserer verdien, 

innenfor planområdet og de nærmeste omgivelsene. avgrenset til nærliggende høyderygger og 

f jellkoller. Dette reduserer landskapsverdien i området.  

 

 Intensitet: Mens helhet og variasjon er begreper som kjennetegner kvaliteter i det ”vanlige”  
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landskapet, er stor intensitet og stor inntrykksstyrke begrep forbeholdt landskap med spesielt 

høy opplevelsesverdi. Det aktuelle området vurderes å være av liten - middels intensitet, med 

sitt kollete landskap og åpne områder med små og store vann, og typisk vann. Området er også 

sterkt påvirket av eksisterende steinbruddvirksomheten.  

 

 Variasjon: Et landskapsbilde er rik på variasjoner dersom det har ulike landskapselementer i 

form av terrengformer, vegetasjonstyper, ulike vann etc, i t illegg til enkeltelementer. Visuelle 

innslag i landskapsbildet må i t illegg opptre i en harmonisk sammenheng, slik at variasjonen 

oppleves positiv og ikke kaotisk. Det aktuelle planområdet og omegn oppleves å ha middels  

variasjon, med mange småkoller, noen tydelige høydedrag, enkelte skarpe dallinjer og vann av 

ulik størrelse. Planområdet og de nærmeste omgivelsene, definert som over, er imidlertid  sterkt 

preget av steinbruddsvirksomheten som reduserer verdien. 

 

Landskapet generelt i området har middels verdi. Planområdet og nærmeste omgivelsene, 

avgrenset til nærliggende høyderygger og markerte f jellkoller, har reduserte visuelle kvaliteter og 

dermed redusert verdi på grunn av eksisterende steinbruddsvirksomhet. Ut i fra dette vurderes 

landskapsbildet til å ha liten, til middels verdi. 

 

OMFANG 

 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller posit ive endringer det aktuelle 

tiltaket vil medføre for det enkelte område. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0.  

 

Det er utarbeidet et sett omfangskriterier som skal brukes for å fastsette tiltakets omfang på det 

aktuelle området. I denne sammenheng er kriteriene gitt i Håndbok 140 ikke direkte tilpasset 

steinbruddsformål og må derfor tilpasses noe.  

I det følgende gjengis omfangskriteriene fra Håndbok 140. 
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Figur 23. Omfangskriterier. 

 

Kriteriet om tiltakets utforming har ikke relevans her, da det omfatter konstruksjoner, materialbruk, 

kryssutforming, etc i forbindelse med veiprosjekter. 

 

Imidlert id er det vikt ig å begrunne på hvilken måte tiltaket vil endre landskapsbildet.  

 

 

Tiltakets innvirkning på landskapet 

 

Steinbruddsdrift, generelt, vil medføre store terrenginngrep og landskapet innenfor drif tsområdet 

endrer totalt karakter. Det er gitt ut fra drif tens egne premisser. Utenfor drif tsområdene, påvirkes 

landskapet i større eller mindre grad avhengig av landskapets karakter, romdannelser, skjermende 

f jellformasjoner, etc. og i forhold til hvordan driften legges opp. Landskapet er gitt og det er de 

driftsmessige forhold man kan påvirke og som er avgjørende for om man får et godt sluttresultat i 

forhold til t iltakets innvirkning på landskapet. Under  planleggingen av utvidelsen av steinbruddet er  
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det lagt stor vekt på at drif ten kan foregå på de beste ressursene, at inngrepene etter avsluttet drif t 

skal påvirke landskapet minst mulig og at innsyn, i alle de ulike driftsfasene, skal reduseres i størst 

mulig grad. En god løsning av disse forhold er betydelig viktigere enn ulike avbøtende tiltak i 

etterkant. Drift i Tofjellet, som foreslått, er det mest skånsomme uttaket i området.  

 

I det følgende vil vi beskrive hvordan driften; brudd, rigg og deponi er lagt opp i forhold t il 

innvirkning på landskapet og innsyn fra omgivelsene. 

 

Masseuttak - steinbruddområdet 

Bruddområdet er i dag lokalisert til sydsiden av høyderyggen nord for Søra Krogavatnet. Driften 

følger godkjent regulerings- og driftsplan( 0 alternativet). Driften er forholdsvis godt skjermet, men 

deler av drif tsområdet eksponerer seg i dag noe mot Søre Krogavatnet. Etter at drif ten i dette 

området er avsluttet og avbøtende tiltak, en skjermende terrengvoll, er bygd opp, vil innsynet bli 

enda mer redusert i forhold til i dag.  

 

Som tidligere nevnt viser undersøkelser i Tofjellet, nord for eksisterende brudd, stor sannsynlighet 

for gode steinforekomster. Disse forekomstene danner grunnlaget for dette planforslaget om en 

utvidelse av driften.  Ut over de gode forekomstene og i forhold til landskapsinngrep har drif t i 

Tofjellet f lere fordeler. Landskapet med dets koller og høyder i nord, øst og vest, danner naturlig 

skjerming av det foreslåtte steinbruddsområdet. Videre er Tofjellet en solitær, markert 

f jellformasjon der drif t har en tidsbegrenset og forholdsvis liten innvirkning på landskapet. Etter  

avsluttet drif t og mindre terrengtilpasninger til omgivelsene, sammen med naturlig revegetering, 

kan sporene av virksomheten bli tilnærmet usynlig. Under drif t og spesielt ved uttak på de høyere 

nivåer i f jellet kan virksomheten bli noe eksponert fra høyereliggende områder i de nære 

omgivelser. Driften er av den grunn planlagt slik at det til enhver tid drives med naturlig f jellskjerm 

mot vest og Hettua, slik at innsyn minimaliseres fra disse områdene.  Eksponer ingen vil avta etter 

hvert som kollen drives ned.   Den mest kritiske perioden er dersom driften må avsluttes før f jellet 

er tatt helt ned. Da har man kun begrensede muligheter til å tilbakeføre til naturlig landskap.   
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 Figur 24. Her sees masseuttaksområdet i Hellvik steinindustriområde til venstre i bildet. Tofjellet ligger noe 

til høyre for eksisterende brudd. 

 

Nedenfor vises kartutsnitt med terrengsnitt som viser forslag til utviklingen av bruddet, samt 

avsluttende terrengforming. 

 

      

                    

                      
           Figur 25. Kartet viser lokalisering av terrengsnitt H-H`, fra vest til øst,  

           gjennom foreslått utvidelse av masseuttaksområdet, Tofjellet. 
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Figur 26. Snittene over (H-H`) viser terrengsnitt av foreslått masseuttaksområde fra vest til øst, gjennom 

Tofjellet. Øverst: dagens situasjon og eksisterende terreng. Midten: Terrengsituasjon ved igangsatt drift og 

uttak av Tofjellet (lysegrått). Nederst: Terreng etter avsluttet masseuttak av Tofjellet (mørkegrått). Området 

etterfylles med deponimasser, jord og revegeteres (lyseblått). 
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                                       Figur 27. Kartet viser lokalisering av terrengsnitt I-Ì , fra nord til  

                                       syd, gjennom foreslått utvidelse av masseuttaksområdet,  

                                       Tofjellet.  

 

 

 

Figur 28. Snittene over (I-Ì ) viser terrengsnitt av foreslått masseuttaksområde fra nord til syd, Tofjellet. 

Øverst: dagens situasjon og eksisterende terreng (mørkegrått). Midten: Terrengsituasjon ved igangsatt drift 

og uttak av Tofjellet (lysegrått), og noe massedeponi (blått). Nederst: Terreng etter avsluttet masseuttak av 

Tofjellet (mørkegrått). Området etterfylles med massedeponimateriale, jord og revegeteres (lyseblått). 
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Massedeponi  

Eksisterende massedeponi ligger i et mindre daldrag ved inngangen t il bruddet, ut mot Søra 

Krogavatnet.  Deponiet opparbeides i henhold t il godkjent reguleringsplan, med suksessiv påfylling 

av vekstjord, som gir gode vilkår for naturlig revegetering. 

  

 
Figur 29. Dagens massedeponi sett fra jernbanelinjen ved Søra Krogavatnet. Deponiet er under 

opparbeidelse med suksessiv påfylling av løsmasser etter hvert som det fylles opp. Over tid vil naturlig 

revegetering gi en god ti lpasning ti l omgivelsene og området vil  fremstå som naturmark.. 

 

 

Planen omfatter forslag om en videreføring og utvidelse av dagens deponi, mot nord. 

Begrunnelsen for dette er å begrense innvirkningen på landskapet. Ved å utvide eksisterende 

deponi avgrenses dette til områder som allerede er påvirket av virksomheten og den markerte 

f jellformasjonen i nord, vil gi en naturlig avslutning av deponiet, og dempe den visuelle virkning av 

tiltaket i etableringsfasen.  

 

Deponiet er planlagt med en variert topografi som gir liv til hor isontlinjen og visuelt vil fungere som 

”bindeledd” i forhold t il den naturlige topografien i området. Deponiet er foreslått med topphøyder 

lavere enn de gjenværende kollene, for å redusere eksponeringen og la eksisterende terreng være 
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dominerende. Massedeponiet vil være synlig fra omkringliggende høyder, spesielt i 

etableringsfasen. Ved suksessiv påfylling av løsmasser og naturlig revegetering reduseres denne 

eksponeringen og deponiet vil gradvis bli en del av det naturlige terrenget.  

 

Det er lagt vekt på at deponiet kan avsluttes i alle faser, se illustrasjoner side 53 – 56.  

 

 
Figur 30. Deponiområdet slik det kan se ut etter endt drift i henhold til godkjent reguleringsplan, sett fra 

Krogavatnet. 

 

 
Figur 31. Deponiområdet slik det kan se ut etter endt drift i henhold til reguleringsplanforslaget, sett fra 

Krogavatnet. 

 

Riggplass 

Eksisterende riggplass er etablert noe t ilbaketrukket i forhold til skrotdeponi og skjermes av 

naturlige terrengformasjoner. Planforslaget innebærer en begrenset utvidelse av riggplassen . Det 

er videre foreslått å legge den på en noe høyere nivå, men skjermet bak en terrengvoll.  
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Etterbruk 

Det vil etter planen være bruddvirksomhet i området i overskuelig framtid. Forutsetningen for 

videre drift kan av ulike årsaker endres, slik at drif ten må avsluttes tidligere. Det er i planforslaget 

lagt vekt på at bruddet og spesielt deponiet skal kunne føres tilbake t il naturmark. Dersom uttak i 

Tofjellet avsluttes før den er tatt ned, reduseres mulighetene t il å sette i verk tiltak som kan 

begrense de synlige terrenginngrepene i dette området. 

 

På de neste sidene vises eksisterende og nytt brudd og deponi i ulike faser i ulike faser. Først 

vises oversikt over dagens situasjon, med brudd, deponi og rigg m.m., og deretter begynnelsen på 

uttak av Tofjellet, med to mulige uttaksfaser – fase 1 og fase 2.  

 

 
     Figur 32. Dagens situasjon.  
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    Figur 33. Eksisterende deponi revegetert, riggområde, vei og bruddområdet – Tofjellet. 

 

  
 Figur 34. Fase 1, med gradvis revegetering av deponi og uttak av Tofjellet. Påbegynt fase 1 og nytt      

               massedeponi. 
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 Figur 35. Viser en mulig avslutning av driften etter fase 1. 

 

           

  Figur36. Fase 2, viser videre uttak av Tofjellet, og fortsatt utvidelse av foreslått massedeponi. 
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     Figur 37. Viser området etter avsluttet drift av steinbruddet fase 2. 

 

Innsyn  

Vurdering av innsyn er viktig for å klarlegge konsekvenser for landskapsbildet. Innsyn mot 

eksisterende steinbruddsområde og foreslått utvidelse, varierer fra ulike sektorer og steder i det 

omkringliggende landskapet. Steinbruddsområdet er imidlertid, som tidligere vist, omkranset av 

f lere høyderygger og topper som i stor grad begrenser innsynet fra de vikt igste standpunktene i 

omgivelsene, der folk bor eller oppholder seg store deler av døgnet. I denne utredningen vil vi 

spesielt vurdere situasjonen og graden av innsyn fra Vatnamot, jernbanelinjen og Den Vestlandske 

hovedvei, samt fra Hettua. 

 

En skiller mellom ulike grader av visuell virkning av et slikt inngrep, avhengig av avstanden til 

inngrepet.  Nærvirkning og f jernvirkning er sentrale begreper i denne sammenheng. 

 

For å beskrive tiltakets visuelle påvirkning av omgivelsene er området delt inn i tre soner: 

 

Nærsone 

Inngrepet sees på nært hold, og oppleves tredimensjonalt. Alle overflater vil ha en markert tekstur. 

Ofte vil inngrepet dominere det visuelle inntrykket.  
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Nærsonen omfatter selve bruddområdet, samt nærliggende høyderygger og fra jernbanelinjen på 

østsiden av Søra Krogavatnet.  

 

Hettua ligger i grenselandet mellom nærsone og mellomsone. 

 

Mellomsone 

I mellomsonen avtar opplevelsen av tre dimensjoner. Inngrepet blir som regel sideorientert andre 

elementer i landskapet.  

 

Vatnamot ligger i mellomsonen.  

 

Fjernsonen 

I f jernsonen mister inngrepet sin 3-dimensjonale karakter og opptrer som en f late.  Visuelt vil det 

være underordnet andre objekter i landskapet.   

 

I f jernsonen vil bruddet kunne sees fra punkter i landskapet. Hellvik, Stemmefjellet og ute på havet 

vil være i en slik f jernsone. 

 

Vatnamot 

Vatnamot er et mindre sted, med gårdsbruk og enkelte boliger, beliggende ca 1 km fra bruddet.  

Fra Vatnamot er det i dag noe innsyn mot eksisterende brudd og deponi. Bruddet kan ses, 

midlertidig, i den driftsfase man nå er inne i. Etter endt uttak i dette området, skal det anlegges en 

skjermvoll som vil redusere innsynet betraktelig. Videre er det innsyn til eksisterende deponi. Etter  

hvert som deponiet ferdigstilles og revegeteres, vil det fremstå som en del av naturlandskapet.  Det 

er viktig å presisere at dette er en del av dagens virksomhet, 0-alternativet, og inngår således ikke i 

konsekvensutredningen for en utvidelse av bruddet. 

 

Ved foreslått uttak i Tofjellet vil man kunne se deler av bruddet fra noen steder i Vatnamot, spesielt 

i startfasen av driften. Etter hvert som fjellet tas ned, vil bruddet imidlertid skjermes av terrenget og 

innsynet reduseres. Over tid vil det ikke bli noe innsyn mot bruddet.  

 

Den foreslåtte utvidelsen av deponiet vil eksponere seg mot omgivelsene, spesielt i 

etableringsfasen. Ved en suksessiv ferdigstillelse og revegetering vil deponiet over tid fremstå som 

naturmark. Det vil gi tilsvarende innsyn som i dag, men deponiet er planlagt med et høyere 

toppnivå, og derved vil tiltaket bli noe mer eksponert i forhold til dagens situasjon. Landskapet på 

Vatnamot er variert med f jellkoller, knauser, åpne beitemarker med grupper av skogvegetasjon. 

Denne landskapskarakteren, sammen med avstanden vil redusere opplevelsen av innsyn, samtidig 

som det har en karakter og egenverdi som trekker oppmerksomheten bort fra f jernvirkningen og 

reduserer graden av innsyn mot tiltaket. 
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Figur 38. Sikt mot dagens steinbrudd sett fra en gård i utkanten av Vatnamot. 

 

 
Figur 39. Fremtidig ny situasjon, etter uttak i henhold til reguleringsplanforslaget.  
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                    Figur 40. Kartet viser lokalisering av snitt fra Vatnamot mot Tofjellet. 

 

 

 

 

 

 
 

Figur41. Snitt J-J` viser sikt fra høyde i Vatnamot mot planlagt masseuttaksområdet, Tofjellet. 

 

 

 

Jernbanelinjen 

 

Jernbanelinjen går langs Søra Krogavatnet. Mange trafikanter ferdes med tog på denne 

strekningen og innsyn fra jernbanelinjen har noe relevans for vurdering av tiltaket, men har på 

ingen måte samme betydning som innsyn for fastboende. Fra jernbanen er det i dag innsyn mot 

eksisterende deponi fra østsiden av vannet.  Når man passerer med tog er det av relativt kort 

varighet at det er innsyn mot deponiet. Fra jernbanelinjen kan man bare se mindre deler av 

eksisterende steinbrudd, men det oppleves bare i et kort øyeblikk. Etter at eksisterende og 

godkjent drif t er avsluttet, vil innsynet, som negativ opplevelse, bli ubetydelig. Bruddet skal 
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skjermes av en terrengvoll og deponiet vil etter terrengforming og revegetering, framstå som en del 

av naturlandskapet. ( 0- alternativet).  

 

Ved en utvidelse av virksomheten vil innsynet bli noe tilsvarende 0- alternativet. Bruddet, i Tofjellet, 

kan ikke ses verken i drif tsfasen eller etter avsluttet drif t, da driftene ligger lenger fra jernbanelinjen 

og eksisterende terreng og f jellformasjoner vil skjerme mot innsyn.   

 

Etter avsluttet deponering i henhold til godkjent plan vil deponering foregå nord for dagens deponi. 

Deponering vil da foregå uten innsyn fra jernbanelinjen. Det vil bli innsyn til nytt deponi først når 

denne fyllingen går over høyden på avsluttet og godkjent deponi, se snitt under. Innsynet fra 

jernbanelinjen blir derved noe tilsvarende som i dag. Varigheten vil imidlert id strekke seg over et 

lengre tidsrom, avhengig av uttaksvolum og annen avsetning på skrotmasser. 

 

Dagens riggplass er ikke synlig fra jernbanelinjen. Tilsvarende vil situasjonen bli for ny riggplass. 

Foreslått skjermvoll vil hindre innsyn fra jernbanelinjen. 

 

 
Figur 42. Dagens situasjon. 

 

 

 
Figur 43. Deponi. 

 

 
Figur 44. Fremtidig situasjon etter massedeponiet, både eksisterende og planlagt, og området er tilbakeført 

til  naturmark.  
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Figur 45. Bildet viser sikt fra jernbanelinjen, øst langs Søra Krogavatnet, med innsyn til eksisterende 

masseuttak (til venstre) og massedeponi (til høyre).  

 

 

Terrengsnittene under viser sikt fra jernbanelinjen mot Tofjellet. 

 

 
                             Figur 46. Kartet viser lokalisering av terrengsnitt fra punkter ved jernbanelinjen til 

                             planlagt steinbruddområde. 
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Figur 47. Snitt B-B`og C-C`, fra jernbanelinjen ti l Tofjellet. Det vil ikke være innsyn fra jernbanelinjen ti l nytt 

bruddområde. 

 

Under vises terrengsnitt av samme situasjon som nevnt over. Snittene viser eksisterende situasjon 

og hvordan massedeponiet avsluttes i tråd med godkjent reguleringsplan. Deretter vises mulig 

utvikling av massedeponiområdet bakenfor, dvs nord - nordøst, som ligger inne i 

reguleringsplanforlaget.  

 

                        
Figur 48. Kartet viser lokalisering av snitt fra jernbanelinjen mot steinindustriområdet. 
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Figur 49. Snitt A-A` innsyn fra jernbanelinjen: Snitt A-A` øverst, viser sluttfasen av eksisterende 

massedeponi i henhold til godkjent reguleringsplan. Snitt A-A` i midten, viser oppstart av foreslått 

massedeponi i bakkant av revegetert og tilbakeført massedeponi. Snitt A-A` nederst, viser videre utvikling og 

drift av forslag til massedeponiområde.   

 

 

Den Vestlandske hovedveg 

Eksisterende masseuttak, massedeponi og riggplass kan ikke sees fra Den Vestlandske 

Hovedveg. Fra vegen er bruddet skjermet av det småkuperte landskapet med koller og høyder. 

Denne situasjonen vil ikke bli endret ved en eventuell utvidelse av bruddområdet, deponiet, og 

riggplassen.  

 

Kart og terrengsnitt under viser sikt fra Den Vestlandske Hovedvei mot masseuttak (E- È ) og 

massedeponi (G-G`). 
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                      Figur 50. Kartet viser lokalisering av terrengsnitt fra Den Vestlandske Hovedveg til  

                      foreslått masseuttak (E-E`) og massedeponi (G-G`). 

 

 

 

 
 

Figur 51. Snitt E-E` og G-G` viser siktlinjer fra Den Vestlandske Hovedvei mot foreslått masseuttaksområde, 

Tofjellet, og utvidet massedeponiområde. 

 

 

Hettua 

 

Hettua er betegnelsen på en f jellrygg og en topp, beliggende vest for bruddområdet. Området er  

registrert som et noe brukt friluftsområde og er av den grunn tatt med i vurderingen av innsyn. 
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Eksisterende steinbruddsområdet er synlig fra Hettua, både selve bruddområdet og deponiet, se 

bildet under. Etter avsluttet dr if t, i henhold til godkjent plan, vil innsynet herfra være det som gir  

mest innsyn til eksisterende brudd også etter avslutning, på grunn av at Hettua ligger høyt i 

landskapet og man får direkte innsyn mot store deler av bruddflaten (0-alternativet). 

 

Fra Hettua vil uttak av Tofjellet være delvis synlig. Dr iften er lagt opp slik at det hele tiden drives 

med en naturlig f jellformasjon som skjerm mot vest (Hettua). Det vil, gjennom alle drif tsfaser, 

redusere innsynet fra området vest for bruddet.  Etter avsluttet drif t og påfølgende terrengforming 

og revegetering, vil området fremstå som en del av naturlandskapet. Innsynet blir ikke negativt. 

 

Riggplassen er synlig fra Hettua i dag. Fremtidig riggområde vil bli tilsvarende ekponert og synlig 

fra Hettua. tiltaket vil derved fremstå som tilsvarende 0-alternativet, men varigheten blir lengre.     

 

Deponiområdet er i dag delvis synlig fra Hettua. Etter avsluttet deponering og godkjente 

terrengtiltak, vil området fremstå som en del av naturlandskapet (0-alternativet). Avstanden til 

planlagt deponi er den samme som for eksisterende deponi, men deponeringen vil foregå på et 

høyere nivå. Det gir en noe mer eksponering mot Hettuaområdet. Imidlertid vil planlagte og 

forutsatte tiltak om en suksessiv ferdigstillelse, redusere dette innsynet som en negativ opplevelse.    

 

Terrengsnittet nedenfor, F-F` viser siktlinje fra Hettua mot Tofjellet. 

 

 
Figur 52. Kartet viser lokalisering av terrengsnitt (F-F`) fra Hettua, gjennom 

                          planlagt masseuttaksområdet, Tofjellet. 
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Figur 53. Terrengsnittet F-F` viser sikt fra Hettua mot Tofjellet, og hvordan bruddet utvikler seg. 

Naturlig terreng skjermer noe mot driften. 

 

 
      Figur 54. Bildet viser utsikt fra Hettua mot eksisterende steinindustriområde.  

 

 

 
Figur 55. Bildet viser deponiområdet i henhold til reguleringsplanforslaget, sett fra Hettua mot Småtjørna og 

planområdet. (viser ikke drift i Tofjellet). 

 

Oppsummerende om tiltakets omfag 

 

Brudd 

Bruddet foregår i en avgrenset og godt skjermet terrengformasjon, Tofjellet. Tiltaket vil medføre at 

en markert terrengformasjon drives ned, men etter avsluttet drif t vil tiltaket kunne tilbakeføres til 

naturlandskap. Innsynet er i stor grad begrenset til nærliggende høyderygger, der Hettua er den 

viktigste. Bruddet vil bli delvis synlig i en avgrenset tidsperiode. Innsynet fra Vatnamot blir svært 

begrenset i de første driftsfasene. Innsyn blir tilsvarende for 0-alternativet, men varigheten lengre.  
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Bruddet vil etter endt uttak kunne tilbakeføres til ”naturlig”  landskap. I forhold til 0-alternativet er  

inngrep i Tofjellet mer avgrenset og tiltaket vil etter avsluttet drif t tilbakeføres til naturlandskap. 

 

Deponi 

 

I planen er det foreslått en utvidelse av deponiet. Etter avsluttet deponering i henhold til godkjent 

reguleringsplan (0-alternativet), vil deponeringen i en periode foregå skjermet bak eksisterende 

deponi som er avslutte som en skjermvoll.  Deponiet er foreslått med en topphøyde på kote 118. 

Det er lagt vekt på en formgivning av deponiet som er t ilpasset omgivende landskap. Tilgrensende 

f jellformasjoner er høyere og vil dempe deponiet. Deponering over eksisterende deponi vil, som 

snittene viser, bli synlig mot omgivelsene. Suksessiv ferdigstillelse vil begrense opplevelsen av 

deponiet som et negativt element i landskapet. Etter avsluttet deponering vil området fremstå som 

en del av naturlandskapet. 

 

I henhold t il ovenstående vil tiltakets innvirkning på landskapet og innsyn fra omgivelsene være av 

middels til lite negativt omfang.  

 

 

 
Figur 56. Steinbruddvirksomhet er i seg selv et stort landskapsinngrep. All ikevel kan uttak legges i 

landskapet slik at det skjermes mest mulig av terreng eller vegetasjon, og reduserer innsyn fra omgivelsene. 

 

2.2.2 Konsekvens 

 

Landskapets verdi i de nære omgivelser er påvirket av eksisterende steinbruddsdrift. Det vil prege 

området i overskuelig fremtid. Utvidelsen av steinbruddet vil i begrenset grad redusere den visuelle 

kvaliteten ytterligere. 
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Ut fra ovenstående kan vi oppsummere. Landskapet verdi i de nære omgivelser er påvirket av 

eksisterende steinbruddsdrifter vurdert som middels verdifullt og tiltakets omfang på 

landskapsbildet er vurdert som middels negativt. Ved sammenstilling av verdi og omfang i 

konsekvensviften, blir konsekvensen av tiltaket liten negativ (-) til middels negativ konsekvens 

(--) for landskapsbilde. 

 

 

2.2.3 Avbøtende tiltak 

 

Det er ikke foreslått spesielle avbøtende tiltak. Viktigste avbøtende tiltak er at drif ten legges opp, 

og som er lagt inn i det foreslåtte planforslaget, slik at naturlige f jellformasjoner skjermer mot 

innsyn fra de områder der befolkingen bor, arbeider og vikt igste friluftsområder. Det ligger til grunn 

for det foreliggende planforslaget. 

 

Videre er det viktig, som også er forutsatt i planene, at deponiet revegeteres suksessivt i takt med 

oppbygningen slik at det raskt fremstår som en del av naturlandskapet. 

 

2.3 NATURMILJØ  

 

2.3.1 Grunnlagsmateriale og metode 

 

Utredningsprogram  

 

Følgende utredningspunkt om naturmiljøet er inkludert i forslaget til planprogram:  

 

Hubroens leveområde, reirplass osv må undersøkes og registreres for å ha oppdaterte data om  

rovfuglen. På grunnlag av den pågående overvåkningen må det gjøres en vurdering av hvilke konsekvenser 

det nye tiltaket kan få for hubroen i området.  

Etter at planprogrammet hadde vært på høring i fastsatte Eigersund kommune det endelige planprogram for 

tiltaket den 12.5 2009. Kommunen stilte krav om følgende ti lleggspunkter for temaet naturmiljø:  

2. Virkningen et utvidet uttak har på rødlistearter skal vurderes og danne grunnlag for avbøtende ti ltak og 

avgrensning av planområdet. Erfaringer fra oppfølgingsprogram for hubro må vurderes i lys av utvidelse.  

3. Konsekvenser for andre rødlistearter skal beskrives, ligger denne type arter/typer innforbi planområdet, 

konsekvenser og avbøtende ti ltak?  

 

Datagrunnlag  

 

Denne fagrapporten baserer seg i stor grad på feltkartlegginger foretatt 24. februar 2009 og 7. oktober 2010. 
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Det er supplert med registreringer i området ved oppfølgingen av hubro i perioden 2000 – 2009. Det 

foreligger tre statusrapporter for dette arbeidet. I figur 57 er det en oversikt over de viktigste datakildene for 

rapporten.  

 
 

Tema 

 

Materiale  

Personlige meddelelser Svein Imsland  

 

Databaser/hjemmesider Naturbasen http://dnw eb12.dirnat.no/nbi nnsyn/  

Lavdatabasen http://www.nhm.ui o.no/botanisk/bot-

mus/l av/soklavhb.htm  

Mosedatabasen 

http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/mose/nmd_b.htm  

Soppdatabasen 

Rapporter/utredninger Tysse, T. 2000. Konsekvenser for hubro og annet 

vilt ved etablering av prøveuttak av stein ved Hellvik, 

Eigersund kommune. Ambio Miljørådgivning AS.  

Tysse, T. 2002. Overvåking av hubro ved steinbrudd 

i Hellvik. Årsrapport 2002. Ambio 

Figur 57. Viktig grunnlagsmateriale for rapporten  

 

Representativ itet  

 

Naturtyper, vegetasjon og flora  

Hovedkilden for dette temaet er feltarbeidet og Direktoratet for naturforvaltning - Naturbase. Felt -arbeid i 

februar og oktober gjør det mulig å finne mesteparten av plantearter som kan forventes i det aktuelle miljøet. 

Også naturtypene kan greit kategoriseres på disse årstider. Moser og lav er heller ikke noen problemer, da 

det store flertall lar seg bestemme like bra hele året. Videre bygger rapporten delvis på tidligere 

registreringer i området i forbindelse med hubroregistreringer.  

 

 

Fugl  

Feltarbeidet i februar og oktober gir ikke et bilde av hekkefugler i området. Influensområdet er imidlertid i stor 

grad undersøkt i hekketiden tidligere i forbindelse med hubrokartlegging.  

 
Pattedyr  

Pattedyr er normalt vanskelig å kartlegge gjennom denne type befaringer, da de fleste artene ikke  

eksponerer seg. Det er dog mulig å finne spor av dyrene i hele året. For denne gruppen baserer rapporten 
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seg på sporfunn og eksisterende informasjon i naturbasen.  

Materialet som ligger til grunn for denne rapporten vurderes samlet sett som representativt.  

 

Kartleggingsenheter  

 
Naturtyper  

En naturtype er en ”ensartet avgrenset enhet i naturen som omfatter plante- og dyreliv og miljøfaktorene” 

(DN 1999). Vegetasjonen er viktig i avgrensingen av naturtyper, men naturtyper må ikke forveksles med 

vegetasjonstype (se for vegetasjonstype under). En naturtype vil normalt romme flere vegetasjonstyper.  

Kartleggingen av naturtyper har vært gjennomført i samsvar med DN-håndbok 13-06 ”Kartlegging av 

naturtyper”. Det er her skilt ut 56 viktige naturtyper som er viktige for det biologiske mangfoldet. Det er 

samtidig lagt opp ti l at det kan inkluderes såkalt ”andre viktige forekomster”.  

I DN-håndboka er det skilt mellom ”svært viktige” og ”viktige” lokaliteter. Førstnevnte kategori er definert som 

lokaliteter med betydning A. Dette er normalt nasjonalt eller regionalt viktige områder for biologisk mangfold. 

Lokaliteter som vurderes som ”viktige” har betydning B, og er kommunalt (begrepet lokalt viktig benyttes i 

håndboka) og delvis regionalt viktige.  

 

Vegetasjon og flora  

Vegetasjon består av plantedekket og vegetasjonstyper innenfor et område. Begrepet flora omfatter 

planteartene, som utgjør vegetasjonen. I foreliggende rapport er rapporten ”Truede vegetasjonstyper i Norge 

” (Fremstad & Moen 2001) lagt til grunn ved prioritering av viktige vegetasjonstyper.  

 
Vilt  

Vilt omfatter alle arter pattedyr, fugl, amfibier og krypdyr (DN 2006).  

De viktigste viltområdene i kommunene kartlegges gjennom viltområdekartlegging, som er en metode for 

innsamling av opplysninger om viktige viltforekomster. Det er utarbeidet viltområdekart for de fleste 

kommuner i Norge, og kartleggingen skal gjennomføres i samsvar med DN -håndbok 11-2000 

”Viltkartlegging” (DN 2000). I foreliggende fagrapport er denne håndboka lagt til grunn for utvelgelse og 

vekting av områder.  

 
Rødlistearter  

Norsk rødliste for sjeldne og/eller truede arter ble revidert i 2010 med rapporten ” Norsk rødliste for arter 

2010” (Kålås et al. 2010). I figur 59 det gitt en oversikt over de ulike kategorier som nå er benyttet for 

inndeling av rødlistede arter. I prinsippet er arter som er plassert i kategorier høyt oppe på listen (som RE og 

CR) mer truet enn de lavere nede.  

 
  

Kode Kategorier  Kommentar  

EX UTDØDD (Extinct) Arter som er utdødd i vill tilstand  
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EW  UTDØDD I VILL TILSTAND  

(Extinct in the wild) 

Arter som ikke finnes frittlevende, 

men der det fortsatt finnes 

individer i dyrehager, botaniske 

hager eller lignende. 

RE REGIONALT UTDØDD  

(Regionally extinct) 

En art er Regionalt utdødd når det 

er liten tvil at arten er utdødd fra 

aktuell region (her Norge). For at 

arten skal inkluderes må den ha 

vært etablert reproduserende 

etter 1800. 

CR KRITISK TRUET  

(Critically endangered) 

En art er Kritisk truet når best 

tilgjengelig informasjon indikerer 

at et av kriteriene A – E for Kritisk 

truet er oppfylt. Arten har da 

extremt høy risiko for utdøing (50 

% sannsynlighet for utdøing innen 

3 generasjoner, minimum 10 år) 

EN  STERKT TRUET  

(Endangered) 

En art er Sterkt truet når best 

tilgjengelig informasjon indikerer 

at et av kriteriene A – E for Sterkt 

truet er oppfylt. Arten har da 

svært høy risiko for utdøing (20 % 

sannsynlighet for utdøing innen 5 

generasjoner, minimum 20 år) 

VU SÅRBAR  

(Vulnerable) 

En art er Sårbar når best 

tilgjengelig informasjon indikerer 

at et av kriteriene A – E for Sårbar 

er oppfylt. Arten har da høy risiko 

for utdøing (10 % sannsynlighet 

for utdøing innen 100 år) 

NT NÆR TRUET  

(Near threatened) 

En art er Nær truet når den ikke 

tilfredsstil ler noen av kriteriene for 

CR, EN eller V, men er nære ved 

å ti lfredsstille noen av disse 

kriteriene nå eller i nær fremtid. 

DD DATAMANGEL  

(Data deficient) 

En art settes til kategori 

Datamangel når ingen gradert 

vurdering av risiko for utdøing kan 

gjøres, men det vurderes som 
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meget sannsynlig arten ville blitt 

med på Rødlista dersom det 

fantes tilstrekkelig med 

informasjon.  

 

Figur 58. Rødlistekategorier  

 

 

 

Metoder for konsekvensutredning  

 

Forutsetningene for å komme fram til en vurdering av konsekvensen er en systematisk 

gjennomgang av:  

 

1. Verdi, uttrykt som tilstand, egenskaper eller utviklingstrekk for vedkommende interesse/tema i 

det området prosjektet planlegges.  

 

2. Konsekvensens omfang, dvs. hvor store endringer tiltaket kan medføre for vedkommende  

     interesse/tema.  

 

3. Konsekvensens betydning, som fastsettes ved å sammenholde opplysninger om berørte    

områders  verdi, samt omfanget av tiltakets effekt.  

 

Nedenfor er det foretatt en gjennomgang av de metoder som er benyttet for å fastsette verdi, 

virkningsomfang og konsekvenser.  

 

 

Verdisetting  

 

Ved vektingen av viltområder er DN-håndbok nr. 11 ”Viltkartlegging” lagt til grunn. I DN-håndboka 

er vektingen av arter og funksjonsområder ført til en skala fra 1 – 5, der 5 er de viktigste 

artene/områdene. Rødlistede arter vil i stor sett ha den høyeste vektningen. Vekttabellene fra DN-

håndboka følger vedlagt.  

Statens vegvesens veileder nr. 140 om konsekvensanalyser (Statens Vegvesen 2006) er i stor 

grad lagt til grunn for verdisetting av viltområder i inf luensområdet. Det er imidlertid gjort noen 

tilpasninger i forhold til nye rødlistekategorier (se Kålås et al. 2010). I samsvar med håndbok 140 

er funksjons-områder for arter i de to laveste rødlistekategorier (NT og DD) satt t il middels verdi, 

mens de andre kategor iene i rødlista er ført til stor verdi.  
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 Liten v erdi  Middels verdi  Stor v erdi 

Inngrepsfrie og 

sammenhengende 

naturområder samt 

andre landskaps-

økologiske sammen-

henger 

- Områder av ordinær 

landskapsøkologisk 

betydning 

- Områder over 1 km fra 

nærmeste tyngre 

inngrep.  

- Sammenhengende 

områder over 3 km2 med 

et urørt preg.  

- Områder med lokal 

eller regional 

landskapsøkologisk 

betydning. 

- Områder over 3 km fra 

nærmeste tyngre 

inngrep.  

- Områder med nasjonal, 

landskaps-økologisk 

betydning 

Naturtypeområder/ 

vegetasjonsområder 

- Områder med biologisk 

mangfold som er 

representativt for 

distriktet.  

- Natur- eller 

vegetasjonstyper i 

verdikategori B eller C 

for biologisk mangfold 

- Natur- eller 

vegetasjonstyper i 

verdikategori A for 

biologisk mangfold.  

Områder med arts-/ 

indiv idmangfold 

- Områder med arts- og 

individmangfold som er 

representativt for 

distriktet.  

- Viltområder og vilt-trekk 

med viltvekt 1.  

- Områder med stort 

artsmangfold i lokal eller 

regional målestokk.  

- Leveområder for arter i 

rødliste-kategoriene NT 

eller DD.  

- Leveområder for arter 

som står oppført på den 

fylkesvise rødlista.  

- Viltområder og vilttrekk 

med viltvekt 2-3.  

- Områder med stort 

artsmangfold i nasjonal 

målestokk.  

- Leveområder for arter i 

rødlistekategoriene CR, 

EN eller VU.  

- Viltområder og vilt-trekk 

med viltvekt 4-5.  

Figur 59 . Kriterier for verdisetting av naturmiljø (Håndbok 140, tilpasset ny rødliste)  

 

Virkningsomfang  

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative og positive endringer det aktuelle t iltaket 

vil ha for det biologiske mangfoldet. Figur 61 viser en oversikt over de kriterier som er benyttet til å 

bedømme et t iltaks virkningsomfang for biologisk mangfold. Oversikten er hentet fra Statens 

vegvesen håndbok 140 (Statens vegvesen 2006). 

 

 

 

 Stort positivt 

omfang 

Middels positivt 

omfang  

Lite/intet 

omfang 

Middels 

negativt omfang  

Stort negativt 

omfang 
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Viktige 

sammenhenger 

mellom 

naturområder 

Tiltaket vil i stor 

grad styrke 

viktige 

biologiske eller 

landskaps-

økologiske 

sammenhenger 

Tiltaket vil 

styrke viktige 

biologiske eller 

landskaps-

økologiske 

sammenhenger 

Tiltaket vil stort 

sett ikke endre 

viktige 

biologiske eller 

landskaps-

økologiske 

sammenhenger 

Tiltaket vil 

svekke viktige 

biologiske eller 

landskaps-

økologiske 

sammenhenger 

Tiltaket vil bryte 

viktige 

biologiske eller 

landskaps-

økologiske 

sammenhenger 

Arter (dyr og 

planter) 

Tiltaket vil i stor 

grad øke 

artsmangfoldet 

eller forekomst 

av arter eller 

bedre deres 

vekst- og leve-

vilkår 

Tiltaket vil øke 

artsmangfoldet 

eller forekomst 

av arter eller 

bedre deres 

vekst- og 

levevilkår 

Tiltaket vil stort 

sett ikke endre 

artsmangfoldet 

eller forekomst 

av arter eller 

deres vekst- og 

levevilkår 

Tiltaket vil i 

noen grad redu-

sere artsmang-

foldet eller fore-

komst av arter 

eller forringe 

deres vekst- og 

levevilkår 

Tiltaket vil i stor 

grad redusere 

artsmangfoldet 

eller fjerne fore-

komst av arter 

eller ødelegge 

deres vekst- og 

levevilkår 

Figur 60.. Kriterier for å bedømme omfanget for biologisk mangfold (etter Statens Vegvesen 2006) 

 
Konsekvensutredning  

Konsekvensvurderingene er også basert på metodikk som er beskrevet i Statens vegvesens 

håndbok 140 (2006). Figur 62 viser den konsekvensmatrise som er brukt i vurderingene. 

Konsekvensen er her en syntese av verdien og det virkningsomfang som tiltaket har for det 

aktuelle objektet/området.  
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Figur 61. Konsekvensmatrise (fra Statens Vegvesen 2006) 

Av grensing av  influensområdet  

 

Med influensområdet menes de områder der det er forekomster som kan bli påvirket av utbyggingsplanene.  

Influensområdet for vilt vil være avhengig av hvilke forekomster som finnes i området. For viltet vil lokale 

påvirkninger kunne forplante seg til tilgrensende områder, og dermed gi virkninger i et større influensområde. 

Ulike viltarter vil ha forskjell ig toleranse ovenfor inngrep og forstyrrelse. I utgangspunktet vil de mest 

påvirkede områder for vilt ligge i tilknytning til til taksområdene og deres umiddelbare nærhet.  

En konservativ avgrensing av influensområdet for vilt tilsier at dette vil kunne strekke seg minst 1 km fra 

tiltaksområder og områder som fysisk vil bli påvirket av utbyggingen. For arter med store territorier vil 

forstyrrelser fra støy og andre effekter fra menneskelig aktivitet teoretisk sett kunne påvirke forekomster i 

hele territoriet for den aktuelle art. For de fleste forekomster av vilt vil imidlertid kun forekomster i 

til taksområdene, direkte effektområder og ti lgrensende arealer bli påvirket.  

Det er vanskelig å avgrense influensområdet for naturtyper og flora, da støvdrift i teorien kan påvirke 

områder langt fra steinbruddet. Da det i li ten grad er registrert støvdrift ut over helt lokalt ved dagens 

bruddområde, vurderes influensområdet for disse temaene ikke å overstige 1 km fra bruddet.  
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2.3.2 Naturgrunnlag og arealbruk 

  
Generelt  

 

Naturforhold, klima og geografisk beliggenhet har stor betydning for hvilket biologisk mangfold som er knyttet 

til området. Videre vil områdets arealbruk, menneskelige aktivitet og inngrepsregime være faktorer som 

begrenser eller begunstiger forekomstene av arter.  

Tiltaket er en utvidelse av et etablert steinbrudd. I til legg finnes et steinbrudd ca 1,3 km NNV for 

tiltaksområdet.  

Det er ingen fast bosetning i til taksområdet. Nærmeste bosetning ligger ved Vatnamot SV for området, hvor 

flere gårder ligger samlet. Det er ca 300 m fra ti ltaksområdet til nærmeste hus. I ti lknytning ti l bebyggelsen 

finnes arealer med dyrka mark og beite.  

 

 

Landskapstrekk og arealbruk  

 

Landskapsregion  

Planområdet er naturgeografisk knyttet til landskapsregionen 18 ”Heibygdene i Dalane og Jæren” 

(Puschmann 2005). Regionen omfatter det meste av fylkesregionen Dalane, samt mindre arealer i Sirdal, 

Flekkefjord og Sandnes kommuner. Regionen er delt i tre underregioner; Dalane, Jæren fjellbygd og Høg-

Jæren. Planområdet er lokalisert i underregionen ”Dalane. Landskapet i deler av region 18 har et skrinnere 

preg enn i alle andre landskapsregioner i Sør-Norge. Dette er spesielt tydelig vest i regionen, der 

overgangen ti l Jærens grøderike lavlandsslette gir store kontraster i landskapet. Topografisk er regionen 

variert, med hyppige vekslinger mellom åskam og dalbunn. Landskapets hovedformer spenner fra de dype 

daler i indre del av regionen til det åpnere og småkuperte landskapet i vest. Utbredelsen av regionen fremgår 

av figur 62. 
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Figur 62. Utbredelse av landskapsregion 18 ”Heibygdene i Dalane og Jæren”.  

Tiltaksområdet er plottet med gult. (Kartgrunnlag: Skog og Landskap ) 

 
Kystlyngheiene  

Tiltaksområdet ligger i et karakter istisk kystheilandskap som strekker  seg i et belte fra Ogna i nord 

og sørover inn i Vest-Agder. Dette kystlandskapet, også kalt ”anortosittbeltet” på grunn av 

forekomsten av bergarten anortositt, er typisk snaut, knudrete og kollete, med lokalt store 

topografiske vekslinger (f igur 64). Vann og myr preger i stor grad forsenkningene i landskapet, 

mens vekslende lyng- og gressmark dekker høydedrag og skråninger. De høyereliggende kollete 

høydedragene er nesten vegetasjonsfrie. Bergkollenes høyde og størrelse varierer en del, men i 

og ved tiltaksområdet ligger toppene i noenlunde samme høyde. 
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Figur 63. Det knudrete og skrinne landskapet ved steinbruddet er overveiende dekket av naturtypen 

kystlynghei. 

 

Noe kulturbarskog er innplantet i området, spesielt i den ytre delen, og dette bidrar sammen med 

den naturlige gjengroingen t il at skog gradvis preger området mer og mer.  

Lyngheiene ved tiltaksområdet er i dag lite benyttet av mennesker. Beite av husdyr har opphørt, og 

området gror gradvis igjen. Området benyttes ellers i liten grad, bortsett fra drif ten av massetakene 

og noe sporadisk friluftsliv.  

Ved siden av steinbruddene, tilhørende infrastruktur og jernbanen som går i kanten av området, er  

inf luensområdet for naturmiljøet (inntil 1 km ut fra steinbruddet) ikke preget av inngrep. De 

eksisterende inngrepene er ellers samlet i kanten av lyngheiene, mens store uberørte/lite berørte 

lyngheier strekker seg østover og nordover. Det er ingen bosetning i dette kystlyngheilandskapet.  

 

Kulturlandskapet ved havet  

Ved det lille tettstedet Hellvik er det en relativt smal sone mellom havet og kystlyngheiene med 

spredt bebyggelse og mer eller mindre kult ivert preg. Her inngår mindre arealer med dyrka mark 

mellom de snaue kollene og ved kanten av lyngheiene. Noe naturlig skog f innes som spredte holt i 

hele området, mens plantefelt dekker også en del arealer. I dalgangen som fortsetter like øst for 

Hellvik inngår større arealer med naturlig eikeskog. Her  ligger også f lere grunne og noe 

næringsrike ferskvannssjøer.  

Gårdsbebyggelse, helårsboliger og fritidsboliger ligger klyngevis og spredt i hele området ved 

tettstedet Hellvik. Langs den langgrunne Hellviksbukta, som tettstedet Hellvik grenser til, er det 

også et marit imt miljø. Langs bukta er  det ellers mindre sandstrender, som er  populære 
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badeområder. Utenfor den skjermede Hellviksbukta danner forblåste, snaue koller den ytre randen 

av land mot storhavet.  

Topografisk har dette kulturlandskapet likheter med kystlyngheiene innenfor, men områdene skilles 

først og fremst ved arealbruken og bebyggelsen, samt et noe lavereliggende preg. Med noe 

skiftende arealbruk og den buktede kystlinje utenfor, fremstår dette landskapsavsnittet som mer  

variert enn de mer ensartede lyngheiene innenfor.  

Den kulturpregete kystsonen er preget av inngrep, og området har også en betydelig høyere 

menneskelig aktivitet enn i lyngheiene innenfor.  

 

 
Inngrepsstatus  

 

Direktoratet for naturforvaltning (DN) startet i 1995 en kartlegging av inngrepsfrie naturområder i 

Norge ( INON). INON defineres som alle områder som ligger mer enn én kilometer (i luftlinje) fra 

tyngre tekniske inngrep. Inngrepsfrie naturområder er inndelt i soner basert på avstand til 

nærmeste inngrep:  

 

Inngrepsfri sone 2: 1-3 kilometer fra tyngre tekniske inngrep  

Inngrepsfri sone 1: 3-5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep  

Villmarkspregede områder: > 5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep  

 

I tiltaksområdet f innes ingen inngrepsfrie områder, dvs. områder som ligger lengre enn en 

kilometer fra tyngre tekniske inngrep.  

 

Siden t iltaket er en utvidelse av et allerede etablert steinbrudd, er tiltaksområdet moderat t il mye 

preget av inngrep. 

 

Berggrunn, løsmasser og jordsmonn  

 

Berggrunn  

Berggrunnen har stor betydning som grunnlaget for jordsmonnet, både dets tykkelse og nærings-

innhold. Andre faktorer har også betydning for jordsmonnets tykkelse, blant annet løsmasser og 

temperaturforhold. En næringsrik og lett vitrelig berggrunn gir generelt sett grunnlag for et bedre 

jordsmonn og rikere planteliv. Likevel vil det være slik at f lere plantearter primært er knyttet til det 

sure vekstmiljøet, mens andre igjen er knyttet til kalkrik grunn.  

 

Berggrunnen i det aktuelle området er sterkt dominert av den harde og lite vitrelige bergarten 

anortositt (f igur 64). Ifølge NGU sitt berggrunnskart strekker det seg i tillegg ett bånd av diabas 

gjennom tiltaksområdet. 
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Figur 64. Utsnitt av berggrunnskart for området rundt tiltaksområdet. Lys grå er anortositt, gul er diabas og 

rosa er monzonitt. (Kartgrunn-lag: NGU)  

 
Løsmasser og jordsmonn  

En stor del av tiltaksområdet består av bart berg med stedvis tynt løsmassedekke. Mellom 

Litlat jørna og Småtjørna dekkes berggrunnen av tynn morene. Løsmassene er svært 

næringsfattige og egner seg ikke for mer krevende plantearter. På høyereliggende arealer mangler  

ofte løsmasser eller lagene er svært tynne. På disse områdene dreneres de også raskt for vann og 

tørker ut. I lavereliggende områder t ilføres imidlertid vann fra omkringliggende bergkoller, og her  

f innes grunnlag for forekomst av fuktig hei. I de fuktigste partiene går fukthei stedvis over til små 

myrer med torvdekke. 
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Figur 65. Løsmassekart for området rundt tiltaksområdet. Lys grønn er  

tynn morene, rosa er bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke. Tiltaksområdet er markert med rød linje og 

det tidligere regulerte området med blå linje. (Kartgrunnlag: NGU) 

 

Vann  

Ved tiltaksområdet ligger det f lere vann. Det største er Søra Krogavatnet like sør for tiltaksområdet. 

Vest for steinbruddet ligger Småtjørna, og like ved nordøstre kanten av området ligger Litlatjørna. I 

tillegg f innes i den nordlige del av tiltaksområdet noen små vann i t ilknytning till myrområder.  

 
2.3.3 Status og verdi for biologisk mangfold  

 

2.3.3.1 Planområdet  

 
Naturtyper  

 

Naturtypene i planområdet overensstemmer bra med beskr ivelsene av landskapsregion 18 ”Hei-

bygdene i Dalane og Jæren” (Puschmann 2005). Store deler av området består av snaut berg med 

bergkoller, for eksempel Tofjellet lengst nord i området. I planområdet er det stigende høydekurver 

mot nord, og helt i nord ligger det noe brattlendte områder. Mellom de snaue bergene dekker fuktig 

heivegetasjon det meste av arealet. I forsenkninger inngår også noe myr, gjerne i tilnytning t il 

vann. Like sør for Tofjellet f innes et langstrekt fukthei- og myrområde med små åpne vannflater.  
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Kystlynghei D07  

Det utvidede tiltaksområdet ligger i et stort område med naturtypen kystlynghei (f ig.66). 

Kystlynghei er fremhevet som en prioritert naturtype i DN -håndbok 13. Området er i naturbasen 

gitt verdi A (svært viktig) på grunn av at det er et stort, intakt areal kysthei med relativt lite inngrep 

(Direktoratet for naturforvalting - Naturbase). Stedkvaliteten er betegnet som meget god.  

Kystlynghei er på meget sterk tilbakegang lenger sør i Europa, hvorfor Norges ansvar for 

naturtypen er stort og økende. Naturtypen er imidlertid på sterk t ilbakegang også i Norge, hvilket 

skyldes gjengroing, tilplanting og gjødsling. Kystlyngheien er avhengig av beite i kombinasjon med 

brenning for å opprettholdes. Det f innes et stort antall karplanter, lav, moser og sopp som er sterkt 

knyttet til eller har betydelige deler av sine bestander i kystlynghei. En av disse artene er 

klokkesøte, som ble funnet i området (se nedenfor i kapittelet Rødlistede arter). Innenfor 

planområdet f innes vann, myr og berg, men disse arealene vurderes i denne sammenheng å være 

en integrert del av naturtypen kystlynghei. Myrene i området er små og næringsmessig stort sett av 

minerotrof type. Det er både bakkemyr og f latmyr i området. Ingen tydelige spor av beite kunne ses 

i det undersøkte området. Noen steder foregår en viss gjengroing av einer, selv om disse kun 

enkelte steder har oppnådd anselig størrelse.  

Det er ikke systematisk registrert vegetasjonstyper i planområdet. I kystlyngheiene dominerer 

fukthei i skråninger og forsenkninger (der det ikke er myr), mens tørrhei har begrenset forekomst 

på høydedrag med god drenering. Kystlyngheien i deler av tiltaksområdet bærer i dag tydelige spor 

av påvirking fra det eksisterende steinbruddet. Dette gjelder i hovedsak et område nord for 

bruddet, hvor det blir gjort utslipp av overskuddsvann som er pumpet opp fra bruddet. Hvor stort 

område som er påvirket er ikke nøyaktig kartlagt, men påvirkingen er i hvert fall tydelig frem til 

Tofjellet (bergknausen helt nord i utvidelsesområdet), en strekning på ca. 200 meter. I dette 

området er en stor del av røsslyng- og klokkelyngforekomstene døde eller i dårlig stand (f ig. 67). 

De øvrige vanlige artene i området ser inntil vider ut til å ha klart seg bedre. Også vegetasjonen i 

de små vannene like sør for Tofjellet er kraftig påvirket, og bunnen er dekket av steinstøv (f ig. 68).  

Grunnet påvirkingen fra steinbruddet vurderes den begrensete del av kystlyngheien som omfattes 

direkte av tiltaket kun å ha middels verdi, mens den samlete naturtypen, som tiltaks- og 

influensområdet er en del av, har stor verdi. 
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Figur 66. Kart over prioriterte naturtyper (grønt) og viltområder (brunt) i influens-området. Det store området i 

tilknytning til planområdet er kystlynghei. Brunt område sørøst for planområdet er et viktig beiteområde for 

rådyr. Planområdet er markert med rødt og det tidligere regulerte området med blått. (Kartgrunnlag: 

Naturbasen). 
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Figur 67.  Bilde tatt litt nord for dagens brudd i oktober 2010. Bakken er ti l dels dekket av steinstøv og 

mesteparten av all røsslyng og klokkelyng er død. I bakgrunnen sees vannene som illustreres i bildet 

nedenfor. 

 

 

Figur 68. Bilde fra de små vannene nord for dagens steinbrudd. Bunn og vannplanter er dekket av steinstøv 

og lyngvegetasjonen ved vannene er i stor grad død.  
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Naturlig f isketomme innsjøer og tjern E10  

Litlat jørna, som ligger like ved kanten av planområdet mot øst (se for eksempel f ig.75), er med 

bakgrunn i foreliggende opplysninger et naturlig f isketomt tjern. Det er også foretatt prøvefiske i 

utløpsbekken med elektrisk f iskeapparat uten at det ble fanget noen f isk. Denne naturtypen er i DN 

-håndbok nr. 13-2006 fremhevet som en prior itert naturtype. Da det ikke f innes f iskepredasjonen 

kan vann av denne typen huse en interessant insektsfauna. Hvis vannet hadde vært i godt stand 

hadde det blitt vurdert som viktig og dermed fått middels verdi. I hvert fall deler av Lit latjørna er  

imidlertid påvirket av støv fra det nåværende steinbruddet, noe som reduserer verdien. Naturtypen 

er derfor gitt liten -middels verdi.  

 

 

Rødlistede arter  

 

Klokkesøte  

Klokkesøte ble funnet med f ire små bestander i et begrenset område ved søre enden av 

Litlat jørna. Plantene så ut til å være i god kondisjon på trass av at de vokser i et område som er  

påvirket av støvdrift.  

Forekomstene er fordelt på to områder med to små bestander hver. Rett sør for tjernet ble det 

funnet to små nærliggende bestander med henholdsvis seks og tre planter. Det var omtrent seks 

meter mellom bestandene. Som vist i f igur 71. ligger disse bestandene innenfor det eksisterende 

planområdet, men i den avgrensede grøntsonen.  

Sørøst for tjernet ble det funnet to små bestander med 10-15 meters mellomrom. Her var det 

henholdsvis en og to planter. Disse bestandene ligger innenfor planlagt skjermingsbelte, 

naturområde. Totalt ble det altså funnet 12 planter  av klokkesøte innenfor utvidelsesområdet og 

det eksisterende planområdet. De registrerte forekomstene vokser på f latmyr og i overgangen fra 

myr til fukthei. Klokkesøten vokser her sammen med rome, blåtopp, torvull, røsslyng, klokkelyng og 

litt hvit lyng. Bunnsjiktet er dominert av torvmoser, men det f innes også noe heif lette.  
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Figur 69. Klokkesøte fra området 

sørøst for Litlatjørna.  

 

 

 

 
Figur 70. Registrerte forekomster av klokkesøte. 

Røde punkter er funn i oktober 2010. Grønt punkt er 

tidligere funn fra Arts-kart. Tiltaksområdet er markert 

med lil la linje og det tidligere regulerte området med 

blå l inje.  
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 Figur 71. Voksesteder for klokkesøte i forhold til til taksområde og grønt belte. 

 

 

Figur 72. Klokkesøte vokser i myr / fukthei ved sørenden av Litlatjørna i høyre kant av bildet. I bak- 

grunnen sees det nåværende steinbruddet. Bildet er tatt omtrent mot vest fra sørøstsiden av Litlatjørna.  
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Figur 73. Sørenden av Litlatjørna med myr/fukthei hvor klokkesøte vokser. Bildet er tatt omtrent mot vest fra 

sørøstsiden av Litlatjørna. 

 
Hubro  

Planområdet ligger i grensesonen mellom to hubroterritorier. Med grunnlag i GPS - søk av en 

merket hubro i det ene territoriet, er det sannsynlig at planområdet kun ligger innenfor et av 

territoriene.  

Ingen reirplasser er registrert innenfor planområdet, men på tross av søk etter reirplasser her, kan 

det ikke utelukkes helt at slike f innes. Den nordlige delen av planområdet vurderes som egnet 

hekkeområde for arten.  

Arealbruken til det aktuelle hubroparet som holder territoriet der planområdet inngår er ikke 

kartlagt, men det f innes likevel en del informasjon basert på sporfunn og GPS - søk av hannen i 

territoriet (se under Øvrig influensområde, kapittel 6.3.3.2).  

Før steinbruddet ble etablert i området ble det registrert spor (ekskrementer, gulpeboller, f jær) av 

hubro f lere steder i planområdet (Tysse 2000). Etter at bruddet ble etablert, var det klare tegn til at 

denne arealbruken ble betydelig redusert (Tysse 2002). I de siste årene synes det imidlertid som 

om hubroene igjen bruker området. Dette er også bekreftet gjennom GPS - søkene av hannen i 

paret, som ble merket i 2007 og søkt opp med mottaker i per ioden juni 2007 til februar 2008. 

Merkingen av hannen inngår i et større overvåkingsprosjekt på hubro i SV-Rogaland i regi av 

f irmaet Ecofact.  

Det er trolig ingen spesielt vikt ige næringsområder for hubroparet i denne delen av territoriet, men 

planområdet kan ha en viktig funksjon i forhold til jaktpostering. De territorielle hubroene bruker  

imidlertid området gjennom hele året, selv om ikke bruksfrekvensen er spesielt høy.  
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Bergirisk  

Bergirisk er ved f lere anledninger registrert i planområdet i hekketiden, spesielt i t ilknytning t il bratt-

bergene nord i planområdet. Det antas at minst ett par hekker årlig i området. Bergirisk er rødlistet 

som NT og antas å ha hatt en nedgang på 15 % under en 10-årsperiode frem til 2006 

(www2.artsdata-banken.no). Norge har et spesielt ansvar for arten da 2/3 av den Europeiske 

populasjonen hekker innenfor landets grenser.  

 
 
Vegetasjon og flora  
 

Karplanter  

Den rødlistede arten klokkesøte ble funnet i området (se ovenfor i kap: Rødlistede arter). Ellers er 

det samlete inntrykket at vegetasjonen er meget fattig og at det stort sett ikke er forutsetninger for 

næringskrevende planter. Kjente databaser inneholder veldig lite informasjon om området. Det 

eneste som finnes er forekomst av klokkesøte og blodtopp øst for tiltaksområdet. Ikke heller  

Rogaland -seksjonen av Norsk Botanisk Forening har kjennskap om floraen i det berørte området.  

Vegetasjonen i planområdet er svært fattig og preget av den harde og næringsfattige berggrunnen. 

Store deler av heiene er fuktig og dominert av blåtopp, klokkelyng, rome, torvull og duskull. Også 

røsslyng er vanlig, særlig i noe tørrere strøk. Spredt over tiltaksområdet var bjønnkam, lusegras, 

mjuk kråkefot, stri kråkefot og melbær. Av beitepregete karplantearter kunne svært lite påtreffes - 

kun f innskjegg og spredte planter av blåknapp.  

I deler av området viser vegetasjonen tydelige spor av påvirking fra det nåværende steinbruddet.  

 
Moser  

Det harde, næringsfattige berget er lite bevokst med moser og lav. Her dominerer arter som tåler å 

vokse eksponert. Bland moser gjelder det fremfor alt sotmoser og gråmoser, men også såtemoser 

er vanlige, for eksempel pelssåtemose, trøsåtemose og ribbesåtemose. Mellom bergkollene 

forekommer mange alminnelige marklevende mosearter. På fuktige steder dominerer forskjellige 

torvmoser, for eksempel den på fuktig hei vanlige blanktorvmosen og den oseaniske heitorvmosen.  

Enkelte steder f innes forutsetninger for en noe annerledes moseflora. Dette gjelder fremst i trange 

og skyggefulle skrever og huler i og mellom bergkoller. I den sørvestlige del av tiltaksområdet ble 

den atlantiske og regionalt sjeldne levermosen tannåmemose funnet. Arten er tydelig oseanisk og 

dens norske utbredelse er begrenset til Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Den ble kun 

funnet i svært liten mengde. På andre skyggefulle steder ble det funnet f lere fuktighetskrevende 

arter som bergpolstermose, rødmesigmose, stripefoldmose, matteblære-mose, bekkegråmose, 

kystkransmose og storhoggtann. I en liten åre av avvikende, mer lett forvitret bergart i den 

sørvestre del av buffersonen ble meget små bestand av noen få mer krevende moser funnet: 

kveilmose, køllekjølmose og krypsilkemose.  
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Samlet sett vurderes mosefloraen i planområdet som relativt representativ for lyngheiene i denne 

delen av fylket. I tillegg f innes små forekomster av noen sjeldne eller krevende arter.  

 
Lav  

Det ble ikke notert noen sjelden lav i området og lavfloraen er artsfattig med stort sett vanlige arter 

som blærelav, vanlig navellav, reinlaver og andre Cladonia -arter.  

 
 
Fugler  

 
Hekking  

Fuglelivet i utvidelsesområdet er begrenset til meget få arter i hekketiden. Områdets nærhet til 

dagens steinbrudd kan ha gitt begrensninger i forekomst for visse sensitive arter. Likevel er det 

registrert noenlunde samme artsutvalg før og etter denne etableringen. Da enkelte fåtallige arter 

kan ha noe labil forekomst fra ett år til et annet, er det her inkludert arter som er registrert i hele 

perioden 2000 – 2009.  

Heipiplerke er den tallrikeste hekkende arten innenfor planområdet. Arten er dokumentert rugende 

inntil få meter fra dagens steinbrudd når  det var i drif t. Innenfor planområdet hekker det i dag f lere 

par heipiplerke, trolig 10 - 20 par. Heipiplerke er vanlig forekommende i lyngheier i Rogaland, og er  

en av de tallr ikeste fugleartene i Norge. Linerle er ved f lere anledninger registrert ved steinbruddet 

i hekketiden, og antas å hekke i området. Trolig hekker ikke mer enn 1 par her. Ringtrost er også 

en relativt vanlig art i denne delen av fylket, men det er usikkert om arten hekker fast i 

planområdet. Arten er hørt syngende nord i planområdet. Gjøk høres årlig ved planområdet. Det 

antas at arten har heipiplerke som sin hovedvert i lyngheiene her. Det er ikke registrert 

gjøkunger/gjøkegg i de tre reirene som er funnet av heipiplerke i området, men alle reir vurderes 

som aktuelle for parasittisme. Krikkand er registrert i vannet like nord for steinbruddet. Det er også 

funnet ribb av arten i dette området. Lokaliteten vurderes som en egnet hekkeplass for krikkand, 

men det er ikke dokumentert hekking av arten. Ingen vadefugler, rovfugler eller spetter er registrert 

som hekkende eller som sannsynlige hekkende i området.  

 

Vinterhalvåret  

Det foreligger begrenset med kunnskap om planområdets betydning for fugler utenfor hekketiden. 

Naturmiljøet i området t ilsier at området har liten eller ingen betydning for rastende og/eller over-

vintrende fugler. Planområdet er goldt og med meget begrensede næringsforhold for fugler f lest i 

vinterhalvåret. Ved stikkprøver i hhv februar, mars og september er det ikke registrert noen viktige 

funksjonsområder for fugl. Under disse befaringene ble det sett få fugler i planområdet. På etter-

vinteren var det knapt fugler å se her, men i september ble det sett trivielle arter som heipiplerke, 

trepiplerke, steinskvett m.fl.  

Planområdet synes å ha en relativt gunstig beliggenhet i forhold til rovfugler som følger kysten. 
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Ved planområdet er det en relativt markert overgang mellom de noe høyereliggende heiene og 

kulturlandskapet ved havet. Denne overgangen synes å fungere som en viss ledelinje for rovfugl, 

både i form av gunstige oppdr iftsforhold og grensen i naturtyper i seg selv. Flere arter er observert 

i området, blant annet havørn, musvåk, tårnfalk, dvergfalk, vandrefalk og spurvehauk.  

 
Samlet vurdering  

Samlet sett er planområdet artsfattig når det gjelder hekkende fugler. Det bemerkes likevel at den 

rødlistede fuglearten bergirisk trolig hekker i området, samt at området inngår i territoriet til den 

rødlistede hubroen.  

I vinterhalvåret synes planområdet å ha liten betydning for rastende og næringssøkende arter.  

 
 
Pattedyr  

 

Ingen pattedyr er registrert i planområdet under de befaringene som er gjennomført i per ioden 

2000 – 2010. Det er likevel gjort sporfunn av både hare, rådyr, mink og mår  innenfor området i 

denne perioden.  

Med grunnlag i planområdets åpne preg, vurderes planområdet å ha en meget begrenset 

betydning for pattedyr. Området har begrenset med skjul for pattedyr, noe som er viktig for denne 

dyregruppen. Mangel på trær i og ved planområdet utelukker også at arter som ekorn, rådyr, 

skogmus, mår har viktige leveområder innenfor planområdet. Piggsvin f innes heller ikke her. 

Videre vurderes området å ha ingen eller marginal verdi for elg og hjort. Det er ingen vikt ige 

områder for disse to hjortedyrene i denne delen av fylket.  

 

 

 

2.3.3.2 Øvrig influensområde  

 

Det øvrige influensområdet er ikke kartlagt t ilsvarende godt som planområdet når det gjelder  

vegetasjonstyper og f lora. Området er imidlert id relativt bra dekket for naturtyper og fugl.  

 

Naturtyper  

 

Det øvrige influensområdet omfatter et mer variert landskap sammenlignet med planområdet. 

Området har dermed også et større mangfold av naturtyper og vegetasjonstyper enn planområdet. 

I motsetning til planområdet, så er det i det øvrige influensområdet både skog og 

jordbrukslandskap. Videre er det betydelig større myrer enn i planområdet. Den indre delen av det 

øvrige influensområdet, dvs. øst og nord for planområdet, består i stor grad av samme natur- og 

vegetasjonstyper som i planområdet. Området dekkes nesten i sin helhet av kystlynghei, der myr 
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og vann inngår som en integrert del. Det er også innslag av plantefelt med bergfuru og sitkagran i 

deler av området, mens naturlig skog kun forekommer som små holt.  

 

Også i det øvrige influensområdet er det fukthei som dominerer kystlyngheiene, men tørrhei fore-

kommer på høydedragene.  

En del små myrer ligger i dalgangene i det øvrige influensområdet, men kun i et område SØ for 

planområdet er det større myrer. Myrene er av minerotrof type, og består stort sett av f latmyrer.  

I t illegg t il de naturtypeforekomster som er nevnt ovenfor er det ved tettstedet Hellvik registrert f lere 

andre viktige naturtyper. Lokalitetene ligger imidlert id på god avstand fra planområdet, og er derfor 

ikke spesielt beskrevet her. Beliggenheten av lokalitetene fremgår av f igur 67. 

 

Flora  

Floraen i det øvrige influensområdet er ikke kartlagt t ilsvarende som i planområdet. Artsutvalget i 

kystlyngheiene synes å være tilsvarende som i planområdet. Vanlige til dominerende karplanter  

her er røsslyng, melbær, blåtopp, kornstarr, torvull, duskull og bjønnskjegg. Bregnen olavsskjegg 

ble registrert i et område med en noe avvikende bergart litt sør for buffersonen i planområdet. 

Blodtopp ble funnet ved nordenden av Lit latjørna. Den rødlistede arten klokkesøte ble ikke funnet i 

de deler av det øvrige influensområdet som ble undersøkt, men er tidligere registrert litt øst for 

planområdet (se f ig. 71).  

I bunnsjiktet er heigråmose, heif lette, etasjemose og stivtorvmose vanlige arter. I kulturlandskapet 

som ligger på vestsiden/sørsiden av jernbanen er det til dels andre arter som inngår.  

En gjennomgang av området som ligger innenfor 1 km fra tiltaksområdet gav ingen spesielle funn 

av høyere planter. Bortsett fra klokkesøte, som er spredt i det øvrige influensområdet, er det 

registrert få arter som fremheves som viktige.  

 
 
Fugler  

 

Fugl generelt.  

I forbindelse med overvåking av hubro i inf luensområdet for steinbruddet (Tysse 2000), er det også 

gjennomført registreringer av andre type fugler i det øvrige influensområdet. Registreringene har  

primært vært gjennomført i perioden mars – august, og disse fanger derfor primært opp 

hekkebestanden av fugl i området. I februar 2009 ble det også gjennomført registreringer av fugl i 

området. Denne perioden er representativ for overvintrende fugler.  

Fuglelivet er overveiende fattig i det øvrige influensområdet, men likevel med betydelig f lere 

hekken-de arter enn i planområdet. Dette har sammenheng med at landskapet her er samlet sett 

mer variert, og at f lere naturtyper dermed er representert. Videre vil innslaget av 

jordebruksområder og randsoner til dette gi grunnlag for andre fuglearter enn i det fattige 

planområdet.  
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Gruppen spurvefugler er dominerende både i mengder og artsantall. Heipiplerke er vanligste 

hekke-fugl, men også steinskvett, løvsanger, tornsanger, buskskvett, linerle og bergirisk er  

registrert i det åpne heilandskapet. I skogteiger sør og øst for tiltaksområdet hekker bokfink, 

kjøttmeis, toppmeis, svarttrost og måltrost. Både svartstrupe og tornskate hekker i denne delen av 

landet, og begge arter er dokumentert hekkende innenfor 2 km fra tiltaksområdet.  

Bortsett fra spurvefugler, er få andre fuglegrupper representert i området. Området inngår som 

nevnt i territoriet til hubro, og f lere reirplasser er kjent (Tysse 2000). Videre hekker krikkand og 

stokkand med 1 – 3 par innenfor inf luensområdet, men ingen faste hekkeplasser er registrert. I 

Søra Krogavatnet hekker trolig også svartbak på holmene i vannet. I våtmarksområdet SØ for 

steinbruddet hekker 1+ par av rødstilk og enkeltbekkasin. Orrfugl er ellers spredt forekommende i 

inf luensområdet, men tettheten av fugler er meget lav. I kultur landskapet og kystsonen ved Hellvik 

er det et mer mangfoldig fugleliv. Hellviksvatnet er viktig for vannfugl, spesielt i vinterhalvåret.  

 
Hubroterritorium som omfatter planområdet  

Planområdet ligger nær ytre grensen i et helårs territorium for arten hubro. Territoriet har vært fulgt 

opp nesten årvisst i perioden 2000 – 2009, men det foreligger likevel lite data om hubroenes bruk 

av området. Hubroterritoriet er fulgt opp på grunn av etableringen av steinbruddet. I 2001 ble det 

tillatt prøvedrift av steinbruddet ved Hellvik. I denne forbindelsen ble det fra kommunens side stilt  

krav om oppfølging av hubroterritoriet og eventuelle negative virkninger som følge av etableringen. 

I de første årene etter etableringen av steinbruddet f ikk Ambio Miljørådgivning i oppdrag å følge 

opp hubroterritoriet. Denne oppfølgingen har imidlertid ikke vært gjennomført årvisst, og det 

mangler derfor data fra årene 2004 - 2006.  

Oppfølgingen av hubroparet har primært omfattet sjekk av reirplasser og registreringer av eventuell 

hekking, samt gjennomgang av en takseringsrute (Tysse 2002, 2003). Takseringen går på 

registrering av sporfunn i en fastlagt rute som går fra steinbruddet i vest til Nedre Forevatnet i øst. 

Hensikten med takseringen var å se om etableringen av steinbruddet ville få noen negative 

virkninger for hubroens bruk av området nær steinbruddet.  

I perioden 2007 – 2009 er paret i tillegg fulgt opp av f irmaet Naturforvalteren, som har inkludert 

lokaliteten i deres overvåking av hekkende hubro i sør-Rogaland. I juni 2007 ble hannen i paret 

merket med GPS -sender. Denne senderen var kodet slik at det gikk an å søke den opp med 

mottaker mellom 9 og 15 hver lørdag. Hubroen ble søkt opp i perioden juni 2007 t il februar 2008, 

da senderen trolig har falt av hubroen (Bjarne Oddane, pers. medd.). Med grunnlag i plottene på 

hannen, er det mulig å få et inntrykk av territoriets utstrekning. Hubrohannene markerer ytre kanten 

av territoriet med roping for å signalisere til nabopar og andre potensielle inntrengere hvor 

grensene deres er (Mikkola 1983).  

Figur 74 viser dagplott på lørdager for hannen som ble merket i 2007. Plottene omfatter perioden 

juni – november 2007. Dersom en legger til at de ytre plottene i stor grad indikerer 

territoriegrensene for paret, så vil kartet gi en noenlunde indikasjon. Alt areal innenfor plottene er  

dermed å betrakte som territoriet t il paret. Denne territorieavgrensingen stemmer noenlunde med 
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den foreløpige avgrensingen som ble gitt av Tysse (2003), og som er vist i f igur 75. Forfatteren 

baserte avgrensingen av territoriet på sporfunn, roping, sannsynlig næringsområde for paret og 

avstand til kjente nabopar. 

 

 

Figur 74. Dagplott av GPS-merket hubrohanne i perioen juni – november 2007 
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Figur 75. Antatt territoriegrense for hubroparet pr. 2003. (etter Tysse 2003). Beliggenheten  

av steinbruddet fremgår av rødt plott. 

 

Det er kjent f ire reirplasser i hubroterritoriet (Tysse 2004). Ved hekkekontroller av territoriet er alle 

disse reirplassene sjekket opp. Reirplassene ligger godt spredt innenfor territoriet. Selv om det 

meste av territoriet er godt undersøkt, er det sannsynlig at det kan f innes f lere enn de f ire kjente 

reirplassene her.  

Det er dokumentert hekking i territoriet i 2000, 2002 og 2007. Det ble gjort negative funn (= ikke 

hekking) ved kontroll av de kjente reirplassene i 2001, 2003, 2008 og 2009. I perioden 2004 – 

2006 ble territoriet ikke sjekket opp.  

Kun to av de f ire kjente reirplassene i territoriet er dokumentert benyttet i overvåkingsperioden. De 

to siste årene det ble dokumentert hekking, i 2003 og 2007, har hubroene brukt en reirplass som 

ligger ca 2 km fra dagens bruddområde. Siste konstaterte hekking før bruddet ble etablert ble gjort 

i en reirplass som ligger en kilometer nærmere bruddet (Tysse 2000).  

Etter at steinbruddet ble etablert i 2001, var det tegn til at hubroen benyttet de t ilgrensende 

områder t il bruddet mindre enn før (Tysse 2002, 2003). Videre har reirplassen som ble benyttet 

året før steinbruddet ble etablert ikke vært benyttet siden den gang. Denne reirplassen ligger 

relativt nær steinbruddet.  
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Hubroterritorium vest for planområdet  

Hubroterritoriet vest for planområdet omfatter arealer vestover mot havet ved Sirevåg.  

Paret hadde tidligere reirplasser i Beinskinnfjellet, der det nå er drif t av et annet steinbrudd. Disse 

reir-plassene utgikk helt da Beinskinnfjellet ble tatt ned i dette århundret. Etter at lokaliteten utgikk 

skal hubroene ha f lyttet, og det er tegn som tyder på at de har etablert seg innenfor et nytt område 

av territoriet ( Finn M. Fuglestad, pers. medd.).  

 

Viktige forekomster av fugl i det øvrige influensområdet  

Samlet sett er det et fattig fugleliv i det meste av influensområdet for utvidelsen av steinbruddet. 

Den arten som fremhever seg her er den rødlistede hubroen, som er nasjonalt viktig og i rødlisten 

klassif isert som sterkt truet (EN). Reirplassene til arten har stor verdi.  

I tillegg til hubro hekker bergir isk både i planområdet og det øvrige influensområdet. Arten er  

plassert i kategorien nær truet (NT), med middels verdi for hekkeområdene.  

To par svartbak ble konstatert hekkende på holmer i Søra Krogavatnet (område 1, f igur 76) i 2004. 

Trolig hekker arten her ennå. Middels verdi.  

De regionalt sjeldne artene tornskate og svartstrupe ble registrert hekkende ved et myrområde ca 

500 – 700 meter SØ for bruddet i 2003. Her hekker også krikkand, rødstilk og enkeltbekkasin. 

Lokaliteten (område 2, f igur 76) gis middels verdi.  

Hellviksvatnet (område 3, f igur 76) er gitt vekt 3 som beiteområde for sangsvane og rasteområde 

for toppand. Middels verdi.  

Hellvikbukta (område 4, f igur 76) er et relativt viktig område for vannfugl, spesielt i vinterhalvåret.  

Hekkeplassene for hubro er ikke inkludert i kart, da disse er unntatt offentligheten. Bergirisk hekker  

spredt i hele influensområdet, og er ikke sjelden i denne delen av landet. 
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Figur 76.Viktige lokaliteter for fugler.  

 

 

 

Pattedyr  

 

Som med fugl, er også pattedyr registrert i forbindelse med hubroovervåkingen. Basert på disse 

inn-trykkene, er det øvrige influensområdet relativt representativt for distriktet når det gjelder  

pattedyr. Få arter er representert, og tettheten av pattedyr er overveiende lav.  

Under feltarbeidene på hubro i perioden 2000 – 2009 ble det også gjort sporfunn og/eller 

observasjon-er av rådyr, hare, ekorn, mår, mink og ubestemt smågnager. Undersøkelsene av 

byttedyr i hubroreirene har avdekket at fugler, og spesielt vannfugler, er de primære byttedyrene 

for hubroparet. Det er også registrert en hareunge og noen ubestemte smågnagere på og ved 

reirplassen.  

Rådyr er en vanlig art i denne delen av landet. Tettheten av dyr er størst i tilknytning til kulturland-

skapet ved Hellvik, spesielt i områder der skog veksler med kulturlandskap. Arten er ikke vanlig å 

se i heiene innenfor steinbruddet, men f innes i skogteigene øst og sørøst for området. Bortsett fra 

et lokalt viktig beiteområde for rådyr sørøst for planområdet, er det ikke registrert noen vikt ige 

forekomster av pattedyr fra influensområdet.  

Elg og hjort er kun spredt forekommende i inf luensområdet. Begge arter har bredt seg i regionen 

de siste årene, men influensområdet er lite egnet som leveområde for disse artene.  

Hare er en fåtallig art i lyngheiene ved steinbruddet, men noe vanligere i tilknytning til skogkant. 

Spor av arten er knapt sett nær opptil steinbruddet eller i andre deler av influensområdet der det er  
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mangel på skjul.  

Rovpattedyr som mink, mår, røyskatt og rødrev f innes spredt i inf luensområdet, men ingen av 

artene er spesielt vanlig. Mink er primært knyttet til de mer kystnære områder ved Hellvik, men kan 

også følge vannstrengene. Mår er registrert med sporfunn f lere steder i inf luensområdet, og er  

kanskje det vanligste rovdyret her. Røyskatt er observert i området under hubroovervåkingen, men 

er neppe et tallrikt pattedyr i området. Rødrev er mer sporadisk forekommende i området 

 

 

2.3.3.3 Sammenstilling av verdi  

 

I f igur 77 og 78 er det en oversikt over verdisettingen av biologisk mangfold med grunnlag i 

gjennomgangen i kapittel 6.3.3 og f igur 60 

  

Hovedgruppe Forekomster  Sted Verdi 

Inngrepsfrie og 

sammenhengende 

naturområder samt 

andre landskaps-

økologiske 

sammenhenger 

Ingen inngrepsfrie 

områder finnes.  

For landskapsøkologiske 

sammenhenger  

er kystlyngheiene viktig 

(se nedenfor). 

  

Naturtypeområder/ 

vegetasjonsområder 

Kystlynghei D07 (viktig 

naturtype)  

Tørrhei (truet 

vegetasjonstype)  

Naturlig fisketomme 

innsjøer og tjern E10  

(viktig naturtype) 

P, Ø  

P, Ø  

Ø 

Middels/Stor  

Stor  

Liten - middels  

Områder med arts-/ 

indiv idmangfold 

Klokke søte (rødlistet VU)  

Tannåmemose (regionalt 

sjelden)  

Hubro (rødlistet EN)  

Bergirisk (rødlistet NT)  

Myrområde SØ for 

planområdet (fugl)  

Hellvikvatnet (vannfugl)  

Ved Hellviksvatnet 

(rådyr) 

P, Ø  

P  

P, Ø  

P, Ø  

Ø  

Ø  

Ø 

Stor  

Liten - middels  

Stor  

Middels  

Middels  

Middels  

Liten 

Figur 77. Sammenstilling av viktige forekomster av biologisk mangfold i influensområdet. Bokstavene P og Ø 

står for hhv planområdet og det øvrige influensområdet. 
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Type                        Planområdet               Øvrig influensområde 

Verdispenn  Veid verdi Verdispenn  Veid verdi  

Naturtyper Middels  Middels  Liten - stor Stor 

Vegetasjonstyper Liten – stor Liten Liten - stor Liten 

Flora Liten – stor Middels  Liten - stor Middels  

Fugler Liten – stor Stor Liten - stor Stor 

Pattedyr Liten Liten Liten Liten 

Figur 78. Sammenstilling av verdi for biologisk mangfold. Verdispennet indikerer spennet i ulike 

forekomsters verdi, mens veid verdi er en samlet verdivurdering av området  

 

 

2.3.4    Virkningsomfang og konsekvenser  

 
2.3.4.1 Virkningsomfang  

 

Nedenfor er det vurdert virkningsomfanget for de viktigste forekomster av biologisk mangfold. Det 

er kriteriene i tabell 61 som er førende for virkningsomfanget.  

 

 

Naturtyper og vegetasjonstyper  

 
Kystlynghei D07 (planområdet)  

En utvidelse av steinbruddet vil stort sett ødelegge de arealer av naturtypen kystlynghei som finnes 

innenfor plangrensene. Dertil vil områder utenfor tiltaksområdet påvirkes negativt av støvdrift. Det 

totale arealet for det viktige kystlyngheiområdet (f ig. 64) er meget stort (14 .424 daa) og et enda 

større område (80.173 daa) tilstøter nord for dette. I forhold til dette er arealet kystlynghei som vil 

bli påvirket av steinbruddets utvidelse meget liten. Derfor vil tiltaket i liten grad svekke vikt ige 

forekomster av naturtypen. Virkningsomfanget vurderes derfor som lite negativt for naturtypen.  

 

Naturlig f isketomme innsjøer og tjern E10  

Denne lokaliteten er allerede påvirket av avrenning fra tiltaksområdet og tørravsetninger i vannet 

og i nedslagsfeltet til dette. Tilslamming i vannet er uheldig for vannlevende organismer og 

reduserer lokalitetens uberørte preg. Det er ikke usannsynlig at lokaliteten og dens omgivelser vil 

bli ytterligere negativt påvirket ved en utvidelse av steinbruddet.  

Støvdrift og avrenning til vannet vil kunne redusere artsmangfoldet i vannet og ødelegge 

økologiske sammenhenger. Da vannet allerede er påvirket av det nåværende steinbruddet 

vurderes virknings-omfanget til middels negativt.  
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 Flora  

 

Utvidelsen av steinbruddet vil stort sett ødelegge forholdene for vegetasjon og f lora innenfor tiltaks-

området. Dertil vil områder utenfor tiltaksområdet kunne bli påvirket av støvdrift/avrenning. Floraen 

i tiltaksområdet avviker ikke fra f loraen i omgivelsene, og det areal som påvirkes er svært lite i 

forhold til det totale arealet av tilsvarende f lora i regionen.  

 
Klokkesøte  

Mesteparten av de registrerte forekomstene av klokkesøte vokser i det grønne beltet innenfor det 

eksisterende planområdet. Ytterligere tre planter ble funnet i utvidelsesområdet. Siden klokkesøten 

er klassif isert som sårbar, må hver enkelt redusering av bestanden vurderes. Derfor er planene 

justert slik at de registrerte forekomstene av klokkesøte blir liggende i naturområdet innenfor 

skjermingsbeltet rundt deponiområdet.  Da t iltaket kun berører små bestander av klokkesøte og 

arten er spredt i tilknyttende områder vurderes virkningene å bli ubetydelig og virkningsomfanget 

settes til lite/intet negativt.  

 
Tannåmemose  

Den uvanlige levermose tannåmemose vokser i kanten av planområdet og vil sannsynligvis kunne 

klare seg fra å bli påvirket. Det vurderes at tiltaket stort sett ikke vil endre forekomsten av arten. 

Omfanget vurderes å bli lite negativt.  

 
Fugler  

 
Hubro  

Hubroen er kjent for å være meget sensitiv ovenfor menneskelig forstyrrelse ved reirplassen. Det 

er mange dokumenterte tilfeller fra Rogaland på at hekkende hubroer har reagert negativt på økt 

menneskelig aktivitet nær reirplasser. Bruksopphør av reirplassen de påfølgende årene har gjerne 

blitt resultatet. Med grunnlag i data fra Rogaland synes det som om hubroen selv har en 

buffersone på 500 – 1000 meter mellom reirplassene og bosetning, der det er en del menneskelig 

aktivitet). Steinbrudd kan ikke uten videre sidestilles med boliger, men også disse innebærer et 

betydelig forstyrrelsesregime for våre hubroer. Det er imidlertid dokumentert at steinbrudd også 

fungerer som hekkeplass for hubroer, både i Sverige og i Tyskland. I Tyskland er en betydelig 

andel av hekkeplassene knyttet t il steinbrudd (Lossow  2005). Det skal imidlert id utøves varsomhet 

med å overføre disse erfaringene til våre forhold, da det er mange forhold som er forskjellige.  

 

Det er sannsynliggjort gjennom takseringsfunnene at det territorielle hubroparet responderte 

negativt på steinbruddets etablering ved Hellvik (Tysse 2002, 2003). Bruken av de nære arealene 

ved stein-bruddet ble tilsynelatende redusert etter at steinbruddet startet. Derimot er det nå mye 

som tyder på at hubroen igjen bruker disse områdene ved bruddet, basert på sporfunn i 2008 og 
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2009. Reirplassen som var i bruk året før steinbruddet ble etablert, er siden ikke benyttet. Denne 

reirplassen ligger relativt nær dagens brudd, og enda nærmere området for utvidelsen.  

 

For hubroen vil utvidelsen av steinbruddet føre til at avstanden til en av reirplassene minskes. Det 

kan ikke utelukkes at forstyrrelsen blir så stor at hubroen ikke lenger vil bruke denne reirplassen. 

En redusering av antallet alternative reirplasser kan føre til at hubroen får redusert sin 

ungeproduksjon i territoriet. Hvor store virkningene blir på lang sikt er vanskelig å si. Det er  

avhengig av hvor lang tid virksomheten i steinbruddet vil fortsette og i hvilken grad hubroen kan 

tilpasse sig forstyrrelser fra bruddet. Videre vil det også avhenge av om det er andre, hittil ukjente 

reirplasser som hubroen kan bruke. At hubroene ikke har benyttet reirplassen etter at steinbruddet 

ble etablert, kan tyde på at de i dag opplever steinbruddet som forstyrrende Næringsmessig vil 

utvidelsen av planområdet være av helt marginal betydning for hubroen.  

 

Utvidelsen av steinbruddet vil ikke føre t il at hubroene oppgir territoriet. Paret kan imidlertid 

indirekte få redusere produksjonsforhold. Virkningsomfanget for hubroen vurderes samlet sett som 

middels negativt, alt avhengig av hvordan hubroen responderer på utvidelsen. Her er det lagt 

vekt på at hubroen er fåtallig, og har en klart negativ bestandsutvikling i Norge.  

 

Utvidelsen av steinbruddet forventes ikke å få noen negative virkninger for hubroparet som holder 

til vest for tiltaksområdet. Dette paret har allerede f lyttet mot vest på grunn av at reirplassene ved 

Beinskinnfjellet er ødelagt. Videre vil utvidelsesområdets nærhet til Beinskinnfjellet steinbruddet 

trolig bety at dette grenseområdet ikke er aktuelt å etablere seg i for hubroen. Virkningsomfanget 

blir derfor intet.  

 
Bergirisk (rødlistet) i planområdet  

Basert på observasjoner er det sannsynlig at bergirisk hekker i planområdet. Hekkeplassene i 

plan-området vil bli radert ut ved utvidelsen av steinbruddet. Stort negativt omfang for disse 

hekkeplassene i seg selv, men i en større sammenheng vil dette bety lite for bestandene. Arten er  

vanlig forekommende langs kysten og i f jellet, men det er imidlertid dokumentert negativ 

bestandsutvikling. Da arten er relativt lite arealkrevende i hekketiden, og kan tilpasse seg 

menneskeskapte nisjer, vurderes virkningsomfanget derfor som lite negativt i forhold til bestanden 

i fylket.  

 
Rødlistede og sjeldne hekkefugler i det øvrige influensområdet  

Tornskate (rødlistekategori VU) og svartstrupe (NT) som er registrert hekkende 500 – 700 m SØ 

for tiltaksområdet vil sannsynligvis ikke bli berørt av utvidelsen av steinbruddet. Avstanden mellom 

hekkeplass og steinbrudd er så stor at ingen negative effekter kan forventes. Virkningsomfanget 

for artene blir derfor intet.  
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Bergirisk som hekker i tilgrensende områder til bruddet vurderes å bli marginalt berørt av 

utvidelsene. Virkningsomfanget vurderes til intet - lite negativt.  

 
 

Svartbak, Søra Krogavatnet  

Det er dokumentert at svartbak har hekket i Søra Krogavatnet etter at steinbruddet ble etablert ved 

vannet. En utvidelse i motsatt retning av denne hekkeplassen vurderes å gi intet virkningsomfang 

for svartbakene.  

 
Vannfugl i Hellviksbukta og Hellviksvatnet  

Fugleområdene Hellviksvatnet og Hellvikbukta forventes ikke å bli særlig påvirket av steinbruddet. 

Muligens kan en lite mengde støv bli ført dit med vinden. Hvis dette skjer, vil mengden 

sannsynligvis bli meget liten og ikke påvirke forutsetningene for biologisk mangfold. Omfanget 

vurderes som intet for begge lokaliteter/forekomster.  

 
 
Pattedyr  

 

Tiltaket vil stort sett ikke endre forekomst eller levevilkår for pattedyr. Omfanget av utvidelsen av 

steinbruddet vurderes som intet.  

 

2.3.5   Konsekvenser  

 
Gjennomgang av viktige forekomster  

 

I gjennomgangen nedenfor settes virkningsomfanget opp mot forekomstens verdi, med 

konsekvens-grad som et resultat. Metodikken skal være i samsvar med konsekvensmatrisen, f igur 

57.  

 
Kystlynghei D07  

Selv om naturtypen er truet må en ta med i vurderingen at kun en svært liten del av et stort 

sammen-hengende område med kystlynghei vil bli påvirket. Stor verdi, men et lite negativt 

virkningsomfang gjør at konsekvensen for naturtypen blir liten negativ.  

 
Naturlig f isketomme innsjøer og tjern E10  

Middels negative virkninger vil gi liten – middels negativ konsekvens, da lokaliteten er verdisatt t il 

liten-middels. Forutsetningene for at tjernet skal huse viktige biologiske forekomster vurderes som 

små.  
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Klokkesøte  

Den viktigste artsforekomsten innenfor planområdet er den rødlistede planten klokkesøte. Hvis 

planene blir gjennomført slik de er i dag, vil forekomstene ligge innenfor planområdet, men i 

skjermingssonen avsatt til naturområde. Konsekvensen av planen for klokkesøte blir ubetydelig-

liten negativ grunnet at leveområder for arten har stor verdi og virknings-omfanget er lite/intet.  

 
 
 
Tannåmemose  

Verdien for den regionalt sjeldne tannåmemosen er middels og virkningsomfanget er vurdert som 

lite negativt hvilket gir konsekvensen liten negativ.  

 
Hubro  

Hubro er den vikt igste og mest truede fuglearten i området. Tiltaket vil kunne påvirke bestanden av 

hubro og dens hekkeframgang. Middels negativt virkningsomfang gjør at konsekvensen blir  

middels - stor negativ.  

 
Bergirisk i planområdet  

Et virkningsomfang på lite negativt gir liten negativ konsekvens med grunnlag i at forekomstene 

har middels verdi.  

 
Øvrige rødlistede og sjeldne hekkefugler i det øvrige influensområdet  

Da tornskate og svartstrupe ikke vurderes å bli berørt, vil konsekvensene for disse bli ubetydelige.  

Det samme gjelder bergirisk som hekker i t ilgrensende områder til bruddet.  

 
Svartbak, Søra Krogavatnet  

Svartbakene som har hekker i Søra Krogavatnet vurderes ikke å bli negativt berørt av utbyggings-

planene og konsekvensen blir derfor ubetydelig.  

 
Vannfugl i Hellviksbukta og Hellviksvatnet  

Tiltaket vurderes å gi ubetydelige konsekvenser for forekomstene. 

 

Sammenstilling av konsekvenser  

 

I f igur 79 sammenstilles verdi, virkningsomfang og konsekvenser for de viktige berørte forekomst-

ene. Trivielle forekomster som blir berørt av utbyggingsplanene er ikke vurdert.  
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Forekomster Verdi Virkningsomfang Konsekvens  

Kystlynghei D07 

(planområde/øvrig influens-

område)  

Naturlig fisketomme innsjøer og 

tjern E10  

(øvrig influensområde) 

Middels/Stor  

 

 

Liten-middels 

Lite negativt  

 

 

Middels negativt 

 Liten negativ  

  (-)  

  

Liten - middels negativ  

 (- /- -) 

Klokke søte (planområdet)  

 

Tannåmemose (planområdet)  

 

Hubro i og ved planområdet  

 

Hubro vest for planområdet  

 

Bergirisk i hele influensområdet  

 

Tornskate og svartstrupe, øvrig 

influensområde  

 

Svartbak, Søra Krogavatnet  

 

Vannfugl, Hellviksvatnet og 

Hellviksbu kta  

 

Rådyr  

 

Stor  

 

Middels  

 

Stor  

 

Stor  

 

Middels  

 

Middels  

 

 

Middels  

 

Middels  

 

 

Liten 

Ubetydelig- Lite 

negativt  

Lite negativt  

 

Middels negativt  

 

Intet  

 

Lite negativt  

 

Intet  

 

 

Intet  

 

Intet  

 

 

Intet 

Ubetydelig - liten negativ  

(0 / - )  

Liten negativ  

 (-)  

Middels - stor negativ   

(- - /- - -)  

Ubetydelig  

(0)  

Liten negativ  

(-)  

Ubetydelig  

(0)  

 

Ubetydelig  

(0)  

Ubetydelig  

(0)  

 

Ubetydelig  

(0) 

Figur 79. Viktige forekomster, deres verdi, vurdert virkningsomfang og konsekvens  

 

    

2.3.5 Oppfølgende og avbøtende tiltak  

 
- Når det gjelder forekomstene av klokkesøte innenfor planlagt deponiområde, sørøst for 

Litlat jørna, bør det foretas tiltak som i mest mulig grad verner forekomstenes overlevelse. Dette 

kan gjøres enten ved at grensen for deponiet trekkes tilbake eller at plantene f lyttes utenfor 

deponiområdet, for eksempel inn i det grønne beltet nær Lit latjørna. Det er imidlertid f lere 

usikkerhetsfaktorer knyttet til slike tiltak. Hvis plantene f lyttes kan det ikke garanteres at de 

overlever på det nye stedet. I tillegg vil området mellom planlagt deponi og Litlat jørna sannsynligvis 

bli påvirket av avrenning fra deponiet, noe som sannsynligvis vil påvirke forholdene i negativ 
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retning for klokkesøten. Avrenning vil også kunne påvirke forekomstene av klokkesøte i det 

eksisterende planområdet. Derfor bør det også sørges for at avrenning fra deponiet til 

klokkesøtens voksesteder reduseres i størst mulig grad.  

 

- Det foreslås at hubroene i området følges opp for å høste videre erfaringer. Opplegget som er 

gjennomført kun enkelte år til nå, bør videreføres hvert år.  

 

- Det foreslås at det blir gjort oppfølgende studier av f loraen i inf luensområdet for å undersøke 

hvordan og på hvilke avstander fra steinbruddet som floraen vil bli påvirket av steinstøv. Det bør 

gjøres studier i faste prøveflater før tiltaket og under en rekke år etter at bruddet er tatt i bruk.  

 

- Sprenging bør i størst mulig grad ikke forekomme i perioden februar – mars for å unngå 

forstyrrelse av hekkende hubro.  

 

 

2.4. OV ERFLATEVANN 

  

2.4.1  Dagens situasjon 

 

Planområdet ligger på et høydedrag.  Det er noen vikt ige vann i området; Lit latjørna i planområdet, 

og Småtjørna, Nordra og Søra Krogavatnet utenfor planområdet. I daldragene mot disse vannene 

er det kun mindre bekker og vannsig. 

 

2.4.2  Konsekvenser 

  

Steinstøv  

Steinbruddet kan påvirke bekker og vannsig i området ved at boring og saging medfører 

produksjon av steinstøv.  Dette legger seg på terrengoverflaten i nærheten av driftsstedet, og ved 

nedbør kan steinstøvet vaskes ut i lavereliggende bekkevann/innsjøer. Det er viktig å poengtere at 

bergarten ikke inneholder noen farlige stoffer som for eksempel tungmetaller. Produksjonsutstyret 

vil heller ikke t ilføre miljøet slike stoffer. 

 

Det er i vann- og vassdrag nedstrøms steinbrudd i tilsvarende situasjoner registrert at bekker som 

drenerer bruddene til dels er markert påvirket av suspendert støv i form av steinstøv.  Verdiene 

varierer meget sterkt med nedbøren. Det er observert utvasking av steinstøv til Søre Krogavatnet 

fra eksisterende brudd. En egen utredning vedrørende overflatevann er påbegynt. Steinstøv fra 

saging tar lang tid å setle. Den grove fraksjonen avsettes i løpet av noen timer, mens den f ine 

fraksjonen f innes i suspensjon i meget lang tid, dvs. f lere måneder. Det er viktig å påpeke at de 

obsevasjoner som er gjort av utvasking av steinstøv til Søre Krogavatnet  er fra eksisterende 
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bruddområde.  

Det vil iverksettes ulike tiltak for å kontrollere utslipp av steinstøv.  Med de tiltakene som man har  

planlagt å sette i verk, god vannhusholdning (inkludert resirkuler ing), avskjæring av overvann og 

bygging av fordrøynings- /sedimenteringsbasseng antas påvirkningene av bekkene å bli liten. Et 

effektivt tiltak vil være å fordele vannet fra bruddet i perforerte rør. Dette vil føre til en naturlig 

inf iltrering i reguleringsområdet, og hindre en stor del av støvet i å komme ut. Det nye bruddet i 

Tofjellet vil ikke drenere og derfor ikke medføre noe utvasking av steinstøv til Søre Krogavatnet. 

 

 

Annet avfall 

Etablering og drift av steinbruddet vil medføre bruk av drivstoff, hydraulikkolje, avfettingsmidler, 

vaskemidler og dynamitt, og det vil oppstå sanitært avløpsvann og spillolje.  Bortsett fra dynamitt er  

de andre produktene f lytende, og fornuftig lagring og bruk vil være helt avgjørende for at ikke 

bekkene blir forurenset.  Dynamitt lagres tørt og innelåst og representerer ikke noen risiko for 

bekkevannet.  Ved sprengning dannes det nitrogenoksider som kan påvirke bekkevannet ved 

avrenning. 

 

Risikoen ved de nevnte produktene kan deles i to grupper med hensyn til påvirkning av 

bekkevannet: 

  - Kjemisk 

  - Mikrobiologisk 

 

Drivstoff, hydraulikkolje, spillolje, avfettingsmidler og vaskemidler vil kunne påvirke bekkevannet 

kjemisk, og medfører langsiktige effekter på vannkvaliteten.  Sanitært avløpsvann vil først og 

fremst medføre en mikrobiologisk påvirkning.  Avløpsvannet vil imidlertid også inneholde 

næringssalter som kan gi begroingseffekter i bekkene. 

 

Undersøkelser fra Larvikittbrudd i Larvik 

I regi av Larvikitt Produsentenes Forening har Norsk institutt for vannforskning, NIVA, i samarbeid 

med Golder Norge og NVE, foretatt en rekke undersøkelser i forbindelse med flere steinbrudd i 

Larvik kommune. Det foreligger nå en rapport som beskriver tilstanden i området rundt bruddene 

(datert 20.05.08). 

 

Fra hovedkonklusjonen kan vi lese: Under følger et sammendrag fra rapporten  

«Det er gjennomført en resipientundersøkelse i vannforekomster som mottar avrenning fra 

Larvikittproduksjonen i Tjølling og Brunlanes i Larvik kommune. I alt 130 lokaliteter omfattende 

bekker, elver, innsjøer og f jorder er undersøkt. Vannforekomstene er undersøkt for turbiditet 

(grumsethet), vannkjemi, alger, bunnfauna, og f isk. Selv om påvirkningen visuelt sett er dramatisk, 

var den økologiske effekten overraskende liten. Kun i de sterkest påvirkede lokaliteter kunne man 
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f inne klare negative effekter på vannøkologien.» 

 

Her må det kommenteres at produksjonen av naturstein i området som er mest påvirket er ca. 

50.000 m3 pr år. 

 

Videre følger et sammendrag fra rapporten ”Avrenning fra avsluttede larvikittbrudd”, dater  

20.05.08:  

 

”Rapporten sammenstiller ett års studium av avrenning fra nedlagte larvikittbrudd. Avrenningen 

sammenliknes med vannkvaliteten i to små upåvirkede bekker i samme område. Resultatet viste at 

allerede etter ett år var konsentrasjonene i avrenningen så lave at de ikke vil kunne skape noen 

økologiske eller visuelle problemer i resipientbekkene. Det var imidlertid fortsatt forhøyede 

konsentrasjoner av en rekke stoffer i avrenningsvannet i forhold til avrenning fra upåvirkede 

områder. Etter 5-6 år var det vanskelig å se noen forskjell mellom konsentrasjonsnivåer i avrenning 

fra nedlagte steinbrudd og fra referansebekkene.”  

 

 4.2.3  Avbøtende tiltak 

 

Et viktig t iltak er som nevnt å kontrollere overflatevannstrømmene i planområde for å redusere 

mengden av forurenset vann som må håndteres.  Et annet tiltak er å sikre lagring og håndtering av 

f lytende produkter og avfall.  Uansett må det forventes at det vil oppstå behov for reduksjon av 

steinstøv i vann fra området. 

 

 

Steinstøv og reduksjon av vannmengder  

 

Reduksjon av vannmengder  

 

Ved nedbør skjer det en utvasking som fører sterk partikkelholdig vann ut i bekkene, og dette 

medfører behov for tiltak for å redusere partikkelinnholdet i vannet.  Reduksjon av 

vannutvaskingen er ikke t ilstrekkelig til å unngå påvirkning av nærliggende bekker. Men det er allt id 

viktig å redusere vannmengder som skal underkastes en behandling. Reduksjon av mengden 

overvann er et viktig ledd i en total tiltakspakke. 

 

Følgende avbøtende tiltak er viktige: 

 - Avskjæring av overvann 

 - Resirkulering av vann brukt i bruddvirksomheten. 

 

Det er vikt ig at bruddene åpnes og drives etter en plan som gjør det mulig å skille det rene 
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overflatevannet fra det urene overflatevannet. Tilrenningen fra arealer som drenerer mot bruddene 

bør derfor avskjæres til bekkene i planområdet. Dette vil redusere mengden vann som blir  

forurenses av steinstøv.  I tillegg bør vannet i bruddet hindres i å renne ut i bekkene. Avskjæringen 

kan skje ved fysiske tiltak på overflaten, ved å utnytte naturlige formasjoner i terrenget og ved en 

kombinasjon av avskjærende grøfter og kunstige magasiner hvorfra vannet pumpes ut av 

bruddområdet via en rørledning, eventuelt gjennom et grovhull boret i f jell.   Dette oppsamlede 

vannet kan også pumpes inn i bruddene for bruk der. 

 

Resirkulering av vann som brukes i drif ten søkes gjennomført. Dette vil for det første redusere 

belastningen på det offentlige vannverket. Dessuten vil stofftransporten ut av planområdet kunne 

reduseres. Slik resirkulering forutsetter oppsamling av vannet i bruddet, samt en viss grad av 

partikkelf jerning før vannet igjen brukes. Det bør være et mål å unngå at partikkelholdig vann 

slippes/føres ut i underliggende bekkedrag. 

 

Reduksjon av steinstøv i vann. 

  

Fjerning av partikler er en av de mest brukte prosesser i vann- og avløpsteknikken. I 

utgangspunktet er de mest aktuelle metodene for partikkelf jerning, det vil si de avbøtende tiltak er 

følgende: 

 

- Sedimenteringsbasseng 

- Separator 

- Kjemisk felling og separasjon 

- Infiltrasjon i skrott ipp/terreng/myr 

 

I det følgende diskuteres de ulike t iltakene og hvor de spesielt kan f inne anvendelse i forbindelse 

med drift av steinbrudd. 

 

Det er viktig å spre avløpsvannet slik at det ikke ledes ut av terrenget i et konsentrert vannløp. 

Vannet ledes ut av bruddet og inn i perforerte rør, se f iguren under.  Infiltrasjon i skrottipp og 

myrlandskap synes å være effektiv for reduksjon av suspendert støv i vann. Infiltrasjonen bør skje 

høyt på skrottippen slik at den renner gjennom denne og ned i myrområde. Mye av steinstøvet vil 

feste seg på steiner i skrottippen og på planter i myrområdet. 
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Vann fra sedimentasjonsbasseng pumpes/-
ledes til en horisonal renne som følger 
kotene i terrenget

Vannet fra renna s lippes ut bortover i ter-
renget i små stråler (borete hull eller v-spor) 
som treffer en skiferhelle på bakken s lik at 
vannet ikke skal grave. 

 
   Figur 80. Vann ledes fra bruddet og inn i perforerte rør. Man får da mindre energi på vannet, og mer                      

      effektiv utfelling av suspendert støv fra vann. 

  

 

Etter inf iltrasjonen er det vikt ig å få kontroll på vannets kvalitet. Det kan gjøres ved å etablere 

sedimenteringsbasseng, der vannet kan kontrolleres utslipp t il omkringliggende resipienter. Det er  

viktig at overvannet fra denne dammen slippes ut over en bred terskel for å redusere vannenergien 

mest mulig og dermed får vannet en lengst mulig oppholdstid i vegetasjonen før det renner ut i 

Småtjørna. 

 

Sedimenteringsbasseng som er benyttet i tilsvarende brudd for å redusere steinstøv i vann er lagt 

inn i planen. Dette bør etableres med stor kapasitet slik at overflatebelastningen blir meget liten.  

For å oppnå liten overflatebelastning i et sedimenteringsbasseng må tilført vannmengde være 

minst mulig og arealet av bassenget størst mulig.  I tillegg må bassenget ha så stort volum og 

gjennomstrømning av vannet ikke fryser i vinterhalvåret. 

 

Dimensjonering og utforming av sedimenteringsbassenget må baseres på enkle undersøkelser av 

steinstøv som skal f jernes. Etablering av et sedimenteringsbasseng vil også tjene som utjevnings- 

eller fordrøyningsbasseng før utslipp av vann til omkringliggende resipient. 
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Figur 81. Prinsippskisse for rensning av avløpsvann. 

Det kan på nåværende tidspunkt ikke konkluderes med om tiltak utover det som er planlagt er  

påkrevd.  De planlagte tiltakene representerer en blanding av tiltak i terrenget og enkel 

vannbehandling uten bruk av kjemikalier.  Oppfølgende undersøkelser etter at anlegget er satt i 

drif t vil avklare om det er behov for ytterligere tiltak. 

 

Aktuelle supplerende vannbehandlingstiltak er primært bruk av separator og kjemisk 

felling/separasjon. Kjemisk felling og separasjon brukes når partiklene er meget små og vanskelig 

lar seg skille fra vannet ved sedimentering eller f iltrering. Vannet tilsettes da fellingsmidler som gir  

en utfelling av aluminium- og eller jernhydroksid-fnokker. 

 

I utgangspunktet vil man prøve å unngå å bruke fellingskjemikalier da man er redd dette kan føre t il 

nye problemer med fluks av restkjemikalier nedover vassdraget. Dessuten er det i f lomperioder at 

den største utvaskingen av partikler skjer, og da blir det store vannmengde å håndtere.  

 

I enkelte av bruddene kan man imidlertid tenke seg at felling er den beste vei å gå for å løse 

avrenningsproblemet. NIVA har drevet en hel del med rensing av vann fra tunneldrift, som er nært 

beslektet mht forurensningsproduksjon, og kommet fram til systemer der man benytter kitosan 

(rekeskallprodukt) som fellingsmiddel. Det kreves svært små mengder for å få effektiv felling, 

dessuten er det et naturprodukt som ikke vil føre t il problemer i tilfelle f luks av restkjemikalier  

nedover vassdraget. 
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Det bør vurderes nærmere hvordan man kan dra nytte av det steinstøvet som fjernes.  Ett mulig 

bruksområde som har vært diskutert er å bruke det som tilsettingsstoff til kloakkslag, dels for å 

bedre slammets konsistens, dels for å tilføre slammet mineraler.  Også andre bruksområder bør  

vurderes. Det har vist seg at f inkornet steinstøv med innhold av store kationer som Ca, K og Na 

kan føre til en reduksjon effekten av sur nedbør. 

 

  

Sikring av annet avfall 

Tekniske sikr ingstiltak og prosedyrer for å sikre lagring og håndtering av f lytende produkter og 

avfall for å unngå forurensning av grunnvann er viktig. Ved lekkasje eller havari av store maskiner  

er det også viktig å ha sikring. 

 

Følgende avbøtende tiltak anbefales iverksatt: 

 Sikring av f lytende produkter som lagres, inkludert avløpsvann. 

 Utarbeidelse av prosedyrer for håndtering og lagring av f lytende produkter, samt 

avhending av disse. 

 Etablering av dam med dukkert for å samle opp eventuelle oljelekkasjer (se bildet 

under) 

 

          Figur 82. Dam med dukkert som hindrer spredning av olje ved eventuelle lekkasjer. 

 

 

Tiltakene tar sikte på at håndteringen av produkter som drivstoff, hydraulikkolje, avfettingsmidler, 

vaskemidler, spillolje, avløpsvann og eventuelt andre produkter som kan forvolde forurensning ved 

ordinær drift eller uhellssituasjoner skal være under kontroll til enhver tid. 

 



 98

Miljøoppfølgingsprogram 

Vannkvaliteten i Litlat jørna bør følges opp med ukentlige målinger av turbiditet og siktedyp de 

første 6 måneder etter igangsetting. Dersom vannkvaliteten er t ilfredsstillende kan 

kontrollfrekvensen reduseres. Dersom sedimentasjonen i dammene ikke er tilfredsstillende må 

ytterligere avbøtende t iltak settes i verk. Aktuelle renseteknologier inkluderer f iltrering eller kjemisk 

felling. Larvik Granite har gode erfaringer av f iltrering for å f jerne de minste partiklene. Det bør  

gjøres tiltak for å hindre avrenning og øvrig forurensing i og ved Litlat jørna, som er et naturlig 

f isketomt vann. 

 

 

 

2.5  KULTURMILJØ OG KULTURMINNER 

  

Kulturminner og kulturmiljøer er kilder til kunnskap om fortidens samfunn og levevilkår. Begrepet 

kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, mens 

begrepet kulturmiljø er definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større 

helhet eller sammenheng. Innunder kulturmiljø/-minner inngår automatisk fredete kulturminner fra 

før 1537 (Lov om kulturminner), og kulturlandskap - som er landskap som er preget av 

menneskelig bruk og virksomhet. (Svv 2006) 

 

Fra planprogram godkjent mai 2009 

 

Behov for ytterligere utredninger 

 

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner er ti ltakshaver pålagt at det utføres en arkeologisk 

undersøkelse for det aktuelle området før vedtak av reguleringsplan. Denne undersøkelsen utføres av 

Rogaland Fylkeskommune ved kulturseksjonen. Dersom det ved en slik undersøkelse ikke skulle bli 

registrert noen funn, og det senere viser seg å være kulturminner på stedet, har man plikt til  å stoppe all 

virksomhet inntil området er nærmere undersøkt, jfr Kulturminneloven.  

 

Eventuelle funn og forekomster skal beskrives og verneverdien skal evalueres. Registreringene skal 

vurderes i forhold ti l de foreslåtte ti ltakene. Avbøtende tiltak skal foreslås. Utforming og tilpasning av nye 

tiltak med tanke på å ivareta hensynet ti l automatisk fredede kulturminner bør visualiseres enten gjennom 

skisser eller fotomontasjer. 
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2.5.1 Dagens situasjon 
 

Heller  

I forbindelse med reguleringsplan for Hellvik steinindustriområde, som ble vedtatt i 2001, 

gjennomførte Rogaland Fylkeskommune en arkeologisk registrering den 18.12.00 (jfr. rapport fra 

Fylkesmannen datert 19.12.00 og brev datert 29.10.08). Innenfor denne planens avgrensning ble 

det under feltarbeidet ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller andre verneverdige 

kulturminner.  

 

I forbindelse med varsel om utvidelse av vedtatt reguleringsplan og offentlig ettersyn av 

planprogrammet kom Fylkesmannen i Rogaland med en uttalelse, datert 08.09.08. Det ble 

gjennomført en utvidet befaring av Fylkesrådmannen, regionalutviklingsavdelingen, den 28.10.08. 

Ved denne befaringen ble kun arealene i Hå kommune befart, da områdene i Eigersund kommune 

ble undersøkt i 2000.  

 

Ved befaringen ble det registrert en heller som ligger ca 100m nord for Krogavatnet. Se bilder  

under fra skriv fra Fylkesrådmannen, Regionalutviklingsavdelingen, datert 29.10.08. For å få 

avklart om denne helleren kan knyttes til forhistorisk bosetning/aktivitet – og dermed er et 

automatisk fredet kulturminne som en må ta hensyn til i den videre planleggingen – må det utføres 

nærmere arkeologiske registreringer.  

 

Da helleren blir liggende utenfor reguleringsplanens avgrensning, og ikke berøres av det planlagte 

tiltaket ansees det ikke å være behov for å utrede nærmere det mulige kulturminnet i denne 

omgang.  
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Figur 83. Ortofotoet viser helleren, markert med blå sirkel (fra rapport fra Fylkesmannen, 

Regionalavdelingen). 

 

 

 
Figur 84. Helleren er markert med sirkel. Søra Krogavatnet i bakgrunnen.(Bildet er fra 

registreringsrapporten fra Fylkesmannen, Regionalavdelingen). 
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Den Vestlandske Hovedveg  

Den Vestlandske Hovedveg ligger ca 1 km nord for planområdet. Vegen går fra Ogna i vest mot 

Hegrestad i øst. Vegen ble bygget omkring 1800-tallet som den første systematisk planlagte 

kjøreveg mellom Oslo og Stavanger. Nest etter skipsfarten langs kysten, ble Den Vestlandske 

Hovedveg den vikt igste samferdselsåren i Rogaland. Fra Hegrestad i Eigersund kommune til 

Hølland i Hå kommune, ble det først anlagt en rideveg omkr ing 1810-1820. I 1843 ble vegen 

forsterket, og inngikk deretter som et ledd i den Vestlandske Hovedveg. Vegen over 

Hegrestadfjellet var i bruk frem til riksvegen fra Ogna t il Hellvik ble åpnet i 1941. Strekningen 

mellom Ogna og Hegrestad ble gjenåpnet som turveg i 1994, etter et betydelig 

restaureringsarbeid. Langs vegen ligger f lere kulturminner, deriblant masseuttak fra vegbyggingen 

og anlegg fra 2.verdenskrig. (info fra www.northseatrail.no). 

 

Den Vestlandske Hovedveg er svært viktig sett i regional og nasjonal sammenheng, og må 

selvfølgelig bevares for ettertiden. Internt i Statens vegvesen arbeides det konkret med å få avklart 

vegens vernestatus og eventuelle tiltak som må iverksettes i den sammenheng. 

 

I den videre konsekvensvurderingen under dette deltemaet er det kun helleren som er vurdert. Den 

Vestlandske Hovedveg ligger 1km nord for planområdet og blir ikke direkte berørt av tiltaket. Når  

det gjelder evt. innsyn mot masseuttaksområdet, er dette behandlet under kap. Landskapsbilde.  
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Figur 85. Kartet viser helleren markert med rød ring og den Vestlandske Hovedvei markert med stiplet linje i 

nord. 
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Konsekvensvurdering 

 

Verdi og omfang 

 

Verdien på det mulige kulturminnet helleren, kan settes ut fra verdikriteriene gitt i håndbok 140, 

Svv 2006. Da helleren blir liggende utenfor reguleringsplanområdet, (etter at planområdet ble 

redusert i forhold til det varslede planområdet ved planoppstart), er det ikke behov for å verdisette 

det mulige kulturminnet på nåværende tidspunkt.  

 

Planforslaget vil ikke ha noe omfang for kulturminnet. I henhold til kriteriene gitt i håndbok 140, 

vurderes tiltaket å ha lite/ intet omfang for helleren.  

 

2.5.2 Konsekvens 

 

Verdien på det mulige kulturminnet helleren er ikke vurdert, men tiltakets omfang for helleren er  

satt til lite/intet. Sammenstilt  i konsekvensviften vil tiltaket være ubetydelig konsekvens for 

helleren, uansett verdi på helleren/kulturminnet (dersom omfanget fortsatt er lite/intet). 

 

2.5.3 Avbøtende tiltak 

 

Det er ikke foreslått avbøtende t iltak. Dersom det senere under den videre etabler ingen av 

steinuttaket viser seg allikevel å være kulturminner på stedet, er tiltakshaver plikt ig til å stoppe all 

virksomhet inntil området er nærmere undersøkt, jfr. Kulturminneloven. 

 

 

2.6.  NATURRESSURSER 

 

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, f iskebestander i sjø/ferskvann, 

vilt, vannforekomster, berggrunn og løsmasser som ressurs, knyttet til den samfunnsmessige 

nytten. Naturressurser omfatter ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen. Jakt og f iske 

behandles under nærmiljø og friluftsliv. Vilt, f isk, bær, vann, sand- og grusressurser med mer som 

nåværende og fremtidige naturressurser for mennesket behandles innunder naturressurs. (Svv 

2006) 

Registreringskategorier innunder naturressurser er for eksempel jord- og skogbruk, 

utmarksressurser (beite, jakt, f iske), berggrunn og dr ikkevann. For det aktuelle området er det få 

registreringskategorier innunder naturressurser. Hele arealet omfatter det karakteristiske 

heilandskapet. Det f innes ikke drikkevannforsyninger, jord- og skogbruk eller dyrket eller dyrkbar  

mark i området eller nærmeste nærhet. Se registreringskart under verdrørende jord- og skogbruk. 

Den eneste ressursen som er aktuell for området er berggrunn.  
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 Figur 86. Kartet viser jord- og skogbruk, og mangel på dette i planområdet og omegn. 

 

 

2.6.1. Bergrunn 

 

2.6.1.1  Dagens situasjon 

 

Berggrunnen i det aktuelle området er sterkt dominert av den harde og lite vitrelige bergarten 

anortositt, som er grunnlaget for tiltaket. Ifølge NGUs berggrunnskart strekker det seg i tillegg ett 

bånd av diabas gjennom tiltaksområdet (A mbio, 2009). 
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Det er ikke registrert forekomster av løsmasser eller marine ressurser som er drivverdige i 

området. 

 

 
      Figur 87. Utsnitt av bergrunnskart for området rundt tiltaksområdet. Lys grå er anortositt, gul er  

      diabas og rosa er monzonitt. (Kartgrunnlag: NGU (Ambio, 2009)) 

 

 

 
       Figur 88. Grunnen består i stor grad av bergarten anortositt, som er grunnlaget for de drivverdige     

                       forekomstene i området. Her fra eksisterende steinbrudd i Hellvik. 
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2.6.1.2   Konsekvensvurdering 

 

Utnyttelsen av anortosittforekomstene i området er bakgrunnen for tiltaket, utvidelsen av 

steinbruddvirksomheten.  Siktemålet er å kunne fortsette å utnytte denne ressursen på en 

forsvarlig måte.  Tiltakshaver anser det samfunnsmessig riktig å satse på en utvikling og 

ekspansjon innenfor dette området siden ressursen er konstatert, innarbeidet i markedet og der 

drif tsbetingelsene for øvrig ligger godt t il rette for dette. 

 

Verdi 

 

På kartgrunnlag fra NGU – 2009 er natursteinsområdet gitt en verdivurdering som ”meget vikt ig 

forekomst”, se kart under. I henhold til verdikriteriene i håndbok 140, Svv, vurderes 

området/anortositten å ha stor verdi med ”Store/rike forekomster av bergarter/malmer som er av 

nasjonal interesse”. Samt stor tyngde på utnyttelsen og bruken av steinen.                    

 

Omfang 

 

I følge kriteriet i håndbok 140 er omfangskriteriet som følger: ”Tiltaket vil i stor grad øke 

ressursgrunnlagets omfang og/eller  kvalitet”.  Tiltaket gjør  at anortosittforekomstene 

tilgjengeliggjøres i betydelig omfang.  Tiltaket er derfor vurdert til å ha stort positivt omfang.  

 

2.6.2 Konsekvens 

 

Bergarten har som nevnt stor verdi, og t iltaket har et stort positivt omfang, og dette skaper igjen en 

meget stor positiv konsekvens med tanke på utnyttelsen av denne naturressursen i tråd med 

tiltaket. 
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 Figur 89. Kartutsnittet viser naturstein-grupper og natursteinsområde med verdivurdering i området 

(NGU, 2009).  

  

2.6.3   Avbøtende tiltak 

 

Det er ikke planlagt avbøtende t iltak for dette deltemaet. 

 

 

  

2.7 NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 

 

Analysen av nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for beboerne i og brukerne av det 

berørte området. Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som 

opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begge 

disse definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet t il bolig- og tettstedsnære 

uteområder, byrom, parker og friluftsområder. Barn og unge ivaretas under dette kapittel. 

Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter som følge av støy, støytiltak, luftforurensning og 

lokalklimatiske endringer, omtales også her, under nærmiljø og friluftsliv.  

 

Under følger utklipp fra godkjent planprogram, som vedgår nærmiljø og friluftsliv, med innhold slik 

det er delt inn i håndbok 140: 
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Fra planprogram godkjent mai 2009 

  

Nærmiljø - Behov for ytterligere utredning 

Det ble i forbindelse med reguleringsplan for Hellvik steinindustriområde, vedtatt i 2004, gjort en 

undersøkelse på fri luftsliv og aktivitet i området. Det ble registrert lav aktivitet. Det skal for de aktuelle 

områdene gjøres en tilsvarende undersøkelse.  

 

Tiltakets konsekvenser for friluftslivet i til taksområdet og ti lstøtende områder beskrives, herunder en 

redegjørelse for dagens bruk av områdene. Områder som er viktig for friluftslivet avmerkes på kart. For de 

områdene som er mest attraktive som fri luftsområder skal det gjøres en vurdering av i hvor stor grad tiltaket 

skaper direkte hindringer eller reduserer naturopplevelsene for brukerne. Visualiseringen av ti ltaket, 

beskrivelse av landskapet og utredningene om støv og støy må inngå i denne vurderingen. I undersøkelsen 

inkluderes en vurdering av faktiske/mulige turområder fra bro over jernbane ved Vatnamot og videre mot 

nord/nordøst. (Hå kom.) 

 

Konsekvenser for Den Vestlandske Hovedveg, som kulturminne og funksjon som turvei, skal utredes. 

Konsekvensene skal vurderes og avbøtende tiltak for å hindre at opplevelsen av denne, som en regional 

viktig turvei, reduseres. ( Hå og Eigersund kom.) 

 

Fra planprogram godkjent mai 2009 

 

Barn og unges interesser - Behov for ytterligere utredninger 

 

Det er ikke planlagt avbøtende ti ltak i forbindelse med barn og unges interesser. 

Tiltakets konsekvenser for barn og unges interesser skal utredes, herunder registrering og kartfesting av 

barn og unges faktiske bruk av tiltaksområdet og nærliggende friluftsområder. 

 

 

2.7.1   Dagens situasjon 

Planområdet og omkringliggende områder brukes i svært liten grad til friluftsliv og rekreasjon. Det 

er i forbindelse med deltemaet utført registreringer i terreng, samt innhenting av dokumentasjon 

(bla fra arealis og uttalelser til planprogram). Kartet på neste side viser registreringene for nærmiljø 

og friluftsliv med badeplasser, turområde, utsiktspunkt og viktige stier og turveier i området. 
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   Figur 90. Kartet viser nærmiljø og friluftsliv. 

 

 

Barn og unges interesser 

Når det gjelder ivaretakelse av barn og unges interesser, ligger nærmeste bolig ca 1 km fra 

bruddområdet, langs Rv. 44.  Bruddområdet ligger nord for jernbanelinjen som ligger som en 

barriere mellom planområdet og bebyggelsen.  En mindre traktorvei krysser jernbanelinjen. 

Området er ikke et lett t ilgjengelig område for barn og unge, og deres interesser sees heretter i 

sammenheng med bruk av områdene til friluftsliv og rekreasjon, i hovedsak i samspill med voksne. 
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Vei- og stinett for gående og syklende 

Ved etablering av eksisterende brudd ble det anlagt en atkomstvei inn til bruddet. Den benyttes 

noe som turvei og har derved hatt en posit iv konsekvens for friluftslivet i området. Landbruksveiene 

generelt er naturlige innfallsporter til heiene i området. 

 

Den Vestlandske Hovedveg går ca. 1 km nord for steinbruddsområdet. Veien er viktig 

kulturhistorisk sett (se kap vedrørende Kulturminner og kulturmiljø), men også som vei-/stinett for 

friluftsliv og rekreasjon. I t illegg kan veien sies å være et identitetsskapende element. Veien 

markedsføres for fot- og sykkelturisme og er en del av Nordsjøsykkelruten. Vegen følger et mindre 

daldrag nord for Beinskinnfjellet, Tydletofjellet og Tufjell, og er opparbeidet som en gruset 

kjerrevei. Vegen er en god del brukt både lokalt og av turister. 

 

 
Figur 91. Vest for Søra Krogavatnet går en sti over jernbanebroen videre mot Hettua. 

Friluftsområder  

Heiene omkring eksisterende og foreslått utvidelse av steinbruddsvirksomheten har i dag kun lokal 

og svært begrenset verdi som friluftsområder. I uttaksområdet er det ikke funnet stisystemer som 

kunne indikert at området er mye brukt t il friluftsliv.   

 

Området er noe benyttet t il turorientering.  

 

I Hå kommune er Hettua og området rundt denne høyden noe benyttet som frilufts- og 

rekreasjonsområde. I forlengelse av veien inn til Vatnamot går det en bro over jernbanelinjen, med 

stiforbindelse nordvestover. Denne traseen er eneste mulighet for å komme nordover i dette 

området. Videre er det i høringsuttalelsene fremkommet at det er noe ferdsel i et daldrag øst for 
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Hettua, og opp på denne åsryggen, men det er ingen sti eller markerte spor av ferdsel i området. 

Det indikerer en liten bruk av området. 

 

Det er registrert en liten badeplass fra svaberg helt vest i Søra Krogavatnet, Hå kommune.  

 

 

Når det gjelder friluftslivet omkr ing Hellvigsvatnet ligger dette for langt øst til å kunne bli påvirket 

verken med hensyn på støy, støv eller innsyn. I tillegg ligger det en badeplass ved Nedre 

Hellvigsvatnet sørøst for planområdet, Eigersund kommune. Ved Hellvigsvatnet avholdes 

utearrangementer ved jevne mellomrom. 

 

I Eigersund kommune ligger høydedraget Vardberg som er benyttet t il friluftsområde. Området 

ligger ca 1,5 km fra massedeponi og ca 2 km fra steinuttaksområdet. Til dels er også Rubben, ca 

0,5 km fra massedeponiet, brukt som lokalt turmål.  

 

 
2.7.2 Konsekvensvurdering 

 

Verdi 

 

Vei- og stinett for gående og syklende 

Veg og stinettet er noe benyttet, samtidig som ferdselslinjen - Den Vestlandske Hovedveg – er en 

del av en sammenhengende rute. Vei- og stinettet er viktig for dem som bruker  det, og vurderes til 

å ha middels - liten verdi, i følge kriterier gitt i håndbok 140.  

 

Den Vestlandske Hovedveg er gitt stor verdi for friluftslivet. 

 

Friluftsområder  

Hettua er noe brukt som friluftsområde og er gitt middels t il liten verdi.  Øvrige heiområder omkring 

bruddet er gitt  liten verdi, da det ikke er registrert nevneverdig bruk av områdene. Videre er alle 

disse områder allerede påvirket av eksisterende steinbruddsdrift. 

 

Badeplassen ved Søre Krogavatnet er liten og har en begrenset, lokal verdi, vurdert som middels. 

 

Badeplassen ved Hellvigsvannet har lokal verdi og er vurdert som middels verdifull.  
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Omfang 

 

Følgende kriterier legges til grunn for vurdering av omfanget: 

  

 Tiltaket vil ikke endre bruksmulighetene for området 

 Tiltaket vil i liten grad endre barrierer  

 Tiltaket vil stort sett ikke endre områdets attraktivitet 

 Området vil stort sett ikke endre områdets identitetsskapende betydning  

 

Vei- og stinett for gående og syklende 

 

Tiltaket vil ikke ødelegge eller legge beslag på vei- og stinett i området. Det som finnes av vei- og 

stinett ligger, som nevnt tidligere, utenfor planområdet. Det samme gjelder Den Vestlandske 

Hovedvei som ligger over 1 km utenfor planområdet og er skjermet av åser og f jellrygger. 

Omfanget vurderes derfor til lite - intet omfang.  

 

Friluftsområder  

Høydedragene rundt bruddområdet, Hettua og Rubben vil ikke bli direkte berørt av tiltaket. 

Området er også i dag påvirket av den eksisterende virksomheten. Tiltaket vil i liten grad påvirke 

disse områdene. Omfanget er av den grunn vurdert som lite omfang.   

 

Badeplassen i Hå kommune ligger ca. 650 m fra dagens steinbruddområde, og ca. 850m fra 

planlagt steinbruddområde. Avstanden fra eksisterende brudd i Hå kommune, Beinskinnfjellet 

steinbrudd, er ca. 1,5 km. Badeplassen ligger vest i Søra Krogavatnet og er orientert mot sydvest, 

med et kupert landskap mellom eksisterende og planlagt bruddområde. Omfanget vurderes som 

intet omfang. 

 

Badeplassen i Eigersund kommune, ved Nedra Hellvigsvatnet ligger 2 km unna planlagt 

steinbruddområde, og ca. 1,3 km fra vedtatt steinbruddsområde. Intet omfang 

 

Sammenfattende kan vi si at omfanget av tiltaket for friluftsområder vil være av litet - intet omfang. 

 

Innsyn og naturopplevelsen er utdypende beskrevet og utredet under kapittelet ”Landskapsbilde”, 

og skal ikke vektlegges under dette kapit let. 

 

Lokalklima 

Inngrepet skjer lokalt i en åsrygg.  Bruddet er avgrenset av åpent heilandskap.  Det forventes ingen 

endringer av klimaforholdene til omgivelsene. 

 



 113

Utslipp av klimagasser, utover karbondioksid, antas ikke å ville foregå med den driftsform som er  

planlagt.  Lokale klimaendr inger av betydning forventes ikke.  Mindre endringer internt i bruddet 

etter at større f jellpartier er f jernet kan tenkes. 

 

Konsekvens 
 

Sammenstilling av verdi og omfang for både vei-/stinett og friluftsområder, gir liten negativ 

konsekvens i henhold til konsekvensviften. 

 

 

 2.7.3 Avbøtende tiltak 

 

Det er ikke foreslått avbøtende tiltak. 

 

 

2.8  LUFTFORURENSNING - STØY 

  

Fra planprogram godkjent mai 2009 

 

Behov for ytterligere utredninger 

 

Det må gjøres en støyundersøkelse og støyberegning for området. Her inngår utarbeidelse av et 

støysonekart som viser støyutbredelsen i ti ltaksområdet og tilliggende bolig og friluftsområder. Videre skal 

det gjøres nærmere rede for aktuelle avbøtende tiltak som kan redusere støybelastningen for de som blir 

mest berørt av steinbruddsvirksomheten. 

 

 

2.8.1   Dagens situasjon 

 

I forbindelse med regulering av eksisterende steinbrudd i Hellvik ble Akustikk-konsult AS engasjert 

til å foreta støyberegninger mot nærmeste naboer. I forbindelse med den planlagte utvidelsen er  

det foretatt ytterligere beregninger. I forhold til SFT`s retningslinjer blir støynivået også ved den 

planlagte utvidelsen av steinbruddet tilfredsstillende i alle faser av driften på dag og kveldstid.  

 

For nærmere opplysninger vises til vedlagt notat fra Akustikk-konsult AS. 

 

 2.8.2  Konsekvensvurdering 

 

Tiltaket vil medføre, avhenging av driftsintensitet, noe høyere støynivå enn dagens drift. Foreløpige 
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beregninger viser allikevel akseptable støyverdier i forhold til SFT’s retningslinjer. 

 

Støysonekartet under viser støyutbredelsen i tiltaksområdet og t illiggende bolig og friluftsområder.  

 

 
 Figur 92. Støysonekart for området ved utvidelse av steinbruddområdet. 

 

 2.8.3  Avbøtende tiltak 

 

Viktigste avbøtende tiltak vil være å gjennomføre driften slik at man i størst mulig grad lar terrenget 

utgjøre skjerming mot omgivelsene. Videre vil støykilder som kompressorer og lignende bli forsøkt 

plassert så godt skjermet som mulig i terrenget.  
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2.9 LUFTFORURENSNING – STØV 

 

Fra planprogram godkjent mai 2009  

 

Forurensning, utslipp til luft, støv - Behov for ytterligere utredninger 

 

Utslipp av støv fra den utvidede steinbruddsaktiviteten skal vurderes og utredes videre. Det må sees på 

avbøtende tiltak. (Hå kom.) 

 

2.9.1 Dagens situasjon 

 

I forbindelse med vedtatt reguleringsplan for steinbruddet ble det utarbeidet et notat for utslipp av 

støv fra virksomhet. Notatet inneholder en vurdering av støvutslipp fra planlagt produksjon av 

blokkstein (hovedprodukt) og skrotstein (biprodukt) ved Hellvik steinindustriområde, og av hvilke 

konsekvenser støvutslippet kan få i omgivelsene. Arbeidet ble utført av Norske Veritas AS, ved 

Ivar Nestås. 

 

Hovedpunktene i dette notatet er gjengitt nedenfor. Det er vurdert at utslipp av støv fra utvidet 

steinbruddområde (og ikke økt produksjon) følgelig ikke medfører økt utslipp. 

 

Beskrivelse av steinindustriens nærmeste omgivelser: 

 

Boring og skjæring vil foregå over hele bruddområdet, og forf lytte seg i takt med fremdriften. Intern 

transport i bruddområdet skjer med hjullastere. 

Steinindustriområdet ligger i småkupert og åpent lende. Avstandene til omkringliggende 

bebyggelse og andre følsomme objekter er forholdsvis romslige (målt fra steinbruddsområdet, 

eksisterende og nytt): 

 

Nærmeste bolig ved Vatnamot ca. 1 km fra planområdet. 

Tettstedet Hellvik med ca. 1000 innbyggere 1,5 km. 

Sørlandsbanen i nærmeste avstand ca. 0,35 km. 

Tursti – Den Vestlandske Hovedvei ca. 1,200 km.  

Ingen registrerte hytter eller lignende i nærheten. 

Nærmeste badeplass i Hå kommune ligger ca. 0,65 km fra dagens og ca. 0,85km fra planlagt 

steinbrudd.  

Nærmeste badeplass i Eigersund kommune ligger ca. 1,25 km fra dagens steinbrudd og ca. 2 km 

fra planlagt steinbruddområde. 

  

Det er bygget atkomstvei til området. Veien har ikke fast dekke. 
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Beskrivelse av teknologi og utstyr 

 

Utvinning av blokkstein skjer tradisjonelt ved boring etterfulgt av forsiktig sprengning med 

svartkrutt. Det brukes hovedsakelig hydrauliske rigger med f lere bor, alternativt håndholdte bor. 

Borene er forsynt med sugekopp som er tilkoblet støvsuger.  

 

I de senere år ser man at boring blir erstattet av skjæring med w iresag. Skjæring er mer skånsom, 

og reduserer vrakprosenten. Skjæringen foregår med vannspylt w iresag og gir ikke støv. 

Vannspylingen er helt nødvendig, ellers vil diamantw iren få varmgang.  

 

I tiden fremover ventes det at utviklingen vekk fra boring/sprengning og over t il saging vil fortsette. 

Dessuten er det ventet at det forholdsmessige forbruket av dieselolje går ned. Dette skyldes dels 

at drivstofforbruket for dieseldrevne maskiner går ned (anslagsvis fra 40 til 30 liter pr. time) og dels 

ved overgang fra diesel til elektrisk drif t. Ved Hellvik vil utvinning av blokkstein i hovedsak foregå 

ved skjæring og i mindre grad ved boring/sprengning.  Transport av blokkstein og skrotstein ut vil 

foregå med tunge lastebiler. 

 

 

Resultater av støvmålinger på andre steder med omfattende steinindustri 

 

Bedriftshelsetjenesten i Larvik har målt støv og oljetåke i utendørs arbeidsatmosfære ved f lere 

larvikittbaserte steinidustrier i sitt distrikt. 

 

Målinger av støvkonsentrasjon på operatørplass ved to borerigger (10-løpere, med støvavsug) 

viser i middel henholdsvis 1,9 mg/m3 og 1,4 mg/m3, målt over 3 timer. Labradorstein inneholder  

ikke kvarts. Støvet regnes i arbeidsmiljøsammenheng som såkalt sjenerende støv, dvs. at det ikke 

har spesielle skadelige egenskaper. Administrativ norm for sjenerende støv (som totalt støv) i 

arbeidsatmosfære er 10 mg/m3, dvs. at de målte støvkonsentrasjoner oppfyller normen med god 

margin. 

 

Som gjennomsnitt ved ulike arbeidsmaskiner (20 målinger over 2-3 timer) ble konsentrasjonene av 

oljetåke målt t il 0,5 mg/m3. Til sammenligning er administrativ norm her 1 mg/m3. Målinger av 

oljedamp har vist under 1 mg/m3, normen er her 50 mg/m3. 

 

På forespørsel i mars 2000 opplyste NILUs bibliotek at instituttet ikke har målt støv i omgivelsene 

til virksomheter som produserer blokkstein. Det er derfor lite sannsynlig at slike målinger har vært 

foretatt i vårt land.  
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2.9.2   Konsekvensvurdering 

 

Det er på det rene at utslippene av støv fra den planlagte virksomhet vil bli små. Det samme 

gjelder, i enda sterkere grad, for utslipp av oljetåke og avgass fra dieselmotorer. Avstanden fra 

steinindustriområdet til nærmeste bolig er over 1 km. Støvet vil være forholdsvis grovt, og vil falle 

ned forholdsvis nær kilden. Langs adkomstveien er det ikke boliger. De nærmeste boliger ligger  

nær Rv. 44 ved Sandarnes. Hvis det blir nødvendig, bør adkomstveien vannes og/eller saltes for å 

dempe støv. 

 

Labradorstøvet består vesentlig av feltspat, i tillegg er det anslagsvis 10-15 % av andre mineraler, 

herunder augitt, olivin, biotitt og ilmenomagnetitt. Ingen av disse mineraler utmerker seg ved 

spesielle miljøskadelige egenskaper. 

 

Følgende konklusjoner ble trukket: 

Det f innes lite data om støv i forbindelse med denne type steinindustri, og det er derfor ikke mulig å 

beregne utslipp og støvbelastning i omgivelsene. 

 

Planen omfatter en rekke tiltak for å redusere utslipp og spredning av støv. 

Ut fra en samlet vurdering vil støvplagene i omgivelsene bli små. Det synes ikke å være behov for 

avbøtende t iltak ut over det som allerede ligger inne i planene. 

 

Hvis det etter at anlegget har kommet i drif t blir reist spørsmål om støvplage, anbefales å måle 

støvnedfall i aktuelt område.    

 

 

2.9.3   Avbøtende tiltak 

 

Tabellen nedenfor sammenfatter de aktuelle støvkilder og avbøtende tiltak som er aktuelle for 

virksomheten.  

 

Kilde  Utslippsreduserende tiltak 

Boring  Sugekopp  tilkoblet støvsuger med  filter  samler opp støv  fra 

boret. Støvet samles i containere eller deponeres. 

Skjæring  Påsprøyting  av  vann  for  å  kjøle  sagen  fukter  avskiller 

steinstøvet, som avsettes på bakken i form av slam. Slammet 

samles opp og deponeres. 

Intern transport og håndtering av 

masser 

Kan gi noe støving under tørre forhold. Veisalt eller vann bør 

brukes etter behov 
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Biltransport av produkter frem til 

offentlig vei 

Kan gi noe støving under tørre forhold. Veisalt eller vann bør 

brukes etter behov 

 

 

 

2.10 LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING 

 

Elementer og faktorer som skal konsekvensvurderes, men som ikke faller inn under de 5 

fagtemaene over, er i denne rapporten lagt inn under fagtemaet lokal og regional utvikling. 

 

Når det gjelder befolkningsutvikling og boligbygging vil t iltaket påvirke dette i svært liten/ingen 

grad.  

 

Under er vises utklipp fra godkjent planprogram som faller inn under dette deltemaet: 

 

Fra planprogram godkjent mai 2009 

 

Næringsliv, sysselsetting og økonomi - Behov for ytterligere utredninger 

 

Vi ser ikke behov for ytterligere utredninger for næringsliv, sysselsetting og økonomi. 

 

 

2.10.1   Trafikkbildet – transportsystem 

  

Fra planprogram godkjent mai 2009 

 

Trafikkbildet - Behov for ytterligere utredninger 

 

Det skal gjøres en trafikkberegning på antatt trafikkmengde inn/ut av steinbruddområdet i dag og ved et 

fremtidig utvidet steinbruddsområde. Det er ønskelig (jfr Hå kommune) at mest mulig av skrotsteinen tas i 

bruk (for eksempel pukkstein) isteden for å deponere steinen på stedet. Dette vil igjen kunne øke 

trafikkmengden ut/inn i området noe. Videre må de trafikksikkerhetsmessige konsekvensene av tiltaket 

belyses. 

 

 

2.10.2   Dagens situasjon 

 

Atkomstvei til steinbruddområdet går nordover til steinbruddet, med avkjør ing fra Rv 44. På Rv 44 



 119

er ÅDT (ÅrsDøgnTrafikk) på ca 4000. Fra RV 44 er det etablert en egen adkomstvei med kun 

intern trafikk til steinindustriområdet. Denne veien fungerer bra slik den ligger i dag.  

 

F
Figur 93. Kartet viser transportsystemet i området.  

 

2.10.3    Konsekvensvurdering 

 

Det er planer om å utvide steinindustriområdet arealmessig, men produksjonsmengden økes ikke 

mer enn det som ligger til grunn for godkjent reguleringsplan. Forslag til utvidet bruddområde vil 



 120

ikke medføre økt trafikk i forhold til vedtatt reguleringsplan og KU, og trafikkbelastningen på 

transportsystemet, Rv. 44 og atkomstveien inn til området, vil derfor ikke endres i forhold til dagens 

trafikkmengde knyttet til steinindustriområdet.  

 

Statens vegvesen kom med en uttalelse, datert 15.09.08. i forbindelse med offentlig ettersyn av 

planprogrammet. De uttalte at ”Det er varslet planoppstart for regulering av et industriområde langs 

vestsiden av denne atkomstveien fra krysset med rv.44 og nordover. Vi har definert rekkefølgekrav 

i form av dråpekanalisering i atkomstvegen – passeringslomme i rv.44 – avkjørselssanering langs 

rv.44, som konsekvens av denne planen. Utvidelse av steinindustriområdet vil forsterke kravet, og 

må inngå som rekkefølgekrav også for steinindustriområdet om innsigelse skal unngås.”   

Som nevnt over vil ikke ÅDT øke på veien på grunn av utvidelsen av steinindustriområdet, da 

steinproduksjonen ikke øker. Det vil derfor ikke være behov for kryssutbedringer som følge av 

denne utvidelsen. 

Tiltaket anses ikke å påvirke utbyggingsmønster og transportsystem da trafikken ikke øker. Det er 

av den grunn ikke foreslått endringer av eksisterende kryssløsning. 

 

 
Figur 94. Situasjonen i kryssområdet med Rv.44 og atkomstvei, kjørretning mot nordvest (kopi fra Svv, 

uttalelse 15.09.08.) 

 

2.10.4  Avbøtende tiltak 

 

Det er ikke foreslått avbøtende tiltak. 
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2.11 HELLVIK STEININDUSTRIOMRÅDET OG BEINSKINNFJELLET STEINBRUDD, 

SUMVIRKNINGER 

 

Eksisterende steinbruddområder, Hellvik steinindustriområde og Beinskinnfjellet steinbrudd, er  

regulert og godkjent, og for det aktuelle planforslaget er denne situasjonen 0-alternativet. De ulike 

delkonsekvensutredningene under de ulike fagtemaene er utført med dette som utgangspunkt.   

 

Hellvik steinindustriområde er planlagt med en utvidelse mot nord, i retning mot Beinskinnfjellet 

steinbrudd. Beinskinnfjellet steinbrudd er også under planlegging med en utvidelse mot øst. Det 

skal i det følgende ses på sumvirkningene av de nevnte utvidelsene. 

 
Figur 95. Ortofoto som viser Hellvik og beinskinnfjellet steinbrudd, med forslag til utvidelser. Eksisterende 

steinbruddområder er markert med lyseblått. Forslag til utvidelser er markert med mørkeblått. 
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Utvidelsen av Beinskinnfjellet steinbrudd ansees ikke å være KU-pliktig (selv om samlet 

bruddområde, eksisterende og nytt, går over kriteriene for KU) i følge sak 09/203 – 09/895, 

1.gangs behandling av reguleringsplan for Beinskinnfjellet steinbrudd:  

 

Konsekvenser av steinbruddet (i tilliggende reguleringsplan) er utredet i Konsekvensutredning – 

Beinskinnfjellet steinbrudd (mars 2002). Behovet for konsekvensutredning for den foreslåtte 

utvidelsen er vurdert i forhold til KU-forskriftens § 3 pkt. 3. Dvs. at utvidelsen i seg selv må være så 

stor at den fanges opp av oppfangkriteriene. Størrelse/mengde for utvidelsen som blir foreslått i 

dette planforslaget utløser ikke krav om ny konsekvensutredning.” (Hå kommune, sak 09/203 – 

09/895)  

 

Sumkonsekvensene er basert på planbeskrivelsen for Beinskinnfjellet steinbrudd lagt frem til 

polit isk behandling i Hå kommune, sak 09/203 – 09/895.  

 

Landskapsbilde 

Fra Hettua har man i dag innsyn til begge de eksisterende steinbruddområdene. Innsyn til 

Beinskinnfjellet steinbrudd vil i denne omgang være som i dag. Graden av innsyn mot Hellvik 

steinindustriområde vil øke noe da Tofjellet, som foreslått uttaksområde, ligger nærmere Hettua 

enn eksisterende steinbrudd. Denne konsekvensen er vurdert tidligere, og sumkonsekvensen kan 

ikke sies å forverre dette.  

 

 
     Figur 96. Innsyn fra Hettua mot Beinskinnfjellet steinbrudd. 
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Naturmiljø 

Sumvirkningen av Beinskinnfjellet steinbrudd og Hellvik steinindustriområde og Småtjørna 

Steinindustriområde – Vatnamot, med tanke på støv og avrenning, vil ikke få noen forsterkende 

konsekvens. Det henvises til planbeskrivelsen i sak 09/203 – 09/895, Hå kommune, for 

Beinskinnfjellet steinbrudd og følgende innhold (skrevet i kursiv):  

 

Støv  

I følge sak er ”Det er langt til nærmeste bebyggelse og det aller meste av arbeidet foregår med 

vannkjølt saging. Dette gir svært liten støvplage. I tørre perioder kan det være støvete rundt 

biltransporter, men problemet er ikke av en slik karakter at tiltak anses nødvendig da verken 

boliger eller gående på Vestlandske hovedveg blir plaget.” 

 
Avrenning 

”Vannet fra den foreslåtte utvidelsen vil i sin helhet ledes inn på det systemet som ivaretar 

avrenningen fra dagens brudd. Avrenning ut av området vil kun kunne forekomme mens man 

etablerer nye bruddkanter og denne avrenningen vil være så liten at den ikke anses som noe 

problem med hensyn på mulig forurensning. 

Avrenningen fra området vil ikke øke i intensitet da terrenget i dag er preget av bart fjell 

med en svært høy avrenningsfaktor og ubetydelig demping i groper og forsenkninger. 

Avrenningsvannet samles i et vann der det i forbindelse med dagens brudd er iverksatt tiltak som 

virker dempende på flommer og som gjør sedimentering av finstoff mulig.” 

 

Naturmiljøet 

I følge sak 09/203 – 09/895, 1.gangs behandling av forslag til reguleringsplan for Beinskinnfjellet 

steinbrudd, ”vurderes utvidelsen ikke å gi vesentlige negative konsekvenser for verken naturmiljø 

(sårbare arter som hubro) eller friluftsliv. Det vil i korte perioder bli forstyrrelse mot Vestlandske 

hovedveg ved at bormaskiner vil være eksponert, men det meste av tiden og i alle helger og ferier 

vil det ikke være forstyrrelser.” 

 

Det vurderes derfor at sumkonsekvensen for delteamet Naturmiljø ikke øker i forhold t il 

konsekvensutredningen gjennomgått tidligere i rapporten for Hellvik steinindustriområde og 

Småtjørna steinindustriområde – Vatnamot.  

 

 

Nærmiljø og friluftsliv 

Utenom Vestlandske Hovedveg er det få stier i området rundt Beinskinnfjellet steinbrudd. Til tross 

for et rikt innslag av små vann og tjern, er området lite brukt til f iske. Området har lokal verdi for 

friluftsliv hovedsakelig for dagsturer. Dette sett i sammenheng med vurderingene gjort under  

”Nærmiljø og friluftsliv” tidligere i rapporten medfører ingen merkonsekvens eller sumvirkning for 
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dette fagtemaet. 

 

Barns og unges forhold 

Beinskinnfjellet steinbrudd ligger langt fra bebyggelse og ligger inntil eksisterende steinbrudd og er  

lite brukt av barn og unge. Atkomstveien er stengt med port. Dette sammen med vurdering gjort for 

Hellvik steinindustriområde/Småtjørna steinindustriområde – Vatnamot, medfører ingen 

sumvirkning for barn og unge.  

  

Støy  

I t illegg til støyvurderingene utført i forbindelse med utvidelse av Hellvik steinindustriområde, skal 

dette også sees på i sammenheng med støy fra Beinskinnfjellet steinbrudd. Beinskinnfjellet 

steinbrudd planlegges utvidet, og sett i lys av planbeskr ivelsen til reguleringsplan ved 

Beinskinnfjellet steinbrudd, plan 1065 A, ansees ikke sum virkningen av støy å ha vesens 

betydning:  

”Utvidelsen av Beinskinnfjellet vil ikke medføre endring i driftsmetoder som medfører mer 

støy. I forhold til støyberegningene utført i opprinnelig konsekvensutredning, er støynivået under  

produksjon lavere enn opprinnelig antatt da man i dag for en stor del benytter seg av vannkjølt 

diamantsaging av steinblokker. 

Det er noe støy i perioder når man går inn i nye områder og fjerner den ikke-salgbare 

steinkvaliteten som ligger opp i dagen. Når man har kommet lengre ned i bruddet er drivemetoden 

lite støyende og dessuten skjermet av fjellveggen. 

 

Uavhengig av bruddet kjøper i dag en lokal entreprenør vraksteinen og knuser den til pukk. Pukk-

knusingen har vært drevet i flere år nå med en slik plassering og skjerming i bruddet at det ikke har 

gitt støysjenanse. Knusing av steinen til pukk anses som en god utnyttelse av ressursen fremfor å 

deponere steinen lokalt. Dette er ingen forutsetning for tiltaket, men en konsekvens som ikke 

synes å medføre store ulemper her, og som sparer regionen for inngrep andre steder.” 

 
Trafikkforhold 

Sett i sammenheng med steinbruddet i Beinskinnfjellet vil ikke sumvirkningne av trafikken belaste 

atkomstveien t il Hellvik industriområde, da disse bruddene har hver sin atkomstvei. Beinskinnfjellet 

har atkomst fra Rv 44 i Sirevåg, mens Hellvik har atkomst fra Rv 44 fra Sandarnes. Forslått 

utvidelse, i forbindelse med begge steinbruddene, vil ikke gi endringer inn og ut av områdene. 

Utvidelsene legger opp til en bedre utnyttelse av steinressursen. 

 

Det er som tidligere nevnt planer om å legge til rette for et industriområde vest for atkomstveien inn 

til Hellvik steinindustriområde. Forslag til utvidet steinbruddområde vil som sagt ikke medføre økt 

trafikk, og eventuell merbelastning kommer først ved en eventuell etablering av det planlagte 

industriområdet.  
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3.0 OPPSUMMERING AV KONSEKVENSVURDERINGENE  

 

På grunnlag av de delkonsekvensutredningene som er gjort for hvert fagtema vil tiltaket få 

samlet sett middels til liten konsekvens se tabell nedenfor. Det vises i tillegg til 

”Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren”, utarbeidet i samarbeid med Norges  

Geologiske Undersøkelser, kommunene, statsetater og næringer, som ble vedtatt 

12.desember 2006. Planen foretar en totalavveining av interesser og peker ut nye 

langsiktige uttaksområder for pukk, som begynner å bli en knapphet i Rogaland fylke. I 

rapporten er det gjort en vurdering av Beinskinnfjellet/Krogavatnet, som er deler av det 

aktuelle reguleringsområdet. I beskrivelsen av området står det følgende: 

 

”Berggrunnen består av massiv anortositt. Dvs fjell med et høyt innhold av 

plagioklasfeltspat og noe pyroksen og jern-/titan-oksyder. Deler av området har fjell med 

meget godt fargespill som gjør det interessant for uttak av blokkstein, som benyttes til 

fasadeplater på bygninger, veggfliser m.v. Blokksteinen eksporters og har høy økonomisk 

verdi. Til andre formål har fjellet middels gode tekniske egenskaper, produksjon av pukk er 

derfor kun interessant ved utnyttelse av vrakstein fra blokkuttak.”…. ”De største 

arealkonfliktene i området er knyttet til landskap, i tillegg til mindre konflikter med friluftsliv, 

kulturminner og biologisk mangfold. Samlet anses konfliktnivået å være lavt/moderat.” 

 

Videre står det at ”Natursteinforekomster i Hå anses først og fremst å være kommunalt 

meget viktige når det gjelder bruk av vrakstein til pukk. Disse forekomstene er imidlertid av  

nasjonal viktighet når det gjelder uttak av naturstein.”. 

 

 

 

FAGTEMA KONSEKVENS 
Landskapsbilde Liten -middels negativ konsekvens  
Naturmiljø Liten -middels negativt (pga Hubroen) 
Overflatevann Liten negativ konsekvens  
Kulturminner og kulturmiljø Ubetydelig konsekvens 
Naturressurser Meget stor positiv konsekvens 
Nærmiljø og friluftsliv Liten negativ konsekvens  
Trafikkbildet Ubetydelig konsekvens 
Luftforurensning - støy Ubetydelig - liten negativ konsekvens  
Luftforurensning - støv Liten negativ konsekvens  
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4.0 OPPSUMMERING AV NÆRMERE UNDERSØKELSER OG OVERVÅKNING 

 
           4.1   OVERVÅKNING AV HUBRO 

 

Hubroen i området følges opp for å høste videre erfaringer. Program for overvåkning og 

nærmere undersøkelser av hubrobestanden videreføres hvert år.  

 

 

            4.2    REGISTRERING AV UTSLIPP AV STEINSTØV TIL VANN OG VASSDRAG. 

 

Tiltakshaver skal utarbeide et program for nærmere undersøkelser og overvåking av 

eventuelle utslipp t il nærliggende vassdrag og vannkilder. Arbeid med å kartlegge 

eventuelle utslipp av steinstøv t il vann og vassdrag er foretatt for det etablerte steinbruddet 

av Ambio Miljørådgivning as. De har også utført konsekvensvurderingen for dette deltemaet 

i forbindelse med forslag til planutvidelse, og vil følge opp dette arbeidet videre ved en 

eventuell utvidelse av steinbruddområdet.  

 

Miljøoppfølgingsprogram 

Vannkvaliteten i Lit latjørna bør følges opp med ukentlige målinger av turbiditet og siktedyp  

de første 6 måneder etter igangsetting. Dersom vannkvaliteten er tilfredsstillende kan 

kontrollfrekvensen reduseres. Dersom sedimentasjonen i dammene ikke er t ilfredsstillende 

må ytterligere avbøtende tiltak settes i verk. Aktuelle renseteknologier inkluderer f iltrering 

eller kjemisk felling. Larvik Granite har gode erfaringer av f iltrering for å f jerne de minste 

partiklene.  

Det bør  gjøres tiltak for å hindre avrenning og øvrig forurensing i og ved Lit latjørna, som er  

et naturlig f isketomt vann. 
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DETALJREGULERING FOR 
HELLVIK STEININDUSTRIOMRÅDE OG 

SMÅTJØRNA STEININDUSTRUOMRÅDE – VATNAMOT 
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§ 1 – GENERELT  

1.1. Kulturminner 
a) Dersom det ved tiltak i marka oppdages mulige automatisk fredede kulturminner, må   

arbeidet i det aktuelle området straks stanses. Tiltakshaver har ansvar for at 
kulturseksjonen hos fylkeskommunen varsles omgående, i samsvar med § 8 i 
Kulturminnevernloven av 9. juni  
 

1.2. Krav om driftsplan 
a) Loven krever driftskonsesjon med driftsplan, godkjent av Direktoratet for 

mineralforvaltning. Driftsplanen utformes etter retningslinjer hjemlet i mineralloven. 
Direktoratet for mineralforvaltning skal godkjenne driftsplanen og stå ansvarlig for at drifta 
skjer i henhold til plan.  Driftsplanen skal innsendes senest 6 måneder etter at 
reguleringsplanen er vedtatt. Driftsplanen skal oppgraderes hvert 5. år eller etter 
nærmere avtale med Direktoratet for mineralforvaltning.  

 

1.3. Dokumentasjonskrav 
a) Driver skal til en hver tid kunne dokumentere drift og eventuelle hendelser som fraviker 

fra bestemmelsene i reguleringsplan og driftsplan. Dette gjelder særlig i forhold til støy, 
støv og avrenning fra uttaket. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for alle aktuelle 
parter. 

b) Det skal utarbeides og gjennomføres et overvåkningsprogram for Hubro i tråd med 
rapport fra Ambio Miljørådgivning AS, og dette skal følges så lenge det drives steinbrudd 
i området. 

 

1.4. Miljøforhold 
a) Det er bruddrivers ansvar å utarbeide søknad og å få godkjent utslippstillatelse etter 

forurensningsloven innen 6 mnd etter vedtatt plan.  
b) Støyutslipp fra steinbruddet og virksomheter i tilknytning til dette skal til enhver tid holdes 

innenfor Klif sine retningslinjer for industristøy T-1442 og eventuelle krav gitt i 
utslippstillatelse etter forurensningsloven. 

c) Oljeprodukter skal lagres med størst mulig sikkerhet mot forurensing av grunnvann og 
vassdrag. Det skal settes krav til sikring i driftsplanen. 

d) Det skal etableres nødvendige fangdammer for oppsamling og rensing av overvann fra 
produksjonen. 

e) Uttaker er ansvarlig for nødvendig sikring av bruddet i henhold til gjeldende lover og 
forskrifter. Bruddkanten skal til enhver tid være forsvarlig sikret i henhold til de 
kravene som blir stilt i godkjent driftsplan. 
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§ 2 – BEBYGGELSE OG ANLEGG (plbl §12-5, 1) 

2.1. Steinbrudd og masseuttak 
a) Steinbruddsvirksomheten skal foregå på en bergmessig forsvarlig måte, herunder 

også ment at naturen og omgivelsene på stedet ikke blir unødig skjemmet. 
b) Det er lov å bygge driftsveger innenfor området. Driftsvegene kan forlanges fjernet 

når driften opphører. 
c) Skrotdeponiet skal etableres som en skjerm mot omgivelsene. 
d) Før området fylles opp, skal løsmasser fjernes og legges i deponi. 
e) Det skal kontinuerlig og minst en gang pr. år i driftsperioden foretas opprydding, 

planering og påfylling av løsmasser på skrotdeponiet og på bruddflater hvor driften er 
avsluttet. 

 

2.2. Andre typer bebyggelse og anlegg, Riggplass 
 
a) I riggområdet som er vist på reguleringsplanen, kan det godkjennes oppført 

nødvendige bygninger for bruddriften slik som verksted, garasjer, kompressor - 
stasjoner, velferdsbygg, lagerplass mm.   

 

§ 3 – SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (plbl § 12-5, 2) 

3.1. Veg  
a) Regulert privat veg skal betene den transporten til og fra området og interntransport i 

forhold til drifta av bruddet. 

§ 4 – GRØNNSTRUKTUR (plbl § 12-5, 3) 

4.1. Naturområde                                                                                                                                              
a) Det skal ikke gjøres inngrep i terreng eller vegetasjon.  
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 01.10.2012
Arkiv: :GBR-100/1/10
Arkivsaksnr.:
12/1170
Journalpostløpenr.:
12/25050

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
166/12 Planteknisk utvalg 23.10.2012

Søknad om dispensasjon for oppføring av terrasse til 
fritidsbolig gnr. 100 bnr. 1 fnr. 10 -  Christin Unwod Dorga, 
Møgedalsveien 253
  

Sammendrag:

Christin Unwod Dorga søket den 15.05.12 om dispensasjon for oppføring av en terrasse på 
ca. 55 m² til fritidsbolig på eiendom gnr. 100 bnr. 1 fnr. 10. Tiltaket forutsetter dispensasjon 
fra kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer § 1.12.1 som åpner for oppføring av 
terrasse på 20 m². Terrassen ønskes oppført med begrunnelse i at området rundt hytten er 
svært vått og vanskelig å ta i bruk. 
Naboene er varslet og det foreligger ikke nabomerknader.

Saken ble forelagt Fylkesmannen i Rogaland i møte her den 26.09.12. Fylkesmannen 
anbefalte at terrassen plasseres lavere i terrenget og reduseres i størrelse. Terrassen må 
ikke virke fremtredene i terrenget. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan avslå saken eller gi dispensasjon for oppføring av terrasse. 
Saken er forelagt Fylkesmannen i Rogaland i møte den 26.09.12.

Rådmannens forslag til vedtak 01.10.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Christin Unwod Dorga om dispensasjon fra 
kommuneplanens § 2.12.1 for oppføring av terrasse på ca.55 m² på eiendommen gnr.100 
bnr. 1 fnr.10, og finner etter en konkret vurdering at det kan gis dispensasjon med vilkår etter 
plan- og bygningslovens § 19-2. Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette 
hensynene bak kommuneplanbestemmelsen da det forutsettes at tiltaket reduseres i 
størrelse til ca. 45m² og gis en terrengtilpasset utforming. 

Fordelene med dispensasjon er klart større enn ulempene da oppføring av terrasse vil 
forbedre uteområdet til fritidsboligen. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 19-2. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldende plangrunnlag:
Reguleringsplan for hytteplan ved Møgedalsvannet i Eigersund kommune. 
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Reguleringsbestemmelsene for denne reguleringsplanen nevner ikke størrelse på terrasser. 
Bestemmelser til kommuneplanens arealdel supplerer i dette tilfellet reguleringsplanen med 
størrelsesbegrensning for terrasser.

Kommuneplanbestemmelse § 2.12.1 Fritidsbebyggelse H, jfr. 11.7 nr. 1
I byggeområder merket H skal størrelsen fastsettes etter en vurdering av landskapstilpassing 
og lokal byggeskikk/omkringliggende bebyggelse. Øvre grense for BYA skal ikke overstige 
90 m². Maksimal mønehøyde settes til 5,5 meter. Bodareal skal etableres i hovedhytten eller 
som tilbygg til denne. Terrassen uten takoverbygg skal ikke overstige 20m². Nærmere 
bestemmelser skal settes i regulerings- og bebyggelsesplan. 

Søker skriver følgende i brev datert 08.05.12:
Grunnet meget fuktig grunn, vil jeg søke om en spesielt stor terrasse, for å kunne nytte 
uteområdet. Pr. i dag er dette umulig. Selv med mange dreneringsrør i bakken lagt av 
tidligere eiere, opplever vi så mye fukt at det er umulig å bruke arealet på front og side av 
hytten. 
Der det ikke er tegnet inn terrasse vil det heller ikke være mulig (ønskelig) å bruke arealet. 
Legger ved bilder som viser hvordan forholdene er. 

Saksbehandlers vurderinger:
Det foreligger en reguleringsplan for området som fremmer at området så langt det er mulig 
skal beholde sitt naturlige preg og planering og at utgraving for hyttebygget må begrenses til 
det absolutte nødvendige. Av dette kan en forstå at reguleringsplanen legger opp til at det 
naturlige terrenget og omgivelsene skal bevares i størst mulig grad. En terrasse som det 
søkes om vil ligge høyt i terrenget kan ha en negativ effekt på omgivelsene. Samtidig så ser 
en behovet til tiltakshaver i og med at det er stor vannføring på eiendommen.

Fylkesmannen i Rogaland anbefalte i møte den 26.09.12 at det bør vurderes å redusere 
størrelsen på terrassen samt senke og tilpasse høyden med eksisterende terreng. 

Konklusjon:
En viser til ovennevnte og anbefaler at det gis dispensasjon med vilkår om redusert størrelse 
på terrasse fra 55m² til 45m² og at terrassen tilpasses/følger eksisterende terreng. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken. 

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen. 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet søknad om dispensasjon kommuneplanens § 
2.12.1 om oppføring av terrasse på ca.55 m² på eiendommen gnr.100 bnr. 1 fnr.10, og finner 
at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak bestemmelsen. 
Dispensasjon kan derfor ikke gis. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og kommuneplan for 
Egersund § 2.12.1. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

230568
Søknad om dispensasjon, oppføring av  terrasse gnr. 100 bnr. 1 fnr. 10 -  
Møgedalsveien 253

230571 10 bilder vedrørende søknad om terrasse!
230573 Sidestykke, tatt ovenfra..JPG
230574 Front, lavest i terreng.JPG
230575 Hull til venstre (side sett fra front) av hytte. Lavest i terreng mot bekk..JPG
230576 Øverste huller, tatt ovenfra. Høyre mot venstre heller  mot bekk....JPG
230577 Hjørne, front.JPG
230578 Bilde av venstre  side sett fra front. Ubrukelig uteareal, pga. terreng..JPG
230579 Front, høyest i terreng.JPG
230580 Bilde av huller tatt fra høyest i terreng, ned mot bekk..JPG
230570 Søknad om tiltak uten ansvarsrett + kvittering for nabovarsel
246922 Utsnitt av Kommuneplankart for gnr. 100 bnr. 1 fnr. 1.doc
246917 Utsnitt av kommuneplanens tegnforklaring gnr. 100 bnr.1 fnr. 10.doc
246923 Utsnitt av kommuneplanbestemmelser §1.12.1.pdf
247137 Utsnitt av reguleringsplan for Møgedalsvannet..pdf
246926 Tegnforklaring til reguleringsplan for møgedalsvannet.pdf
246924 Reguleringsplanbestemmelser Møgedalsvannet.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 15.05.2012 Christin Unwod Dorga
Søknad om dispensasjon, oppføring av  terrasse 
gnr. 100 bnr. 1 fnr. 10 -  Møgedalsveien 253

2 I 18.05.2012 Christin Unwod Dorga
10 bilder vedrørende søknad om terrasse gnr. 
100 bnr. 1 fnr. 10 - Møgedalsveien 253

3 U 18.06.2012 Christin Unwod Dorga
Foreløpig svar -  oppføring av  terrasse gnr. 100 
bnr. 1 fnr. 10 -  Møgedalsveien 253

4 I 18.06.2012 Christin Unwod Dorga
Vedrørende svar på byggesak gnr. 100 bnr. 1 fnr. 
10

5 U 22.06.2012 Christin Unwod Dorga
Vedrørende behandling av byggesaker i 
Eigersund kommune - svar på henvendelse gnr. 
100 bnr. 1 fnr. 10

6 U 26.07.2012 Christin Unwod Dorga
Tillatelse til tiltak - Terrasse fritidsbolig gnr. 100 
bnr. 1 fnr. 10 -  Christin Unwod Dorga, 
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Møgedalsveien 253

7 U 03.08.2012

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ønsker uttale - Terrasse fritidsbolig gnr. 100 bnr. 
1 fnr. 10 -  Christin Unwod Dorga, 
Møgedalsveien 253

8 U 14.08.2012 Christin Unwod Dorga Angående terrassesøknad gnr. 100 bnr. 1 fnr. 10

Parter i saken:
            
TIL Christin Unwod Dorga Pepperhaugen 55 4085 HUNDVÅG

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER



________________________________________________________________ 

Fra:  Tina Tønnessen 

Sendt: 18.05.2012 
Til:  'Til registering - arkivet' 
Kopi: 
Emne: VS: Søknad om dispensasjon til terrasse! 
________________________________________________________________ 

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.

  _____  

Fra: Christin unwod Dorga [mailto:unwod.livsnyter@yahoo.no] 
Sendt: 15. mai 2012 08:06
Til: Tina Tønnessen
Emne: Søknad om dispensasjon til terrasse!

Hei, Tina Tønnesen! 

Sender over utfylte skjema på søknad av bygging av terrasse, nabovarsel, dispensasjonsøknad, 
hyttetegning, situasjonskart og en "kladd" over hvordan vi trodde terrassen skulle se ut før vi 
tegnet den på hyttetegningen, I tillegg legger jeg ved bilder av hytta og uteområdet slik vi snakket 



om. Disse sender jeg i en egen mail, da jeg ikke klarer å legge ved så mange filer. 

2 vedlegg (inneholder tilsammen 6 dokumenter)

10 bilder (kommer på egen mail)

Vil også få takke for god hjelp med papirarbeid. 

MVH

Christin Unwod Dorga



________________________________________________________________ 

Fra:  Tina Tønnessen 
Sendt: 18.05.2012 
Til:  'Til registering - arkivet' 
Kopi: 
Emne: VS: 10 bilder vedrørende søknad om terrasse! 
________________________________________________________________ 

 Gnr.100bnr. 1 fnr. 10

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.

  _____  

Fra: Christin unwod Dorga [mailto:unwod.livsnyter@yahoo.no] 
Sendt: 15. mai 2012 08:15
Til: Tina Tønnessen
Emne: 10 bilder vedrørende søknad om terrasse!

Hei, her kommer bildene som skal følge med terrassesøknaden.

MVH

Christin U. Dorga







Utsnitt fra kommuneplan for Eigersund 

Kommuneplanen viser området med formål: bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse. Det er 
også angitt med H i plankartet. 

Utsnitt fra kommunens kartløsning



Utsnitt av kommuneplanens tegnforklaring. 



















Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 02.10.2012
Arkiv: :GBR-13/239, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
07/3379
Journalpostløpenr.:
12/24895

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
167/12 Planteknisk utvalg 23.10.2012

Utfylling Gaulegsviken - Lygre gnr. 13 bnr. 239
  

Sammendrag:
Fylkesmannen i Rogaland har i skriv av 07.09.12 omgjort sitt vedtak av 18.01.11 der han 
stadfester Eigersund kommunes vedtak av 23.03.10 om pålegg om fjerning av oppstuede 
masser i Gaulegsvike. Det er samtidig truffet et nytt vedtak der kommunens vedtak av 
23.03.10 oppheves.
Saken har en lang historie, jamfør vedlagt oppsummering, og legges frem for planteknisk 
utvalg til orientering og eventuell videre oppfølgning.

Saksgang:
Planteknisk utvalg anbefaler videre oppfølgning av saken.

Rådmannens forslag til vedtak 02.10.2012:
Planteknisk utvalg har vurdert Fylkesmannen i Rogalands vedtak av 07.09.12 der Eigersund 
kommunes vedtak av 23.03.10 om pålegg om fjerning av oppstuede masser i Gaulegsvike 
oppheves.

Vedtaket tas til orientering uten videre oppfølgning.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Eigersund bygningsråd gjorde 17.01.1985 i sak 21/85 slikt vedtak:
Bygningsrådet vil på det skarpeste påtale at fyllingsarbeidene ble satt i gang uten at saken 
var meldt til bygningsrådet i henhold til bygningslovens § 84.
Det gis tillatelse til utfylling i Gaulegsvika i samsvar med foreliggende søknad, og som vist på 
kart datert 09.01.1985.
Bygningsrådet vil presisere at fylling utover dette ikke må foretas uten at de nødvendige 
tillatelser er innhentet.
Mudderbakken som stuer seg opp foran fyllinga, må fjernes etter hvert som fyllingsarbeidene 
skrider fram.

Eigersund bygningsråd gjorde 19.02.1987 i sak 42/87 slikt vedtak:
Grense for utfylling godkjennes som omsøkt. Det er et vilkår for godkjenningen at fyllingen 
utføres på følgende måte: Før ytterligere utfylling i vika foretas, må det langs den ytre grense 
for fyllingsområdet legges opp en steinfylling/molo. Deretter må fylling skje fra denne og mot 
nord (mot land).

Eigersund bygningsråd behandlet 23.04.1987 naboklage på vedtak i sak 42/87, og gjorde 
slikt vedtak:
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Bygningsrådet vil presisere at eventuelle oppstuede masser på utsiden av steinfylling/moloen 
som danner yttergrense for utfyllingen må fjernes etter hvert.

For øvrig opprettholdes vedtak i sak 42/87, og klagene tas således ikke til følge.
Saken sendes fylkesmannen i Rogaland til avgjørelse.

Fylkesmannen stadfestet Eigersund bygningsrådsvedtak i sak 42/87 den 21.01.1988.

Bygningssjefen har i brev av 16.06.1994 til Arne Rogstad og Magne Granbakken opplyst at 
pågående utfylling vurderes å skje i samsvar med bygningsrådets vedtak i sak 42/87.

Fylkesmannen skriver følgende i brev til Arne Rogstad den 19.07.1994:
EIGERSUND KOMMUNE. HENVENDELSE VEDR. FYLLINGSARBEIDER I GAULEGSVIKA.
Det vises til skriv av 27.06.94 hvor forhold angående pågående utfylling ønskes nærmere belyst. 
Fylkesmannen ser ikke grunn for å gå nærmere inn i saken fordi kommunen i brev av 16.06.94 har 
vurdert de samme forhold. I kommunens avklaring fremgår at fyllingen skjer som forutsatt i vedtaket av 
1987.
Av øvrige forhold kan fylkesmannen bekrefte at det er arealbruken som avklares gjennom 
bygningsbehandling og ikke hvem som kan gjennomføre tillatelsen.
Når det gjelder spørsmålet om gjennomføringsperspektiv, er dette i noen grad regulert i PBL § 96. 
Bestemmelsen får ikke konsekvenser for pågående drift.
I den grad saken ønskes videre prøvd, må dette skje for domstolene, alternativt ved søksmål etter 
nabolovens bestemmelser.
Det vises for øvrig til at denne type henvendelser skal gjøres til teknisk etat og eventuelt behandles i 
bygningsrådet som sak.

Miljøutvalgets vedtak den  11.05.2006 i sak 122/06 i pkt. 1:

1. Miljøutvalget mener at det pågående fyllingsarbeid i Gauleiksvika er i tråd med 
bygningsrådets vedtak i sak 42/87. Miljøutvalget finner imidlertid at det pågående 
fyllingsarbeidet må avsluttes og oppstuede muddermasser fjernes innen 
01.01.2008. Dette med følgende begrunnelse:

 Fyllingsarbeidet synes å skje svært sakte. 
 Det har de senere årene skjedd en omfattende utbygging med boliger og 

barnehage i nærområdene til Gauleiksvika etter nyere godkjente 
reguleringsplaner.

 Oppstuing/mudring av masser fra den oksygenfattige terskelfjorden medfører 
periodevis vesentlige luktplager for omgivelsene.

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl § 96, jfr. pbl § 93a og b, samt § 22-6 i forskrift 
om begrensing av forurensing.

Miljøutvalgets vedtak den  22.08.2006 i sak 170/06:

Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet vesentlige nye momenter 
som tilsier at klagen kan tas til følge. Miljøutvalgets vedtak i sak 122/06 opprettholdes 
derfor.

Klagen oversendes fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr. forvaltningslovens 
§ 33.

Fylkesmannens vedtak den 11.01.2007: 

Kommunens vedtak av 11.05.06 oppheves.
Kommunen må vurdere saken på ny.
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningslovens § 28.
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Miljøutvalgets vedtak den 19.04.07 i sak 085/07:
1. Bygningsrådets vedtak i sak 42/87 omgjøres p.g.a. tungtveiende allmenne hensyn. 
Omgjøringen medfører at det innføres en frist for avslutning av fyllingsarbeidet til den 
01.01.2008. Andre vilkår gitt i bygningsrådets vedtak i sak 42/87 opprettholdes. 
Omgjøringen er foretatt med hjemmel i alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper, jfr. 
fvl. § 35.
2. Omgjøringen er begrunnet i registrerte luktproblemer i forhold til omgivelsene, 
manglende fagkyndig vurdering av håndtering av de oppmudrede massene og at 
fyllingsarbeidet er så omfattende og komplisert at det bør utføres av et ansvarlig 
foretak godkjent av kommunen.
3. Eventuell fortsettelse av fyllingsarbeidet kan skje etter at ny søknad er behandlet 
og godkjent av kommunen etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og av 
fylkesmannen ved behandling etter forskrift om begrensing av forurensing.

Miljøutvalgets vedtak den 23.08.07:
Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet vesentlig nye momenter som tilsier at 
klagen kan tas til følge. Miljøutvalgets vedtak i sak 085/07 opprettholdes derfor.

Fylkesmannens vedtak den 30.01.08:
Kommunens vedtak av 19.04.07 stadfestes.
Klagen tas ikke til følge.
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Miljøutvalgets vedtak den 23.03.10 i sak M-033/10:
Miljøutvalget har nøye vurdert sakens fakta, naboenes merknader og skriv datert 
01.02.10 og 09.03.10 fra Lars Aarstad, men har kommet til at anmodningen fra Lars 
Aarstad om utsettelse av arbeid må avslås.
Det gis pålegg om fjerning av oppstuede masser med dagmulkter som konsekvens 
dersom dette ikke etterkommes innen 30.06.10, jfr. Brev av 18.01.10.
Det må innsendes en plan for gjennomføring av arbeidene snarest og senest innen 
09.04.10.
Det fastsettes en dagmulkt på kr. 500,- dersom arbeidet ikke er fullført 30.06.10.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 93 – 95 og §§ 110-
116a.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Fylkesmannen i Rogaland ble bedt om å vurdere saken på ny på bakgrunn av skriv av 
30.06.11 og 07.03.12 fra adv. Christian Thrane Asserson på vegne av grunneierne til gnr. 13 
bnr. 239. Det ble her anført i hovedsak at Fylkesmannen har feiltolket et eldre vedtak i 
kommunen og at grunneierne ikke har opptrådt i strid med noe vedtak og heller ikke gjort noe 
ulovlig. Skrivene følger vedlagt.

Saksbehandlers vurderinger:
Miljøutvalget omgjorde den 19.04.07 tidligere gitte utfyllingstillatelser på grunn av 
tungtveiende allmenne hensyn. Det ble samtidig satt en ”frist for avslutning av 
fyllingsarbeidet”. 

Det er ikke omtvistet at grunneierne har sluttet å fylle ut mer masse etter Miljøutvalgets 
omgjøringsvedtak, men kommunen har forstått ”avslutning av fyllingsarbeidet” bredere og i 
sammenheng med vilkår i bygningsrådets vedtak 42/87 om utfyllingstillatelse og 
Miljøutvalgets behandling i møte den 11.05.06. Miljøutvalget vedtok her at det pågående 
fyllingsarbeidet måtte avsluttes og oppstuede muddermasser fjernes. 
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Det er på slik bakgrunn det er truffet pålegg om fjerning av oppstuede masser. Hvorfor 
omgjøringsvedtaket fra 2007 ikke er likt formulert er uvisst for Rådmannen.

Fylkesmannen har ikke funnet å kunne legge en slik utvidet fortolkning til grunn. Dette 
begrunnes med at et så tyngende vilkår måtte ha fremgått uttrykkelig av kommunens 
omgjøringsvedtak.
Det følger av det såkalte legalitetsprinsippet at all offentlig inngripen i borgerens rettssfære 
skal ha en klar lovhjemmel. Dess tyngre inngrepet er, dess klarere lovhjemmel kreves. I den 
foreliggende saken har fylkesmannen funnet at det ikke fremgår klart nok at vilkåret om 
”avslutning av fyllingsarbeidet” også omfatter fjerning av oppstuede masser.

Kommunen har ikke klagerett etter forvaltningsloven på Fylkesmannens vedtak, men kan 
dersom det er ønskelig be Kommunal- og regionaldepartementet vurdere saken. Det finnes 
med andre ord en slags begrenset overprøvingsrett.
Ved en slik oversendelse til departementet må det argumenteres for at hjemmelen til 
pålegget likevel er klar nok og følger av både ordlyden i omgjøringsvedtaket, 
utfyllingstillatelsen fra 1987 og av forholdene for øvrig. 
Utfyllingsarbeidet er utført i strid med kommunens forutsetninger for tillatelse, og forholdet 
må anses for å være godt kjent av de involverte partene. 
”Avslutning av utfyllingsarbeidet” må videre tolkes i lys av at utfyllingstillatelsen er omgjort og 
grunnlaget for å fylle ut masser i Gaulegsvike annulleres. Forholdene må følgelig tilbakeføres 
til opprinnelig tilstand. I dette ligger det at oppstuede masser skal fjernes.

Rådmannen anser det imidlertid som usannsynlig at en eventuell oversendelse til 
departementet vil føre frem.

Da omgjøringsvedtaket av 19.04.07 fortsatt gjelder, har en ikke anledning til å gjøre nytt 
omgjøringsvedtak hvor en uttrykkelig setter vilkår om opprydding av masser. Videre er 
vilkårene neppe til stede for å kunne omgjøre dette vedtaket etter forvaltningslovens § 35.

Skulle det fortsatt være interesse i å forfølge saken kan det undersøkes hvorvidt forholdet 
strider mot annet lovverk. De aktuelle bestemmelsene vil her være § 9 bokstav e i forskrift 
om miljørettet helsevern om luktplager som er til helsemessig ulempe for omgivelsene, og 
forurensingsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet hvor det er fastsatt visse grenseverdier 
for stoffer som svoveldioksid og lignende.
Rådmannen anser det som lite sannsynlig at muddermassene i Gaulegsvike medfører 
helsemessige ulemper etter forskrift om miljørettet helsevern eller at luftkvaliteten er 
dårligere enn tillatt i forurensingsforskriftens kapittel 7. 
Dette kan likevel ikke fastslås med sikkerhet uten å gjennomføre nødvendige undersøkelser. 
Omstendighetene rundt de faktiske forholdene i saken taler imidlertid for at en ikke bør 
forfølge saken videre. 

Området er videreført som senterområde i kommuneplanen og det påregnes kommende 
utfyllingsarbeid som uansett vil medføre større inngrep i sjøgrunnen. Det kan dermed virke 
urimelig at grunneierne må fjerne masser for deretter å fylle på nye kort tid etter. Et slikt 
arbeid kan tvert imot medføre mer ulemper da det er grunn til å tro at fyllingsarbeidet i seg 
selv frigjør ekstra gasser og lukt fra området. 

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å ta fylkesmannens vedtak til orientering uten 
videre oppfølgning.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.
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Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har vurdert Fylkesmannen i Rogalands vedtak av 07.09.12 der Eigersund 
kommunes vedtak av 23.03.10 om pålegg om fjerning av oppstuede masser i Gaulegsvike 
oppheves, og har funnet at .

Saken sendes tilbake til administrasjonen som søker å bringe saken inn for Kommunal- og 
regionaldepartementet.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

245315
Omgjøring av klageavgjørelse gnr. 13 bnr. 239 - pålegg om fjerning av muddermassr 
i Gaulegsvika

183866 Klage over pålegg om retting og fastsetting av tvangsmulkt gnr. 13 bnr. 239
219225 20120308131847852.pdf

124763
Klage på miljøutvalgets vedtak om pålegg om fjerning av masse i Gaulegsviken -
Lygre - gnr. 13 bnr. 239

108381
Pålegg om fjerning av oppstuede masser - Utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 
239

113312 Kopi av vedtak av 19.02.87 sak 42/87 - utfylling Gaulegsvika
108856 Saksframlegg 23.08.07 - sak 085/07 - utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239
81547 Utfylling Gaulegsviken, gnr. 13 bnr. 239
232550 P1010038.JPG
247351 Sakshistorikk - Utfylling Gaulegsviken - Lygre gnr. 13 bnr. 239

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 01.01.2008 Arne Rogstad
Plassering av container gnr. 13 bnr. 239 -
forespørsel

2 I 01.01.2008 Arne Rogstad
Luktplager i Lygrepollen - måling av H2S -
forespørsel

3 I 30.01.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage vedr. utfylling Gaulegsviken - kommunens 
vedtak av 19.04.07 stadfestes

4 I 11.02.2008 Arne Rogstad
Utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239 -
forespørsel

5 I 12.02.2008 Magne Granbakken Utfylling Gaulegsviken

6 I 12.04.2008 Sølvi Ege
Spørsmål til miljøutvalget 22.04.08 - ang. utfylling 
Gaulegsviken

7 I 20.06.2008 Adv. Eyolf Lund Utfylling av Gaulegsviken - vedtak - forespørsel

8 I 30.09.2008
Mitsem & Co DA Adv. 
Rekve

Angående utfylling av Gaulegsviken - Vedtak

9 U 29.10.2008 Adv. Eyolf Lund Utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239
10 I 30.10.2008 Sivilombudsmannen Klage over manglende svar fra Eigersund 
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Kommune
11 I 09.11.2008 Magne Granbakken Utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239

12 I 19.12.2008 Arne Rogstad
Luktplager i Lygrepollen - målling av H2S -
purring på svar

13 I 21.07.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Utfylling Gaulegsviken, gnr. 13 bnr. 239

14 I 19.09.2009 Arne Rogstad
Utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239 -
ønske om kopi av brev i saken

15 I 30.12.2009 Sivilombudsmannen
Klage over manglende oppfølging fra Eigersund 
Kommune - utfylling Gaulegsviken

16 I 05.01.2010 Sivilombudsmannen
Oversendelse av kopi av brev fra Arne Rogstad, 
utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239

17 U 18.01.2010 Lars Aarstad
Varsel om pålegg - Utfylling Gaulegsviken -
Lygre gnr. 13 bnr. 239

20 U 31.01.2010 Arne Rogstad
Luktplager i Lygrepollen. Vurdering av H2S 
målinger.

21 U 31.01.2010 Arne Rogstad Luktplager i Lyngrepollen. Redegjørelse.

22 U 31.01.2010
SOM att. Lisa Vogt-
Lorentzen

Oversendelse av kopi av brev til S.O.M.

23 U 31.01.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland. Fylkeslegen.

Oversendelse kopi av brev til Fylkesmannen i 
Rogaland. Fylkeslegen.

19 I 01.02.2010 Lars Aarstad
Vedr. varsel om pålegg - utfylling Gaulegsviken, 
Lygre gnr. 13 bnr. 239

18 U 01.02.2010 Lars Aarstad
Vurderinger vedrørende utfylling Gaulegsviken, 
Lygre gnr. 13 bnr. 239

25 I 10.02.2010 Arne Rogstad
Vedr. fjerning av mudderbanker i Gaulegsviken 
gnr. 13 bnr. 239

26 U 13.02.2010 Miljøutvalget
Oversender saksdokumenter - utfylling 
Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239

27 X 13.02.2010
Saksframlegg 23.08.07 - sak 085/07 - utfylling 
Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239

28 X 13.02.2010 Utsnitt kommuneplanens arealdel
29 X 13.02.2010 Kommuneplanens bestemmelser

30 I 09.03.2010
Lars Aarstad v/ Harald 
Aarstad

Ytterligere kommentarer fra Lars Aarstad m.fl. -
utfylling Gaulegsviken

33 X 10.03.2010 Informasjon om luktmåling

32 X 10.03.2010
Kommunelegens vurdering av lukt og H2S 
målinger - Lygre

34 X 10.03.2010 Situasjonsplaner

31 X 10.03.2010
Kopi av vedtak av 19.02.87 sak 42/87 - utfylling 
Gaulegsvika

35 I 10.03.2010 Harald Aarstad
Tillegg til tilsvar oversendt i e-post herfra datert 
09.03.2010 pkt. 3.00. - Forurensende 
kloakkvannutslipp

36 U 15.03.2010

Sivilombudsmannen; 
Magne Granbakken; 
Lars Aarstad; 
Knut Aarstad; 
Gjert Magne Aarstad; 
Arne Rogstad; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Varsel/Informasjon om befaring

37 U 27.03.2010 Lars Aarstad
Oversendelse av miljøutvalgets vedtak - utfylling 
Gaulegsviken, Lygre - gnr. 13 bnr. 239

38 I 12.04.2010 SOM att. Lisa Vogt- Klage på manglende oppfølging - utfylling 
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Lorentzen Gaulegsviken gnr. 13 bnr. 239, Lygre

39 I 12.04.2010
SOM att. Lisa Vogt-
Lorentzen

Klage på manglende svar, utfylling Gaulegsviken 
gnr. 13 bnr. 239, Lygre

40 I 16.04.2010 Advokatfirma Bull ANS
Klage over vedtak i sak 033/10 - Pålegg om 
fjerning av oppstuede masser - Utfylling av 
Gaulegsviken

41 U 19.04.2010 Bull ANS Sak 033/10 - Bekreftelse på mottatt klage

42 I 26.04.2010
Arne Rogstad; 
Magne Granbakken

Vedr. utfylling Gaulegsviken gnr. 13 bnr. 239 -
Lygre

43 U 21.05.2010 Bull ANS Sak 033/10 - klagesak

44 U 21.05.2010
Arne Rogstad; 
Magne Granbakken

Oversendelse av klage - Utfylling Gaulegsviken -
Lygre gnr. 13 bnr. 239

45 I 26.05.2010 Advokatfirma Bull ANS
Vedr. klage over vedtak i sak nr. 033/10 - pålegg 
om fjerning av oppstuede masser, utfylling 
Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239

47 I 09.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. utfylling i Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 
239

49 U 22.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av miljøutvalgets vedtak - klage på 
pålegg om fjerning av masser i Gaulegsviken, 
Lygre - gnr. 13 bnr. 239

48 U 22.06.2010 Advokatfirma Bull ANS
Oversendelse av miljøutvalgets vedtak - klage
over pålegg om fjerning av masse i 
Gaulegsviken, Lygre - gnr. 13 bnr. 239

50 I 20.10.2010 Arne Rogstad
Pålegg om fjerning av oppstuede masser, 
utfylling Gaulegsviken gnr. 13 bnr. 239

51 U 26.10.2010 Arne Rogstad
Vedrørende utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 
bnr. 239

52 I 22.11.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. klage i sak - utfylling Gaulegsviken, Lygre 
gnr. 13 bnr. 239

53 I 18.01.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Pålegg om retting og fastsetting av tvangsmulk -
utfylling Gaulegsviken, gnr. 13 bnr. 239

54 I 03.02.2011
Arne Rogstad; 
Magne Granbakken

Utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239 -
forespørsel

56 U 25.02.2011

Arne Rogstad; 
Gjert Magne Aarstad; 
Knut Aarstad; 
Lars Aarstad; 
Magne Granbakken

Vedrørende utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 
bnr. 239

57 I 28.02.2011 Harald Aarstad
Utfylling i Gauleigsviken gnr. 13 bnr. 239 
Rapstadneset - ønske om møte

58 U 01.03.2011 Harald Aarstad
Utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239 -
tidspunkt for møte

60 I 04.03.2011
ARKITEKT / INGENIØR 
HARALD AARSTAD

Oppklaring vedrørende pålegg - Gaulegvsiken -
gbr 13/239

59 U 04.03.2011 Harald Aarstad
Vedrørende pålegg - Utfylling Gaulegsviken, 
Lygre gnr. 13 bnr. 239

62 I 16.03.2011
ARKITEKT / INGENIØR 
HARALD AARSTAD

Sak : Ulovlig utfylling i Gaulegsviken utført av 
Eigersund kommune ved bygging av ny Hestnes.

61 U 16.03.2011 Harald Aarstad
SV:Ulovlig utfylling i  Gaulegsviken uført av 
Eigersund kommune ved bygging av ny Hestnes.

63 I 17.03.2011 Harald Aarstad
Ulovlig utfylling i Gaulegsviken utført av
Eigersund kommune ved bygging av ny Hestnes.

64 I 11.04.2011 Lars Aarstad
Vedr. utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 
239

65 I 03.05.2011 Arne Rogstad Utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239 -
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informasjon om vedtak av 19.02.87

66 I 18.05.2011 Arne Rogstad
Vedr. utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 
239 - fjerning av mudderbanker

67 I 30.05.2011 Sivilombudsmannen
Klage over pålegg om retting og fastsetting av 
tvangsmulkt - utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 
13 bnr. 239

68 U 08.06.2011 Advokatfirma Bull ANS
Vedrørende utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 
bnr. 239

69 I 30.06.2011 Advokatfirma Bull ANS
Vedr. utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 
239

70 I 30.06.2011 Advokatfirma Bull ANS
Klage over pålegg om retting og fastsetting av 
tvangsmulkt gnr. 13 bnr. 239

71 I 18.07.2011 Arne Rogstad
Vedr. utfylling Gaulegsviken - Lygre gnr. 13 bnr. 
239

73 U 23.01.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedrørende utfylling Gaulegsviken gnr. 13 bnr. 
239

72 U 24.01.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedrørende utfylling Gaulegsviken gnr. 13 bnr. 
239

74 I 13.02.2012 Arne Rogstad
Utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239 -
etterlysing av status

75 I 29.02.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Bekreftelse tidspunkt for befaring

76 I 07.03.2012 Advokatfirma Bull ANS
Referat befaring - utfylling Gaulegsviken, Lygre 
gnr. 13 bnr. 239

77 I 08.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Etterspørsel opplysninger - utfylling 
Gaulegsviken - Lygre gnr. 13 bnr. 239

79 U 13.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. utfylling gnr. 13 bnr. 239 i Eigersund 
kommune

78 U 13.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Utfylling Gaulegsviken - oversendelse av bilder

85 X 13.03.2012 Bilder

80 I 27.03.2012 Arne Rogstad
Vedr. referat fra befaring - utfylling Gaulegsviken 
gnr. 13 bnr. 239

81 I 02.05.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Omgjøringsbegjæring ifm. pålegg om å fjerne 
muddermasser i Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 
bnr. 239

82 I 02.05.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Begjæring om omgjøring fjerning muddermasser 
i Gaulegsviken - referat befaring

84 X 01.06.2012 Bilder 01.06.12
86 X 07.06.2012 Historisk kart
87 X 07.06.2012 Situasjonskart med markerte muddermasser

83 U 07.06.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse vedrørende pålegg om fjerning av 
muddermasser i Gaulegsviken - Lygre gnr. 13 
bnr. 239

88 I 06.07.2012 Advokatfirma Bull ANS
Utfylling Gaulegsviken gnr. 13 bnr. 239 - pålegg 
om retting og fastsetting av tvangsmulkt

89 I 17.08.2012
Arne Rogstad; 
Magne Granbakken

Pålegg om retting og fastsetting av tvangsmulkt -
utfylling i Gaulegsviken gnr. 13 bnr. 239

90 I 07.09.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Omgjøring av klageavgjørelse gnr. 13 bnr. 239 -
pålegg om fjerning av muddermassr i 
Gaulegsvika

Parter i saken:
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N Arne Rogstad Lyngtangen 20 4370 EGERSUND
O Fylkesmannen i 

Rogaland
Postboks 59 4001 STAVANGER

TIL Gjert Magne Aarstad Hestnesveien 4370 EGERSUND
TIL Knut Aarstad Eidsvollgata 67 4307 SANDNES
TIL Lars Aarstad Symrebakken 1 4370 EGERSUND
N Magne Granbakken Lyngtangen 19 4370 EGERSUND
O Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO













ADVOKATFIRMA BUL
Medlemmer av Den Norske Advokatforening.

Fylkesmannen i Rogaland
Postboks 59
4001 STAVANGER
Att.: Knut Middelthon

Erik Thomsen

Vår ref.: CTA7ipg-1960

ANS

Jeg viser til Fylkesmannens vedtak av 18.1.11.

Bilag 1:  Brev fra Sivilombudsmannen.

Deres ref.:

Stavanger, den 30

Bilag 2:  Klage til Sivilombudsmannen av 25.2.11 med bilag.

Sivilombudsmannen har gitt en tilbakemelding i brev av 30.5.11 som
Fylkesmannen i kopi. Jeg vediegger kopi av brevet.

uni 2011

Vedr. utfylling i Gauleksviken i Egersund kommune. Gnr. 13 bnr. 239.
Klage over pålegg om retting og fastsetting av tvangsmulkt.

Som Fylkesmannen er kjent med er saken brakt inn for Sivilombudsmannen.

er sendt

Det fremgår av brevet at det er naturlig at klagerne i første omgang tar opp
med Fylkesmannen de forhold som vi har vist til i vår klage, under henvisning
til forvaitningens alminnelige adgang til å omgjøre egne vedtak.

Jeg oversender derfor klagen som er sendt Sivilombudsmannen sa men
med bilagene.

Basert på innholdet i vår klage til Fylkesmannen, innholdet i klagen til
Sivilombudsmannen og bilagene, ber jeg om at saken blir undergitt ny
vurdering med henblikk på å omgjøre tidligere vedtak.

Dersom Fylkesmannen ikke finner å ville omgjøre sitt tidligere vedtak, må
saken tilbake til Sivilombudsmannen. Jeg ber derfor om at behandlingen av
saken prioriteres. Det er en belastning for mine klienter at det så langt
foreligger et vedtak om retting og tvangsmulkt.

Jeg vedlegger til orientering kopi av det brev jeg har mottatt fra
byggesakssjefen i Eigersund kommune. Dette er byggesakssjefens reaksjon
på Sivilombudsmannens brev.

STAVANGER
Brødregata 7
Postboks 8
N-4001 Stavanger
Tlf: 51 93 40 40
Fax: 51 93 40 41

SANDNES
Post og besøksadresse:
Kirkegata 9
N-4307 Sandnes
Tlf: 51 93 40 40
Fax: 51 60 38 01

Advokater:
Johan Chr. Bull (H)
Leiv H. Tvedt (H)
Chr.Th. Asserson (11)
Bernt T. Thinn
Leif1nge Håland
Leiv Bjørnsen (*)
Per Asle Ousdal (S)

Ansatte advokater:
Angeline Haraldsen Riis
Lars Kåre Pedersen
Bjørn Frafjord

Adv.assistenter DNA:
Bjørg L. Skretting
Irene P. Garnes

Organisasjonsnr.
NO 971429267 MVA
Bankkonto:
3260.05.78757
Klientkonto:
3260.07.47338
E-post:
post@bullans.no
www.bullans.no
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Advokat:
Helene Haugland
Organisasjonsnr.
NO 983458165 MVA

Advokatfirmaet
Årstad ANS

Advokater:
Eddie Årstad
Erik Årstad
NO 947464515 MVA
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ADVOKATFIRMA BULL ANS

Bilag 3: Kopi av brev av 8.6.11 fra byggesakssjef Jarle Valle.

Etter mitt syn er det ikke samsvar mellom kommunens holdning og innholdet
Sivilombudsmannens brev.

Jeg har besvart brevet i egen ekspedisjon i dag.

Bilag 4: Brev av i dag til S vilombudsmannen.

Som nevnt avventer jeg en tilbakemelding.

Med hilsen
Advdkatfirma Bull ANS

hfistran Thrane sserson
Advokat med møterett for Høyesterett
Direkte telefon: 51 93 40 56
E-post: "cta@bullans.no"

Vedlegg
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Sivilombudsmannen

Advokat Christian Thrane Asserson
Advokatfirma Bull ANS
Postboks 8
4001 STAVANGER

Vår referanse Deres referanse Vår saksbehandler

Når fylkesmannens endelige avgjørelse fore

Kopi: Fylkesmannen i Roga and

Besøksadresse
Akersgata 8, inngang Tollbugata

Postadresse
Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo

2011/714 Eirik Myking Midtbø

KLAGE OVER PÅLEGG OM RETTING OG FASTSETTING
TVANGSMULKT

Det vises til din klage 25. februar 2011 på vegne av Gjert Aarstad m. fl., og til
foreløpig svar 7. mars 2011 herfra.

Klagen gjelder vedtak fattet av Fylkesmannen i Rogaland 18. januar 2011, som
stadfester Eigersund kommunes vedtak 23. mars 2010 om fierning av oppstuede
masser samt fastsetting av tvangsmulkt.

Ombudsmannen har fått sakens dokumenter oversendt fra fylkesmannen. Disse er
gjennomgått og vurdert i lys av anførslene i klagen.

Du opplyser i klagen at dine parter etter vedtaket hos Fylkesmannen i Rogaland har
innhentet «ytterligere dokumentasjon for å belyse faktum» I klagen er det blant annet
vist til avtale med Eigersund kommune 25. juli 2000, samt diverse fotografier og
korrespondanse med kommunen. Mye av denne dokumentasjonen synes ikke å være
forelagt fylkesmannen før han traff sitt vedtak, og han har således ikke fått anledning
til å vurdere om dette kan ha betydning for hans syn på saken.

Ettersom ombudsmannens kontroll med forvaltningen skal være etterfølgende, synes
det mest naturlig at klagerne i første omgang selv tar opp med fylkesmannen alle
forholdene det vises til i klagen hit. Det vises til forvaltningens alminnelige adgang til
å omgjøre egne vedtak, jf. forvaltningsloven § 35.

For ombuds

ara

WWW

Telefon 22 82 85 00
Grønt nummer 800 80 039

Telefaks 22 82 85 11
postmottak@sivilombudsmannen.no

V

an det eventuelt klages hit på nytt.

Eirik Myking Midtbø
førstekonsulent

sivilombudsmannen.no

S OM

Dato

30.05.2011



ADVO TFI A BULL ANS
Medlemmer av Dea Norske Advokatforening.

Å.

Sivilombudsmannen
Postboks 3 Sentrum
0101 OSLO

Dette vil bli gjennomgått nedenfor.

Jeg skal først gi en kort oversikt over sakens faktum.

Stavanger, 25. februar 2011

Vår ref.: CTMpg-1960 Deres ref.:

Klage over pålegg om retting og fastsetting av tvangsmulkt - gnr. 13 bnr.
239 i Egersund kommune

Fylkesmannen i Rogaland fattet 18.1.11 vedtak og stadfestet avgjørelsen i
Egersund kommune som pålegger eierne av gnr. 13 bnr. 239 i Egersund å
fjerne masser i Gauleksviken og tilegge dem en tvangsmulkt.

Bilag 1:  Fylkesmannens vedtak av 18.1.11.

Jeg representerer de tre grunneierne som er rammet av pålegget.

Vedtaket fremstår som uforståelig, og er i strid med de tillatelser som tidligere
er gitt. Mine parter vet heller ikke hvilke masser som skal fjernes. Vilkårene
for å ilegge tvangsmulkt er ikke tilstede.

Vi ønsker at Sivitombudsmannen behandler saken.

Det er særlig to forhold vi ønsker å fokusere på.

• Grunneierne vet ikke hvilke masser Fylkesmannen mener er ulovlig
anlagt og som skal fjernes.

• Fylkesmannens fortolking av eldre vedtak er feil. Mine parter har ikke
opptrådt i strid med noe vedtak og har heller ikke gjort noe ulovlig.

Etter vedtaket hos Fylkesmannen i Rogaland har mine pader innhentet
ytterligere dokumentasjon for å belyse faktum. I mitt brev til Fylkesmannen i
Rogaland av 19.11.10 har jeg redegjort for de faktiske forhold.

STAVANGER
Brødregata 7
Postboks 8
N-4001 Stavanger
Tlf: 51 93 40 40
Fax: 51 93 40 41

SANDNES
Post og besøksadresse:
Kirkegata 9
N-4307 Sandnes
Tlf: 51 93 40 40
Fax: 51 60 38 01

Advokater:
Johan Chr. Bull (H)
Leiv H. Tvedt (H)
Chr.Th. Asserson (H)
Bernt T. Thinn
Leif Inge Håland
Leiv Bjornsen (*)
Per Asle Ousdal (S)

Ansatte advokater:
Angeline Haraldsen Riis
Lars Kåre Pedersen
Bjørn Frafjord

Adv.assistenter DNA:
Bjørg L. Skretting
Irene P. Garnes

Organisasjonsnr.
NO 971429267 MVA
Bankkonto:
3260.05.78757
Klientkonto:
3260,07.47338
E-post:
post@bullans.no
www.bullans.no

I KONTOR  —
FELLESSKAP.

Advokat:
Helene Haugland
Organisasjonsnr.
NO 983458165 MVA

Advokatfirmaet
Årstad ANS

Advokater.
Eddie Arstad
Erik Årstad
NO 947464515 MVA

S =
* =

* * * * *
= H.r.advokat/

Moterett for
Høyesterett
Adv.&Siv.øk. NHH
Godkjent
Advokatmekler
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Bilag 2: Brev til Fylkesmannen av 19.11.10.

Faktum er også gjennomgått i flere brev i forbindelse med behandlingen av saken i
Egersund kommune. Jeg viser til saksdokumentene.

Saken strekker seg langt tilbake i tid.

Det første vedtaket som berører vår sak er fra 1985. Dette lyder:

"Det gis tillatelse til utfylling av Gaugelvika i samsvar med foreliggende søknad
og som vist på kart datert 09.01.1985".

Det er flere presiseringer i vedtaket, noe som også er beskrevet i bilag 2 side 2.

Vedtaket fra 1985 ble avløst av et nytt vedtak i 1987. Det er innholdet i dette vedtaket
fra 1987 som er sentralt for vår sak. Jeg skal gjengi noe av ordlyden:

"Bygningsrådet vil presisere at eventuelt oppstuede masser på utsiden av
steinfylling/moloen som danner yttergrenser for utfyllingen må fjernes etter
hvert. For øvrig opprettholdes vedtak i sak 42/87 og klagen tas således ikke
tilfølge. Saken sendes Fylkesmannen i Rogaland til avgjørelse".

Fylkesmannen stadfestet dette vedtaket 21.1.1988.

Jeg skal komme tilbake til forståelsen av vedtaket.

Fylkesmannen har i sitt vedtak av 18.1.2011 konkludert med at mine klienter har
opptrådt i strid med vedtaket fra 1987. Dette begrunnes bl.a. slik:

"Forutsetningen om at oppstuingsmassene måtte fjernes fremkommer ikke i
selve vedtaket men fremgår av saksbehandlers innstilling til vedtak".

I vedtaket fra 1987 mener vi at det fremgår at oppstuede masser på utsiden av
yttergrensen for tillatt fylling skal fjernes. Dette er i samsvar med vedtakets ordlyd.

Fylkesmannen ser bort fra ordlyden i vedtaket og legger avgjørende vekt på hva
saksbehandler skriver i sin innstilling for 24 år siden. Til dette vil jeg bemerke at det
slett ikke er uvanlig at vedtaksorganet treffer avgjørelse som ikke er i samsvar med
innstillingen. Det må være innholdet i vedtaket som er grunnlaget for partenes
rettigheter og forpliktelser.

Mine parter må kunne forholde seg til vedtakets ordlyd.

Etter det siste vedtaket fra Fylkesmannen i Rogaland, har mine parter gjort ytterligere
undersøkelser for å finne ut av saken og hvordan Egersund kommune selv har
oppfattet vedtaket fra 1987.
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Dette fremgår bl.a. av en avtale som grunneierne inngikk med Egersund kommune
25.7.00. Et kart hvor grensen for utfyllingen er angitt er del av denne avtalen.

Bilag 3:  Avtale med Egersund kommune

Bakgrunnen for avtalen var at kommunen selv hadde behov for å fylle masser i
Gauleksviken. I forbindelse med avtaleinngåelsen ble yttergrensen for utfyllingen
markert på kartet. Kartet viser den vedtatte yttergrense for fyllingen. Det er
forutsetningen i vedtaket at de oppstuede masser utfor grensen skulle fjernes.

Egersund kommune fylte selv betydelige masser innenfor den angitte grense.

Men Egersund kommune fjernet ikke oppstuede masser — forårsaket av sin egen
utfylling. Kommunen og grunneierne hadde samme oppfatning av hvordan vedtaket
fra 1987 skulle forstås.

Situasjonen etter kommunens utfylling fremgår av vedlagte fotografi.

Bilag 4: Fotografi som viser effekten av Egersund kommunes utfylling.

I 2006 ble det inngitt en klage fra to av naboene til Gauleksviken. Fra
klagebehandlingen fremlegges følgende brev:

Bilag 5:  Brev sendt sakens parter 20.8.06.

I brevet gjengir bygningssjef Waage vedtaket fra 1987. Det blir igjen vist til at det er
oppstuede masser utenfor yttergrensen av tillatt utfylling som skal fjernes.
Yttergrensen er angitt på kartet inntatt i avtalen — bilag 3.

Det ble deretter avholdt en befaring hvor utfyllingen ble behandlet.

Bilag 6:  Referat fra befaring 07.09.06

I referatet på side 2 er det vist til fyllingen som Egersund kommune er ansvarlig for.
Dette er overskuddsmasser fra bygging av ny samlevei til Hestnes.

Kommunens konklusjon fremgår av pkt. 6 og har følgende ordlyd:

"Det pågående fyllingsarbeidet som er igangsatt fra søndre del av
Rapstadneset og vestover synes ut fra opplysninger fra tiltakshaver og
observasjoner gjort på befaringen å skje iht. kommunens godkjenning 11987,
og iht. Miljøutvalgets vedtak i 2006".

Dette bekreftes av e-post fra teknisk sjef i Egersund kommune noen måneder senere.

Bilag 7:  E-post fra teknisk sjef av 18.12.06.

Det fremgår følgende:
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"Helge var på befaring i begynnelsen av  september og ut fra referatet fra denne
befaring ble det sagt at det pågående fyllingsarbeidet synes å være i tråd med
kommunens godkjenning".

Dette viser at Egersund kommune selv har vurdert det slik at grunneierne har
overholdt de plikter som fremgår av vedtaket fra 1987.

Etter at denne e-posten var sendt, fortsatte grunneierne oppryddingen i Gauleksviken.
Oppryddingen innebar at oppstuede masser også innenfor fyllingens yttergrense ble
fjernet. Grunneierne fjernet masser som de strengt tatt ikke var forpliktet til. Dette
fremgår av fotografier som viser de arbeidene som ble gjort i desember 2006.

Grunneierne hadde på dette tidspunkt engasjert entreprenør Torbjørn Helland AS til å
fjerne massene. Torbjørn Helland var i direkte kontakt med kommunen og fikk da
informasjon om hvordan arbeidene skulle utføres.

Bilag 8: E-post av 19.12.06 fra byggesakssjefen i Egersund kommune.

Entreprenøren fortsatte sine arbeider. Dette er illustrert på diverse fotografier.

Bilag 9: Diverse fotografier fra 15.12. til 21.12.06.

Bilag 9 viser gravearbeidene før og etter at Torbjørn Helland AS hadde vært i direkte
kontakt med Egersund kommune. Arbeidene ble ufført slik kommunen ønsket de
gjennomført. Resultatet av arbeidene fremgår av fotografi fra 6.1.07.

Bilag 10: Fotografi av 6.1.07.

Vi har også fremskaffet et kart undertegnet teknisk sjef i Egersund kommune i 1985
og bekreftet av byggesakssjefen i 2006.

Bilag  11: Kart inntegnet grensene for utfyllingen etter vedtaket i 1985 og grensene
for utfylling etter vedtaket i 1987.

Bilag 11 viser hvor grensen for fyllingen er satt i vedtaket fra 1987. Det var oppstuede
masser innenfor denne grensen som skulle fjernes i henhold til vedtakets ordlyd.

Som nevnt har grunneierne engasjert entreprenør og foretatt opprensking i større
utstrekning enn dette — for å være sikre på at alt ble gjort slik at Egersund kommune
kunne akseptere dette.

Etter januar 2007 (bilag 10) er det ikke foretatt noen arbeider i Gauleksviken. For
ordens skyld vedlegges illustrasjonskart som viser grensen for tillatt utfylling.

Bilag 12: Fotografi med angitt fyllingsgrense
Bilag 13: Fotografi med angitt fyllingsgrense
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tvangsmulkt.

For å ilegge en slik tvangsmulkt, må det være en forutsetning at mine parter har gjort
noe som er ulovlig og som kan bebreides dem. Som jeg har dokumentert, har
grunneierne hatt fortløpende kontakt og dialog med kommunen. Arbeider som er
gjennomført har skjedd i samråd med Egersund kommune.

Problemet er imidlertid at saken strekker seg så langt tilbake i tid — 24 år — og at det
av denne grunn kan være problematisk for den som behandler saken i kommunen, til
enhver tid å være oppdatert.

Det er imidlertid med undring vi konstaterer at Fylkesmannen i sitt vedtak fremholder
følgende:

"Ettersom det er på det rene at utfyllingen har  ført  til oppstuing av
muddermasser foran fyllingen, kan Fylkesmannen videre vanskelig se at det er
tvil om hva som er et ulovlig forhold".

Det er i strid med alminnelige tolkingsregler når Fylkesmannen ser bort fra vedtakets
ordlyd og heller legger vekt på uttalelser fra saksbehandlers uttalelse i innstillingen.

Det er derfor ikke grunnlag for å anføre at mine klienter har gjort noe ulovlig. Det er
feil når Fylkesmannen i sitt siste vedtak legger avgjørende vekt på uttalelser fra en
saksbehandler i en innstilling som ble skrevet for 24 år siden. Mine klienter har
forholdt seg til ordlyden i vedtaket fra 1987. Det er vedtaket som angir rammene for
den tillatelse som er gitt.

Vi ber Sivilombudsmannen overprøve dette idet vedtaket er feil.

Med hilsen
Advokatfirma Bull ANS

Q—
T\ Christian Thrane A serson

Advokat med møterett for Høyesterett
Direkte telefon: 51 93 40 56
E-post: "cta@bullans.no"
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IFYLKESMANNEN If ROGALAND
Forvaltningsavdelinga

Eigersund kommune
Postboks 580
4379 EGERSUND

Eigersund kommune G r. 113, nr. 239 — Pålegg om retting og fastsetting
av tvangsmulkt 1 forbi i delse med utfylling 1 Gaulegsviken Klager: Gjert
Aarstad '1s fl.

Vi viser til kommunens oversendelse av 22.06.2010.

Saken gjelder klage over vedtak om pålegg om fjeming av oppstuende masser forårsaket av
utfylling i Gaulegsviken.

Eigersund kommune fattet den 23.03.2010, i sak M-033/10, følgende vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert sakens fakta, naboenes merknader og skriv datert
01.02, 10 og 09.03.10 fra Lars Aarstad, men har kommet til at anmodningenfra Lars
Aarstad om utsettelse av arbeid må avslås.

Det gis pålegg om fierning av oppstuede masser med dagmulkter som konsekvens
dersom dette ikke etterkommes innen 30.06.10, jfr. Brev av 18.01.10.
Det må innsendes en plan for gjennomføring av arbeidene snarest og senest innen
09.04.10. Det fastsettes en dagmulkt på kr. 500,- dersom arbeidet ikke er utført
30.06.10.

Vedtaket ble ibrev av 16.04.2010 og 26.05.2010 påklaget av adv. Christian Thrane Asserson
på vegne av Knut Aarstad, Lars Aarstad og Gjert Magne Aarstad. Klager har i brev av
19.11.2010 utdypet innholdet i klagen.

Klager anføres i det vesentligste følgende:

Det fore1igger intet ulovlig tiltak og således ikke et ikke rettslig grunnlag for å pålegge
fjeming av oppstuede masser og å i1egge tvangsmulkt. Kommunen har ikke begrunnet hvorfor
man mener det foreligger et ulovlig forhold. Klageme har gjennomført utfyllingen i tiltro til,
og i samsvar med, kommunens tidligere vedtak. Kommunen har selv foretatt utfyllinger i
Gaulegsviken. Det er umulig å fastslå om pålegget i realiteten innebærer at klager også må
fjerne masser som kommunen selv har plassert i Gaulegsviken. Kommunen har i forbindelse
med befaring på stedet ikke kunnet svare på hvilke arbeider som er utført ulovlig Kommunen
har i brev av 16.06.1994 gitt uttrykk for at utfyllingen i Gau1egsviken skjer i samsvar med
kommunens tillatelse av 19.02.1987. Fyllingsarbeidene er for lengst avsluttet uten at tillatt
grense for utfyllingen er overskredet.

Fylkesmannen viser til klageskrivene i sin helhet.

B _AG

Vår ref: 2009/4709 Deres ref: 07/3379/49/GBR
Arkivnr.: 423,1 Vår dato: 18,01.2011

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 51568700 e-post: Telefon:
postmottak@f-mro.no 51568700

Postboks 59 Lagårdsv. 44 Telefaks: Hjemmeside: Telefaks:
4001 Stavanger Stavanger 51568811 www.fylkesmannen.no/rogaland 51568811



Kommunen behandlet klagen den 5.06.2010, i sak nr. 089/10, og opprettholdt vedtaket av
23.03.2010.

Fylkesmannen forutsetter atpartene er kjent med sakens dokumenter og ser derfor ingen
grunn til å referere ytterligere fra disse.

Fyikesm nnens merknader

Side 2 av 3

Etter hva Fylkesmannen kan se av de tilsendte dokumenter er klagen behandlet i samsvar med
bestemmelsene i forvaltningslovens (fvl.) kap. VI, jf. plan- og bygningslovens (pb1.) § 15.

Saken skal behandles etter plan- og bygningsloven av 1985, jf. Kommunal- og
regionaldepartementets rundskriv H-1/10 s. 73.

Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven kan
kommunen gi den ansvarlige pålegg med frist om retting, herunder forbud mot fortsatt
virksomhet, jf. pb1. § 113. Kommunen kan også fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført
pålegget, jf. pb1. § 116 a.

Spørsmålet er etter dette om deffi~nassene  foran utfyllingen i Gaulegsviken
representerer et ulovlig forhold.

krv" wz.,0,3(.1
Kommunen ga i vedtak av 17.01.1985 Ludvig Fr. Aarstad som grunneier i utfyllingsområdet
tillatelse til utfylling i Gaulegsviken. I vedtaket var det tatt inn et vilkår som lyder:

"Mudderbankene som stuer seg opp foran.ffilinga, må flernes etter hvert som
ftllingsarbeidene skrider fram."

I forbindelse med at Aarstad overskred tillatt utfyllingsgrad, ga kommunen i vedtak av
19.02.1987 Arstad tillatelse til videre utfylling i Gaulegsviken under forutsetning av at
oppstuede masser foran fyllingsfronten fiernes etter hvert som fyllingsfronten flyttet seg ut
sjøen. Forutsetning om at oppstuingsmassene måtte fj ernes fremkommer ikke i selve vedtaket,
men fremgår av saksbehandlers innstilling til vedtak. Det må således legges til grunn at
tillatelsen av 19.02.1987 er gitt på vilkår om at oppstuingsmassene skal fjernes etter hvert som
fyllingsfronten beveger seg ut i sjøen. (Forutsetningen om at oppstuingsmassene skulle f.jernes
er også lagt til grunn av kommunen og Fylkesmannen i senere behandling av denne saken.)
Masseutfyllingen er etter dette videreført uten at muddermassene som stuet seg opp foran
utfyllingen ble fjernet.

Etter Ludvik Fr. Arstads død 19.11.1993 overtok klagerne utfyllingsområde som grunneiere
og fortsatte masseutfyllingen.

Kommunen har, i vedtak av 11.05.2006, gitt klager frist til 01.01.2008 for å fjerne massene
foran utfyllingen. Vedtaket ble etter klage opphevet av Fylkesmannen den 12.01.2007.
Kommunen behandlet etter dette saken på nytt, og i vedtak av 19.04.2007 ble vedtaket av
19.02.1987 omgj ort og fristen for klager til å fjerne massene på nyisatt til 01.01.2008.
kommunen begrunnet omgjøringen bl.a med at utfyllingen har m tiført luktproblemer.
Vedtaket av 19.04.2007 ble stadfestet av Fylkesmannen den 30.0 .2008.
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Klager har ikke fjernet muddermassene innen fristen 01.01.2008, og det er ikke tvilsomt at
oppstuingsmassene i dag representerer et ulovlig forhold etter plan- og bygningsloven, jf.
vilkåret i tidligere tillatelser. Kommunen har derfor i vedtaket av 23.03.2010 gitt klager
pålegg om å fjerne oppstuingsmassene innen 30.06.2010 og fastsatt dagmulkt kr. 500,-
dersom massene ikke ijernes innen fristen. Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader til
pålegget, og viser til at klager er tiltakshaver og således  den ansvarlige  etter pbl. § 113. I den
grad det er uklart hvem som er tiltakshaver, jf. klagers anførsel om at også kommunen har
foretatt utfylling i det aktuelle området, viser Fylkesmannen til at klager er grunneier i det
aktuelle utfyllingsområdet og til at et pålegg alternativt må. kunne rettes mot den som eier
grunnen i område hvor det ulovlige forho1det forefinnes, jf. Kommunal- og
regionaldepartementets rundskriv H-3/01 s. 7.

Fylkesmannen er ellers ikke enig med klager i at utfyl1ingen er i samsvar med tidligere
vedtak, og viser til at det hele tiden har vært kommunens forutsetning at oppstuingsmassene
foran utfyllingen skulle fjemes etter hvert  som  fyllingen beveget seg ut i sjøen. Ettersom det
er på det rene at utfyllingen har ført til oppstuing av muddermasser foran fyllingen kan
Fy1kesmannen videre vanskelig se at det kan være tvil om hvå som er et ulovlig forhold, jf.
k1agers anførsler om at kommunes saksbehandlere under befaring i området ikke skal ha
kunnet svare på hvilke arbeider som var ulovlig utført.

Fylkesmannen kan heller ikke se at det er av avgjørende betydning i saken at kommunens
bygningssjefi brev av 16.06.1994 til naboer til utfyllingsområdet har uttrykt at utfyllingen var

samsvar med bygningsrådets vedtak i sak 42/87. Det vises i denne sammenheng til at
vedtaket i sak 42/87 ble omgjort i kommunens vedtak av 19.04.2007.

Fylkesmannen finner etter dette at klagen ikke kan føre fram.

Vedtak:  

Kommunens vedtak av 23.03.2010 stadfestes.

Klagen tas ikke til følge.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. fv1. § 28.

Erik Thomsen
rådgiver

FL;9-6(2L
Knut Middelthon
seniorrådgiver/koordinator
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ADVOKATF11MA

Fylkesmannen i Rogaland
Postboks 59
4001 STAVANGER
Att: Senad Krpo
senad.kr o fmro.no

Vår ref.: CTA/ipg-1960

Medlemmer av Den Norske Advokatforening.

ULL ANS

Sendt pr. e-post

den

Vedr. klagesak. Gnr. 13 bnr. 239 Eigersund kommune

BLACI

Stavanger, den 19. november 2010

Deres ref.:

Jeg ønsker å gi en avsluttende kommentar før Fylkesmannen treffer sin
avgjørelse i denne klagesaken.

Dette er en alvorlig sak for mine klienter. De risikerer å bli påført store
kostnader selv om de hele tiden har holdt seg innenfor de tillatelser
som er gitt av Eigersund kommune.

Mine klienter forstår ikke hvilke arbeider som er i strid med kommunens
tidligere vedtak. Det er ikke hjemmel for noen pålegg fordi mine
klienter ikke . har utført noe ulovlig. Den utfylling som har skjedd i
Gauleksviken på Lygre i Egersund er i samsvar med kommunens
vedtak og de tillatelser som er gitt.

Il I mitt brev datert 26.5.10 til Eigersund kommune har jeg fokusert på at
det er kommunen som må sannsynliggjøre at mine parter har gjort noe
som er ulovlig. Det må foreligge noe som strider mot tidligere tillatelser
dersom pålegget om fjerning av masser skal kunne opprettholdes.

Vi har så langt ikke fått noe svar på dette fra kommunen. For øvrig er
det et paradoks at også Eigersund kommune har fylt ut masser i
Gauleksviken. Det er umulig å fastslå om pålegget i realiteten
innebærer at Mine klienter skal fjerne de massene som kommunen selv
har plassert i Gauleksviken.

Spørsmålet om hva som er ulovlig ble tatt opp i Miljøutvalget da
klagesaken ble behandlet der.

Representanter fra kommunens administrasjon var tilstede og fikk
direkte spørsmål fra medlemmer i Miljøutvalget. Det ble spurt hvilke
arbeider som konkret var utført ulovlig. Dette kunne verken
kommunens miljø- og driftsleder eller saksbehandler svare på.

STAVANGER
Brødregata 7
Postboks 8
N-4001 Stavanger
Tlf: 51 93 40 40
Fax: 51 93 40 41

SANDNES
Post og besøksadresse:
Kirkegata 9
N-4307 Sandnes
Tlf: 51 93 40 40
Fax: 51 60 38 01

Advokater:
Johan Chr. Bull (H)
Leiv H. Tvedt (H)
Chr.Th. Asserson (H)
Bernt T. Thinn
Leif Inge Håland
Leiv Bjørnsen (*)
Per Asle Ousdal (S)

Ansatte advokater:
Angeline Haraldsen Riis
Lars Kåre Pedersen
Bjørn Frafjord

Adv.assistenter DNA:
Bjørg L. Skretting •
Irene P. Garnes

Organisasjonsnr.
NO 971429267 MVA
Bankkonto:
3260.05.78757
Klientkonto:
3260,07.47338
E-post:
post@bullans.no
www.bullans.no

KONTOR  —
FELLESSKAP.

A dvokat:
Helene Haugland
Organisasjonsnr.
NO 983458165 MVA

Advokatfirmaet
Årstad  ANS

Advokater:
Eddie Arstad
Erik Arstad
NO 947464515 MVA

*****

11= H.Ladvokatl
Møterett tor
Hoyesterett

S = Adv.8zSiv.ok.
* Godkjent

Advokatmekler



ADVOKATIFRMA ULL ANS

Dersom det blir nødvendig, kan vi føre vitnebevis for dette faktum.

På tross av at ingen kunne dokumentere eller forklare hvilke ulovlige
utfyllingsarbeider som er gjennomført, ble vår klage likevel ikke tatt tilfølge.

Vedtaket må derfor oppheves allerede av denne grunn.

HI  I og med at saken er av så stor betydning, ska1 jeg oppsummere fra
saksbehandlingen tilbake i 1985, selv om mye av dette har vært gjengitt
tidligere.

a.  Saken stammer tilbake til vedtak i sak 21185. Vedtak i bygningsrådet ble
fattet 17.1.85, hvor følgende fremgår:

"Det gis tillatelse til utfylling til Gaugelvika i samsvar med forliggende
søknad og som vist på kart datert 09.01.1985".

Dernest fremgår følgende:

"Bygningsrådet vil presisere at fylling utover dette ikke må foretas uten at
de nødvendige tillatelser er innhentet.

Avslutningsvis fremgår:

"Mudderbanker som stuer seg opp foran fyllinga må fjernes etter hvert
som fyllingsarbeidene skrider fram".

Dette var altså den rettslige situasjon 11985. For øvrig var arbeidene
godkjent av Havnedirektoratet, noe jeg har redegjort for tidligere.

b. Det neste vedtaket var i sak 42187 den 19.2.1987.

Det ble da behandlet en søknad fra Ludvig Fr. Aarstad, som er far til mine
klienter. Det ble satt en ny ytre grense for fyllingen, noe som fremgår av de
kart som fulgte saken.

På dette tidspunkt var det allerede tatt opp muddermasser som lå foran
fyllingen. Muddermassene ble benyttet som jordforbedringslag oppå
fyllingen, noe som kan iakttas i dag. Da ny ytre grense ble vedtatt, var det
foretatt retting av fyllingen slik som forutsatt i tidligere kommunale vedtak,

1 vedtaket fremgår:

"Grensen for utfyilingen godkjennes som omsøkt. Det er et vilkår for
godkjenningen at utfyllingen utføres  på  følgende måte: Før ytterligere
utfylling i vika foretas, må det langs den ytre grensen for fyllingsområdet
legges opp en steinfylling/molo. Deretter må fyllingen skje fra denne og
mot nord (mot land)".

Advisor\advisor\dok\2010_21AARGKNIN70Wadocx 2



ADVOKATMIRMA ULL ANS

Det som er viktig å presisere fra vedtaket er at det ikke lenger stilles krav til
fjerning av rnuddermasser som måtte stues opp foran fyllingen.
Bakgrunnen var at de kommunale vedtaksorganer hadde konstatert at det
allerede var igangsatt retting, slik at det ikke lenger var nødvendig å omtale
oppstuede muddermasser i det nye vedtaket.

I Eigersund kommune sin saksfremstilling i vår klagesak blir situasjonen
1987 beskrevet slik:

"Bygningsrådet vil presisere at fylling utover dette ikke må foretas uten
de nødvendige tillatelser er innhentet. Mudderbanker som stuer seg opp
foran fyllinga, må fjernes etter hvert som fyllingsarbeidene skrider fram".

Dette er feil og er en misvisende beskrivelse av det vedtak som foreligger.
Det som fremgår av bygningsrådets vedtak er følgende:

"Bygningsrådet vil presisere at eventuelt oppstuede masser på utsiden
av steinfylling/moloen som danner yttergrense for utfyllingen må fjernes
•etter hvert. For øvrig opprettholdes vedtak i sak 42/87  og  klagen tas
sålede's ikketilfølge. Saken sendes Fylkesmannen i Rogaland til
avgjørelse".

c. Fylkesmannens stadfestet vedtaket den 21.1.1988.

d. Det innkomrner en naboklage fra Arne Rogstad og Magne Granbakken.
Denne blir besvart fra bygningssjefen i Egersund i brev av 16.6.1994.

Det blir i brevet presisert at pågående utfylling skjer i samsvar med
bygningsrådets vedtak i sak 42/87.

Dette viser at det seks år etter det opprinnelige vedtak avgis en skriftlig
vurdering fra bygningsmyndighetene om at den utfyllingen som har skjedd,
er i samsvar med foreliggende vedtak.

Naboklagen blir også avvist av Fylkesmannen i vedtak 19.7.1994.

Konklusjonen på denne gjennomgangen er at de fyllingsarbeider som har
skjedd, er lovlige. Fyllingsarbeidene er i samsvar med foreliggende vedtak.
Eigersund kommune har ikke klart å påvise hvor og når det eventuelt skal vaere
foretatt ulovlige fyllingsarbeider.

IV Basert på ovennevnte oppsummering mener vi at kommunens vedtak må
tilsidesettes. Det er ikke påvist hvilke fyllingsarbeider som er utført i strid med
de foreliggende vedtak.

PABull_Advisorladvisor\dok\2010_21AARGKWIN701A2.docx 3



ADVOKATERMA I11>LULL ANS

Miljøutvalget og Eigersund kommune har ikke hatt kjennskap til slike
ulovligheter da vedtak ble truffet, noe som kom frem under behandlingen av
saken i Miljøutvalget. Jeg regner med at dette også kan bekreftes av
Miljøutvalgets medlemmer dersom det skulle være behov for dette.

Jeg håper at det snart kan treffes en avgjørelse i saken idet det er en stor
belastning for mine klienter at kommunens vedtak fortsatt ikke er behandlet i
samsvar med konkrete faktiske forhold.

Med hilsen
Adv katfirma Bull ANS

t.
istian Thrane Asserso

Advokat med møterett for Høyesterett
Direkte telefon: 51 93 40 56
E-post: "cta@bullans.no"
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ÔVERSKUDDS SE 'vEp GAUIÆGS

Planlagt lfing er •ViSt p4. kart i M=1.:1009, dat. 11,07.00.<

Over det planiagtemelomiagringsemrådet er regulert høyde for ny veg ca. 1,0-1,5m over
eksisterende terreng. Det anlegges skråning 1:5 fra vegskulder ned ttl terreng.
Planeringshøyde for mellomlagringsområdettilpasses mengden av overskuddsmasser, og skal
ikke planeres lavere enn nåværende terreng. Antatt utfylling i sjøen er vist på kartet.
Utfyllingsgrense avtales etter hvert som arbeidet pågår.
Det oppatbeides en åpen bekk med bunnbredde 1,5m som vist på kartet. Sidene legges med
skråning 1:2. Bumi og sider i bekken plastres med stein. Rundt bekken settes opp gjerde, sau 6
på eikepåler. Stikkrenner føres til beldcen, og legges så langt ut fra vegkant at det kan
opprettes en 3,0m bred adkomst for traktor mellom områdene nord og syd for bekken.
Avlingstap dekkes under tidligere avtale om arbeidstillatelse.

:11:!tnlagt veg

Onnåde disp. til

4ntatt fylling i Sjø

Stikkrenner

Åpen bekk
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«MottakerNavn»
Adresse»

«13OstNr>> «PostSted»

Vd r ret: 15915/06113<1230105101157
Dir

_
tlf:  51  46 8d, 20,

SAK:
NAVN:
STED:

ELÆRSUND KOMMUNE
Aljoavdelingen
Byggesakskontoret

INNKALLING TIL BEFARING  - UTFYLLING GAULEGSVIKEN
LARS  AARSTAD  M.FL.
GNR. 13, BNR.  239, -

Det vises til brev fra Arne Rogstad og Magne Granbakken datert 26.08.06.

Byggesakssjefen hankaller med dette til en befaring med framinote på Rapstadneset
torsdag den 07.09.06 kl. 1400.

Hensikten med befaringen er å framskaffe opplysninger om hvordan fyllingsarbeidet skjer og
hvordan oppstuende masser på utsiden av fyllingen fjernes. Det vises i den forbindelse tiI
Eigersund bygningsråds vedtak i forbindelse med godkjenning av utfyllingen i 1987 hvor det
mellom annet ble gjort slikt vedtak den  23.04.1987:

Bygningsrådet vil presisere at eventuelle oppstuede masser på utsiden av
steinifilingen/moloen som danner yttergrense for utffilingen rnå fjernes etter hvert.

Dersom tidspunkt ikke skulle passa ber byggesakssjefen om å bli orientert om dette,

d isen

,aage
Byg sakssjef

Stedtdato:
Dir. E-post:

Egersund, 28.082006 Saksbehandler:
helge.waage@eigersund.kornnutne,no

Dette skriv er sendt til følgende adressater (ved)

ffiLAG

14elge Wange

Arne Rogstad Lyngtangen 20 4370 EGERSUND
Gjert Magne Aarstad Nye Hestnesvei 4370 EGERSUND mikopi av brev datert 26.08.06
Knut Aarstad Eidsvollgata 67 4307 SANDNES mikopi av brev datert 26.08.06
Lars Aarstad Symrebakken1 4370 EGERSUND ru/kopi av brev datert 26.08.06
Magne Granbakken Lyngtangen 19 4370 EGERSUND

„ .
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E. .-GERSUND KOMMU
Miljøavdelingen
Byggesakskontoret

2Zerat  .rx
Prosjekt:
Emne: Befarin tils Utfyllin

Sted: Gaulegsviken

Deltakere møtt:
Lars Aarstad — Tiltakshaver (T)
Knut Aarstad — Tiltakshaver (T)
Gjert Magne Aarstad Tiltakshaver (T)
Arne Rogstad — Nabo (N)
Magne Granbakken — Nabo (N)
Hel e Waa e — Eigersund kommune (HW)
Merknad (Saksliste— Neste mote — spesielle forhold):

(Merethe Horpestad fra Dalane Tidene var til stede i begynnelsen av befaringen)

Gaule sviken
Tid
(Frahil):

Møte
dato:

14.00 — 15.15

Deltakere ikke møtt

Dato:  19.09.2006 Saks  nr.:  05/01757 La enr: 16611/06
Saksbehandler:  Hel e Waa  e Stillin  Brnin ssjef
Direkte tlf:  51 46 83 20  E- ost:  hel e.waa e ei ersund.komniune.no

Sak Referat
1. Bakgrunn

Bakgrunnen for befaringen varÅstancter fra Arne Rogstad og
Magne Granbakken om at oppstuede masser på utsiden av
fyllingen (mudderbanker) ikke blir fjernet etter hvert som
fyllingsarbeid pågåx slik 12ygain_gsrådets arbeidsutvalgs vedtak
1987 forutsetter, jfr. også miljøstyrets vedtak den 11.05.06 sak
122/06.
Byggesakssjefen har derfor bedt om enbefaringitilsyn for å bli
orientert om hvordan fyllingsarbeidet utføres, jfr. SAK § 35
vedrørende kommunens tils s likt.

2.  Gjennomføring av befaringen/rilsynet:
Da naboene ikke fikk tillatelse til å komme inn på tiltakshavers
eiendom ble HW først orientert om det pågående fyllingsarbeidet
av tiltakshaveme ved befaring på Rapstadneset. HW ble deretter
orientert av naboene i møte med disse på en av deres eiendommer
på Lyn an en.

3.  Utførelse fyllingsarbeid  — tfitakshavernes orientering:
o Fyllingsarbeidet skjer iht. kommunens godkjenninger i

1987, og iht. miljoutvalgets vedtak i 2006 (vedtak som
pr. dato ikke er endelig da klage ikke er ferdigbehandlet
av fylkesmannen).

o Ved fyllingsarbeid som er igangsatt fra søndre del av
Ra stadneset og vestover blir lesmasser i sjø gravd opp av

K-kode: 13/239

07.09.2006
Møte
nr.:

Tidsfrist Ansvarli
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Referat Tidsfrist Ansvarli•
gravemaskin fra stabil fylling før tilkjørte steinmasser
fylles i sjøen.

o Løsmasser sorn presses opp på utsiden (sørsiden) av ny
fylling fjernes slik at sjødybden ikke endres,

o Oppstuet mudderbanke nordvest i Gauleiksviken er
forårsaket av fylling av overskuddsmasse i forbindelse
med bygging av ny samlevei til Hestnes som ble bygget
for flere år siden. Arbeidene ble utført av Eigersund
kommune. Tiltakshaverne mener det eventuelt er
kommunens ansvar å fjerne denne mudderbanken, og det
må benyttes mudringslekter til dette arbeidet da massene
ikke er tilgjengelige med gravemaskin.

o Oppgravde muddermasser blir utplanert på eksisterende
jordbruksareal/steinfylling.

o Det er lukt fra muddermasser i sjøen når disse graves
o Etter kort tids la -ng på land er massene luftfrie.

4.  Utforelse fyllingsarbeld naboenes orientering:
o Løsmasser i sjø graves ikke opp under nye steinfyllinger.
o Masse tyter opp utenfor (sørfor) utførte fyllinger.

Vanndybde har tidligere vært inntil 3 m.
o Det verste er sjenerende lukt når det fylles i sjøen/masse

omrøres, og l-ukt fra fuktige oppstuede mudderbanker som
blir liggende over vannlinje når vannstanden synker.

o Naboene ønsker at f Ilin sarbeidet må avsluttes snarest.
5,  Tilleggsopplysninger levert av naboer:

Naboene leverte 08.09,06 inn tilleggsbeskrivelse som de ba om
ble tatt med i referatet som orientering fra naboene. Her pekes på
følgende forhold:

o Det er flere mudderbanker
o Mudderet må fjernes ned til en dybde på minst 2 m i hele

den nye fyllingens utstrekning, og i tilstrekkelig avstand
ut fra denne mot sør. Dette for å hindre at fyllingen på ny
presser mudderet til overflaten.

o Det forventes at kommunen fører regelmessig kontroll
med at pålegg og ikke minst vedtaket fra 1987 blir
etterlevd.

6.  Kommunens konkInsjon:
o Det pågående fyllingsarbeid som er igangsatt fra søndre Fortløpende

del av Rapstadneset og vestover  synes utfra
opplysninger fra tiltakshaver og oppservasjoner gjort på
befaringen å skje både iht. kommunens godkjenninger
1987, og iht. miljøutvalgets vedtak i 2006. HW legger her
til grunn at dette utfyllingsarbeidet skjer ved at det først
etappevis bygges "molo" langs fyllingens søndre
avgrensing, og at muddermasse som tyter opp på
fyllingens utside (sør for fyllingen) fortløpende fjernes
slik at sjødybden her ikke endres. Muddermasse som tyter
opp foran fyllingen forutsettes fiernet fortløpene etter
hvert som fyllingsarbeidet skjer vestover og disse
massene blir til engelige for gravemaskin. Det forutsettes
videre at alle o stuede muddermasser blir fjernet innen
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Merknader til referatet bes gitt skriftlig innen 02.10.06:

Med hilsen:

By
‘Taage

gesakssjef

Ekstern kopi (Gjenpart):
Arne Rogstad
Gjert Magne Aarstad

Mottaker av møtereferatet

Lyngtangen 20 4370 EGERSUND
Nye HestnesVei 4370 EGERSUND m/kopi av brev fi-a Arne Rogstad og Magne Granbakken

datert 07.09.06
Eidsvollgatå 67 4307 SANDNES nilkopi av brev fra Ante Rogstad og Magne Granbakken

datert 07.09.06
Symrebakken 1 4370 EGERSUND m/kopi av brev fra Arne Rogstad og Magne Granbakken

datert 07.09.06

Knut Aarstad

Lars Aarstad

Magne Granbakken Lyngtangen 19 4370 EGERSUND
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Fra: Helge Waage [helge.waage@eigersund.kommune.nol

Sendt: 19. desember 2006 14:06

Til: Karl Johan Olsen; 'Arild D. Rolfsen'; Helge Waage

Emne:  SV: Utfylling Gaulegsviken - fjerning av mudderbanker - gnr. 13, bnr. 239.

Til Rådmannen

Torbjørn Helland AS har begynt å fylle i strid med tillatelse gitt i 1987og som ble fornyet i 2006.
Fyllingsarbeidet er muntlig stoppet ved telefon i dag til Torbjørn Helland med beskjed om at dersom det ikke
øyeblikkelig begynnes å fylle i tråd med kommunens tillatelse, så vil det bli opprettet sak vedrørende ulovlig
arbeid og sak vedrørende rapportering av forholdet til Statens Byggetekniske Etat som håndterer
sentralgodkjenning av ansvarsrett til foretak. (Dettebørkanskje tas opp som sak i miljøutvalget for avgjøreise
dersom byggesakssjefentrådmannen mener det skal reageres i forhold til ulovlig byggearbeid?)
Tobjørn Helland kommer i dag innom og får kopi av kommunens tillatelse, og jeg forventer at han forholder
seg til denne slik at kommunen etter min vurdering slipper å ta oppsak vedrørende utovlig arbeid. Dette da
konsekvensene pr. i dag av det ulovlig utførte fyllingsarbeidet etter byggesakssjefen ikke synes å være
uopprettelig dersorn fyllingsarbeidet fortsetter slik som godkjent av kommunen, og at mudder som tyter opp
øyeblikkelig graves på land.

IVIvh
Helge Waage

Kopi av denne e-posten er utdelt til Torbjørn Helland den 19.12.06.

Fra: Kad Johan Olsen [mailto:kad.johan.olsen@eigersund.kommune.no]
Sendt: 18. desember 2006 11:40
111: 'Arild D. Rolfsen'; Helge Waage
Emne:  Utfylling Gaulegsviken - fjerning av mudderbanker - gnr. 13, bnr. 239.

Kad J.

19.12.2006

Side 1 av

julebrn1
.Egersuil d

Hei, jeg har hatt besøk på mitt av nabo som sier at det foregår arbeider som klart er i strid med kommunale
vedtak.
Helge var på befaring i begynnelsen av september og ut fra referatet fra denne befaringen ble det sagt at det
pågående fyllingsarbeidet synes å være i tråd med kommunens godkjenning.

Nabo (Arne Rogstad) sier at det nå er verre enn noen gang og ber om at det blir foretatt en ny befaring før jul.

Kan dere ta en ny kikk på dette i løpet av uken for å se om det nå foregår arbeid som er i strid ined det som
kommunen har godkjent (bygningsrådsvedtak 42187 og vedtak 122/06 i miljøutvalget).



Mvh
Helge Waage

Til Rådmannen

Fra: Helge Waage [helge.waage@eigersund.kommune.no]

Sendt:  19. desember 2006 14:06

Til: Karl Johan Olsen; 'Arild D. Rolfsenl; Helge Waage

Emne: SV: Utfylling Gaulegsviken - fjerning av mudderbanker - gnr. 13, bnr. 239.

Torbjørn Helland AS har begynt å fylle i strid med tillatelse gitt i 1987og som ble fornyet i 2006.
Fyllingsarbeidet er muntlig stoppet ved telefon i dag til Torbjørn Helland med beskjed om at dersom det ikke
øyeblikkelig begynnes å fylle i tråd med kommunens tillatelse, så vil det bli opprettet sak vedrørende ulovlig
arbeid og sak vedrørende rapportering av forholdet til Statens Byggetekniske Etat som håndterer
sentralgodkjenning av ansvarsrett til foretak. (Dette bør kanskje tas opp som sak i miljøutvalget for avgjørelse
dersom byggesakssjelen/rådrnannen mener det skal reageres i forhold til ulovlig byggearbeld?)
Tobjørn Helland kommer i dag innom og får kopi av kommunens tillatelse, og jeg forventer at han forholder
seg til denne slik at kommunen etter min vurdering slipper å ta oppsak vedrørende ulovlig arbeid. Dette da
konsekvensene pri dag av det ulovlig utførte fyllingsarbeidet etter byggesakssjefen ikke synes å være
uopprettelig dersom fyllingsarbeidet fortsetter slik som godkjent av kommunen, og at mudder som tyter opp
øyeblikkelig graves på land.

Kopi av denne e-posten er utdelt til Torbjørn Helland den 19.12.06.
I -,"--,- ---•-  ----•-,--,-,-

Fra: Karl Johan Olsen [mailto:karl.johan.olsen©eigersund.kommune.no]
Sendt:  18. desember 2006 11:40
Til: 'Arild D. Rolfsen'; Helge Waage
Emne: Utfylling Gaulegsviken - fjerning av mudderbanker - gnr. 13, bnr. 239.

Hei, jeg har hatt besøk på mitt av nabo som sier at det foregår arbeider som klart er i strid med kommunale
vedtak.
Helge var på befaring i begynnelsen av september og ut fra referatet fra denne befaringen ble det sagt at det
pågående fyllingsarbeidet synes å være i tråd med kommunens godkjenning.

Nabo (Arne Rogstad) sier at det nå er verre enn noen gang og ber om at det blir foretatt en ny befaring før jul.

Kan dere ta en ny kikk på dette i løpet av uken for å se om det nå foregår arbeid som er i strid med det som
kommunen har godkjent (bygningsrådsvedtak 42/87 og vedtak 122/06 i miljøutvalget).

Karl J.

19.12.2006

Side 1 av 1
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Ptskrift

 .;

Elj.nav'er/Feste

MCERSUMD Dato: 28/1-2011 Sign:
KOMMUM

ois.nokizers

Gnr:
Erldo.rn:

Adress9:

YTRE GRENSE FOR TILLATT UTFYLLING

d/Con

srP q, \me,
Bnr: 1

ART
Fnr: 0 Snr:

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangler på kartet Blant annet gjekier dette eiendomsgrenser, van - og
avløpsledninger, plandata m.m. som i forbindelse med prosjekkerhig/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Side 1 av

Målestokk
1:2000

/nrintDvnaLeg.asn?Left=325193.1934692299784... 28.01.2011



Utskrift

Elendom:
Adresse:

Hj.haver/rester:

41ERSUND Dato: 26/1-2011 Sign:
KOMMU RIE

qir: 13 Bnr: 239 Fnr: Snr: 0

Page 1 of 1

M4lestokk
.12000,

riet tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangfer p5 kartet. Blant annet gjelder dette elendomsgrenser, vann- og
Miløpstedninger, plandata m.m. som i forbindelse Med prosjektering/anleggsarbeid mA undersokes nærmere .

littp://kart.nois.no gersund/Content/printDynaLeg.ftsp?Left=325204.1416935647&B... 26.01.2011



Advokatfirma Bull ANS

Postboks 8
4001 STAVANGER

Vår ref.:  11/17170 / 07/3379 / GBR-13/239, FA-L42

Saksbehandler:  Tom Grøsfjell

E-post: tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

Vedrørende utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239

Viser til Sivilombudsmannens skriv datert 30.05.11 samt sakens øvrige vedtak og
korrespondanse.

Eigersund kommune har til nå latt varslede dagmulkter bero inntil Sivilombudsmannens
uttalelse forelå i saken. Dette har i hovedsak vært begrunnet i den grunnleggende rettigheten
til å få prøvet lovligheten av et vedtak. Det fremstår imidlertid som spekulativt at klagen til
Sivilombudsmannen fremsettes på en måte som ytterligere forsinker etterlevelsen av det
gjeldende pålegget om fjerning av masser. Allmennpreventive hensyn samt borgerens plikt til
lojalt å rette seg etter lovlig fattede vedtak synes dermed å gjøre seg gjeldende i sterkere
grad.

En vil på slik bakgrunn vurdere hvorvidt dagmulkter bør løpe fra og med 30.06.11

Deres eventuelle kommentarer bes innsendt snarest.

Med vennlig hilsen

17A-
Jarle Valle
Byggesakssjef

EIGERSUND KOMMUNE
MiIjøavdelingen
Seksjon Byggesak

Vedlegg:
Kopi av skriv fra Sivilombudsmannen datert 30.05.11

Dato: 08.06.11

Direkte telefon:  51 46 83 25 /

Deres ref.:  /

Kopi til:
Arne Rogstad Lyngtangen 20 4370 EGERSUND
Fylkesmannen i  Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER
Gjert Magne Aarstad Hestnesveien 4370 EGERSUND
Knut Aarstad Eidsvollgata 67 4307 SANDNES
Lars Aarstad Symrebakken 1 4370 EGERSUND
Magne Granbakken Lyngtangen 19 4370 EGERSUND

Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund /  Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no  Internett:www.ei ersund.kommune.no Org.nr.:  944 496 394



ADVOKATFI A BULL ANS
Medlemmer av Den Norske Advokatforening.

Sivilombudsmannen
Postboks 3 Sentrum
0101 OSLO
Att: Eirik Myking Midtbø

Vår ref.: CTA/ipg-1960 Deres ref.: 2011/714

Jeg viser til brev fra Sivilombudsmannen av 30.5. d.å.

Jeg vedlegger også kopi av brev til Fylkesmannen i Rogaland.

Stavanger, 30. juni 2011

Klage over pålegg om retting og fastsetting av tvangsmulkt - gnr. 13 bnr.
239 i  Egersund kommune

Jeg kan underrette om at vi har bedt Fylkesmannen i Rogaland vurdere saken
på ny, basert på bi.a. de nye opplysninger som fremgår i vår klage til
Sivilombudsmannen den 25.2. d.å. Dette er i samsvar med det som fremgår i
Sivilombudsmannens brev.

Eigersund kommune har også fått kopi av Sivilombudsmannens brev,
sannsynligvis ved at det er oversendt en kopi fra Fylkesmannen i Rogaland.

Jeg vedlegger brev fra Eigersund kommune til orientering hvor det fremgår at
byggesakssjefen har innvendinger til den saksbehandling som finner sted.

Bilag 1:  Kopi av brev fra Eigersund kommune av 8.6.11

Jeg har gitt byggesakssjefen i Egersund en kort tilbakemelding som jeg også
vedlegger kopi av.

Bilag 2:  Brev til Eigersund kommune av i dag.

Bilag 3:  Brev til Fylkesmannen i Rogaland av i dag.

Jeg skal holde Sivilombudsmannen orientert om hva som skjer videre i denne
sak. Dersom Fyikesmannen ikke finner grunnlag for å omgjøre sitt tidligere
vedtak, vil vi be om Sivilombudsmannens vurdering i saken.

P: \Bull Advisor\advisor\dok\2011_1\A'ARHE 063LH.doox

STAVANGER
Brødregata 7
Postboks 8
N-400I Stavanger
Tlf: 51 93 40 40
Fax: 51 93 40 41

SANDNES
Post og besøksadresse:
Kirkegata 9
N-4307 Sandnes
Tlf:  51  93 40 40
Fax: 51 60 38 01

Advokater:
Johan Chr. Bull (H)
Leiv H. Tvedt (H)
Chr.Th. Asserson (11)
Bernt T. Thinn
Leif Inge Håland
Leiv  Bjørnsen (*)
Per Asle Ousdal (S)

Ansatte advokater:
Angeline Haraldsen Riis
Lars Kåre Pedersen
Bjørn Frafjord

Adv.assistenter DNA:
Bjørg L. Skretting
Irene P. Garnes

Organisasjonsnr.
NO 971429267 MVA
Bankkonto:
3260.05.78757
Klientkonto:
3260.07.47338
E-post:
post@bullans.no
www.bullans.no

I  KONTOR —
FELLESSKAP.

Advokat:
Helene Haugland
Organisasjonsnr.
NO 983458165 MVA

Advokatfirmaet
Årstad  ANS

Advokater:
Eddie Årstad
Erik Årstad
NO 947464515 MVA

* * * * *

H =-- H.r.advokat/
Merterett for
Høyesterett

S Adv.&Siv.øk. NHI-1
* = Godkjent

Advokatmekler
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 31.05.2010
Arkiv: :GBR-13/239, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
07/3379
Journalpostløpenr.:
10/14662

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
089/10 Miljøutvalget 15.06.2010

Klage på miljøutvalgets vedtak om pålegg om fjerning av 
masse i Gaulegsviken - Lygre - gnr. 13 bnr. 239

Sammendrag:
Eigersund kommune har den 18.01.10 sendt varsel om pålegg om avslutning av arbeid og 
opprydding i samsvar med miljøutvalgets vedtak av 19.04.07.
Miljøutvalget ga i sak M-033/10 den 23.03.10 pålegg om fjerning av oppstuede masser med 
dagmulkter som konsekvens dersom dette ikke etterkommes innen 30.06.10.
Vedtaket ble påklaget i skriv datert 16.04.10.

Saksgang:
Miljøutvalget kan ta klagen til følge og endre eller oppheve miljøutvalgets vedtak i sak M-
033/10 eller opprettholde miljøutvalgets vedtak. Dersom miljøutvalget opprettholder sitt 
vedtak i sak M-033/10 oversendes klagen til Fylkesmannen i Rogaland for endelig 
avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 31.05.2010:
Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen har fremkommet nye momenter som tilsier at klagen 
kan tas til følge. Miljøutvalgets vedtak i sak M-033/10 opprettholdes derfor og klagen ikke til 
følge.

Klagen oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 33, jamfør plan- og bygningslovens § 
15.

15.06.2010 Miljøutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

M-089/10 Vedtak:

Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen har fremkommet nye momenter som tilsier at 
klagen kan tas til følge. Miljøutvalgets vedtak i sak M-033/10 opprettholdes derfor og 
klagen ikke til følge.
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Klagen oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 33, jamfør plan- og 
bygningslovens § 15.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Eigersund bygningsråd gjorde 17.01.1985 i sak 21/85 slikt vedtak:
Bygningsrådet vil på det skarpeste påtale at fyllingsarbeidene ble satt i gang uten at saken 
var meldt til bygningsrådet i henhold til bygningslovens § 84.
Det gis tillatelse til utfylling i Gaulegsvika i samsvar med foreliggende søknad, og som vist på 
kart datert 09.01.1985.
Bygningsrådet vil presisere at fylling utover dette ikke må foretas uten at de nødvendige 
tillatelser er innhentet.
Mudderbakken som stuer seg opp foran fyllinga, må fjernes etter hvert som fyllingsarbeidene 
skrider fram.

Eigersund bygningsråd gjorde 19.02.1987 i sak 42/87 slikt vedtak:
Grense for utfylling godkjennes som omsøkt. Det er et vilkår for godkjenningen at fyllingen 
utføres på følgende måte: Før ytterligere utfylling i vika foretas, må det langs den ytre grense 
for fyllingsområdet legges opp en steinfylling/molo. Deretter må fylling skje fra denne og mot 
nord (mot land).

Eigersund bygningsråd behandlet 23.04.1987 naboklage på vedtak i sak 42/87, og gjorde 
slikt vedtak:
Bygningsrådet vil presisere at eventuelle oppstuede masser på utsiden av steinfylling/moloen 
som danner yttergrense for utfyllingen må fjernes etter hvert.

For øvrig opprettholdes vedtak i sak 42/87, og klagene tas således ikke til følge.
Saken sendes fylkesmannen i Rogaland til avgjørelse.

Fylkesmannen stadfestet Eigersund bygningsrådsvedtak i sak 42/87 den 21.01.1988.

Bygningssjefen har i brev av 16.06.1994 til Arne Rogstad og Magne Granbakken opplyst at 
pågående utfylling vurderes å skje i samsvar med bygningsrådets vedtak i sak 42/87.

Fylkesmannen skriver følgende i brev til Arne Rogstad den 19.07.1994:
EIGERSUND KOMMUNE. HENVENDELSE VEDR. FYLLINGSARBEIDER I GAULEGSVIKA.
Det vises til skriv av 27.06.94 hvor forhold angående pågående utfylling ønskes nærmere belyst. 
Fylkesmannen ser ikke grunn for å gå nærmere inn i saken fordi kommunen i brev av 16.06.94 har 
vurdert de samme forhold. I kommunens avklaring fremgår at fyllingen skjer som forutsatt i vedtaket av 
1987.
Av øvrige forhold kan fylkesmannen bekrefte at det er arealbruken som avklares gjennom 
bygningsbehandling og ikke hvem som kan gjennomføre tillatelsen.
Når det gjelder spørsmålet om gjennomføringsperspektiv, er dette i noen grad regulert i PBL § 96. 
Bestemmelsen får ikke konsekvenser for pågående drift.
I den grad saken ønskes videre prøvd, må dette skje for domstolene, alternativt ved søksmål etter 
nabolovens bestemmelser.
Det vises for øvrig til at denne type henvendelser skal gjøres til teknisk etat og eventuelt behandles i 
bygningsrådet som sak.

Miljøutvalgets vedtak den  11.05.2006 i sak 122/06 i pkt. 1:

1. Miljøutvalget mener at det pågående fyllingsarbeid i Gauleiksvika er i tråd med 
bygningsrådets vedtak i sak 42/87. Miljøutvalget finner imidlertid at det pågående 
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fyllingsarbeidet må avsluttes og oppstuede muddermasser fjernes innen 
01.01.2008. Dette med følgende begrunnelse:

 Fyllingsarbeidet synes å skje svært sakte. 
 Det har de senere årene skjedd en omfattende utbygging med boliger og 

barnehage i nærområdene til Gauleiksvika etter nyere godkjente 
reguleringsplaner.

 Oppstuing/mudring av masser fra den oksygenfattige terskelfjorden medfører 
periodevis vesentlige luktplager for omgivelsene.

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl § 96, jfr. pbl § 93a og b, samt § 22-6 i forskrift 
om begrensing av forurensing.

Miljøutvalgets vedtak den  22.08.2006 i sak 170/06:

Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet vesentlige nye momenter 
som tilsier at klagen kan tas til følge. Miljøutvalgets vedtak i sak 122/06 opprettholdes 
derfor.

Klagen oversendes fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr. forvaltningslovens 
§ 33.

Fylkesmannens vedtak den 11.01.2007: 

Kommunens vedtak av 11.05.06 oppheves.
Kommunen må vurdere saken på ny.
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningslovens § 28.

Miljøutvalgets vedtak den 19.04.07 i sak 085/07:
1. Bygningsrådets vedtak i sak 42/87 omgjøres p.g.a. tungtveiende allmenne hensyn. 
Omgjøringen medfører at det innføres en frist for avslutning av fyllingsarbeidet til den 
01.01.2008. Andre vilkår gitt i bygningsrådets vedtak i sak 42/87 opprettholdes. 
Omgjøringen er foretatt med hjemmel i alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper, jfr. 
fvl. § 35.
2. Omgjøringen er begrunnet i registrerte luktproblemer i forhold til omgivelsene, 
manglende fagkyndig vurdering av håndtering av de oppmudrede massene og at 
fyllingsarbeidet er så omfattende og komplisert at det bør utføres av et ansvarlig 
foretak godkjent av kommunen.
3. Eventuell fortsettelse av fyllingsarbeidet kan skje etter at ny søknad er behandlet 
og godkjent av kommunen etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og av 
fylkesmannen ved behandling etter forskrift om begrensing av forurensing.

Miljøutvalgets vedtak den 23.08.07:
Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet vesentlig nye momenter som tilsier at 
klagen kan tas til følge. Miljøutvalgets vedtak i sak 085/07 opprettholdes derfor.

Fylkesmannens vedtak den 30.01.08:
Kommunens vedtak av 19.04.07 stadfestes.
Klagen tas ikke til følge.
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Miljøutvalgets vedtak den 23.03.10 i sak M-033/10:
Miljøutvalget har nøye vurdert sakens fakta, naboenes merknader og skriv datert 
01.02.10 og 09.03.10 fra Lars Aarstad, men har kommet til at anmodningen fra Lars 
Aarstad om utsettelse av arbeid må avslås.
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Det gis pålegg om fjerning av oppstuede masser med dagmulkter som konsekvens 
dersom dette ikke etterkommes innen 30.06.10, jfr. Brev av 18.01.10.
Det må innsendes en plan for gjennomføring av arbeidene snarest og senest innen 
09.04.10.
Det fastsettes en dagmulkt på kr. 500,- dersom arbeidet ikke er fullført 30.06.10.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 93 – 95 og §§ 110-
116a.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Klage på vedtak i sak M-033/10 ble mottatt her 19.04.10. Det ble gitt utvidet frist for å gi en 
begrunnelse for klagen. Begrunnelse for klagen ble mottatt 26.05.10.
Klagen er mottatt innen gitte tidsfrister og kan dermed tas til behandling.

Det opplyses i klagen datert 16.04.10:
Vedtaket er feil, både med hensyn til faktum og juss. Det er intet rettslig grunnlag for det pålegget som 
er gitt. Dette pålegget er også i strid med tidligere vedtak og forvaltningsrettslige regler for omgjøring.

Jeg sender dete brev for å avbryte klagefristen. Jeg skal gjennomgå hele sakskomplekset 
forhåpentligvis i begynnelsen av neste uke, og vil gi en nærmere begrunnelse for vår klage.

Bekreftelse på avbrutt klagefrist ble gitt 19.04.10. Begrunnelse for klage ble bedt innsendt 
snarest mulig.

Begrunnelse for klage ble mottatt 26.05.10. Advokatfirma Bull ANS anfører på vegne av Gjert 
Aarstad m.fl. i skriv datert 26.05.10 følgende:
Jeg har gjennomgått det foreliggende dokumentmaterialet og ser at saken er meget omfangsrik. I 
tillegg konstaterer jeg at det foreligger flere vedtak som dels er motstridende.

Jeg synes at det kan stilles spørsmål ved den saksbehandling som har funnet sted, helt tilbake fra 
saken ble startet opp i 1964, og fram til pålegget om fjerning som fremgår av det siste vedtaket i 
Miljøutvalget.

Pga. den omfattende dokumentasjon som foreligger skal jeg fokusere på noen hovedelementer som 
etter mitt syn er sentrale ved vurderingen av om det er hjemmel for å pålegge fjerning av oppstuede 
masser, og ilegge en tvangsmulkt. Etter mitt syn er det intet rettslig grunnlagt for et slikt alvorlig pålegg 
overfor mine klienter.

Sakens forhistorie går tilbake til januar 1964 da Havnedirektoratet ga tillatelse til å foreta oppfylling av 
det omstridte området i Gaulegsviken. Det samme var konklusjonen da saken ble behandlet i 
formannskapet i januar 1976 som igjen var grunnlaget for bygningsrådets vedtak 17. januar 1985, 
hvor følgende fremgår:

”De gis tillatelse til utfylling i Gaulegvika i samsvar med foreliggende søknad og som vist på kart datert 
09.01.1985. Bygningsrådet vil presisere at fyllinger utover dette ikke må foretas uten at de nødvendige 
tillatelser er innhentet.”

Saken ble behandlet på nytt i bygningsrådet i sak 42/87 hvor det fremgår:

”Grense for utfylling godkjennes som omsøkt.”

Det ble ikke gitt noen betingelser om at muddermassene skulle fjernes.

Saken ble behandlet på ny 19.2.1987 i forbindelse med klage fra nabo og følgende fremgår av 
bygningsrådets vedtak:
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”Bygningsrådet vil presisere at eventuelle oppstuede masser på utsiden av steinfylling/ moloen som 
danner yttergrenser for utfyllingen må fjernes etter hvert. For øvrig opprettholdes vedtak i sak 42/87 og 
klagen tas således ikke tilfølge.”

Saken ble deretter behandlet av Fylkesmannen som stadfestet kommunens vedtak.

Deretter startet en forvaltningsmessig prosess med sikte på å få utfyllingen stanset. Dette kulminerte 
med vedtaket 22.3.2010, hvor mine klienter ble pålagt å fjerne oppstuede muddermasser og ilagt 
tvangsmulkt i den grad arbeide ikke var sluttført innen 30.06.2010.

Et slikt vedtak savner etter mitt syn ethvert rettslig grunnlag. Når det gjelder pålegg om fjerning av 
byggverk eller masser, krever dette klar lovhjemmel. Det samme gjelder for å ilegge tvangsmulkt.

Vi står overfor alvorlige vedtak som får store konsekvenser for den eller de som vedtaket retter seg 
mot.

Vedtaket er uhjemlet fordi begge bestemmelsene – både bestemmelsen om retting og bestemmelsen 
om tvangsmulkt – forutsetter at det er utført ulovlige arbeider.

Jeg kan ikke se at det på noe sted i den foreliggende dokumentasjon er forsøkt å gi en begrunnelse 
for at dette grunnleggende vilkår er oppfylt. Tvert imot har mine klienter foretatt utfyllingen i tiltro til, og 
i samsvar med kommunens vedtak.

Slik det fremgår av brevet som er sendt 9.3.2010 er fyllingsarbeidene for lengst stoppet, og ytre tillatte 
grense i henhold til godkjent kart er ikke blitt overskredet.

Jeg vil også påpeke at Eigersund kommune har utført fyllingsarbeider i området, dog uten at jeg 
behøver å gå i detalj vedrørende dette på nåværende tidspunkt.

Jeg ber om at Miljøutvalget omgjør sitt vedtak om fjerning av masser og tvangsmulkt. Det er ikke 
dokumentert eller sannsynliggjort at mine klienter har gjort noe ulovlig i denne sak.

Allerede av denne grunn er det intet rettslig grunnlag for de pålegg som foreligger. Vi håper at saken 
kan løses gjennom en omgjøring av det feilaktige vedtak.

Dersom Eigersund kommune ikke aksepterer å omgjøre vedtaket, vil jeg i forbindelse med klagesaken 
inngi ytterligere kommentarer – både til den faktiske og til den rettslige side av saken.

Foreløpig begrenser jeg meg til dette idet jeg regner med at Miljøutvalget etter nærmere vurderinger 
vil være enig i at det ikke er dokumentert eller sannsynliggjort noen ulovligheter fra mine klienters side.

Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannen forstår sakskomplekset slik at vedtak M-085/07 av 19.04.07, stadfestet av 
Fylkesmannen 30.01.08, ikke er etterkommet. 
Det ble i dette vedtaket forutsatt at fyllingsarbeidet skulle avsluttes. Andre vilkår i 
bygningsrådets vedtak i sak 42/87 ble opprettholdt. 

En viser til fylkesmannens bemerkning i skriv datert 21.07.09 hvor det fremgår:
I saksbehandlers kommentar til dette vedtaket [42/87] uttrykkes det at ”forutsetningen må 
imidlertid være at mudderbanken fjernes etter hvert som fyllinga skrider fram.”
Fylkesmannen viser også til det som tidligere er skrevet i saken, hvor det hele tiden fremgår 
at oppstuede masser skal fjernes.
Det følger således av saksdokumentene at massene ikke skal bli liggende, men skal fjernes.

Det er på samme bakgrunn at kommunen har ilagt Gjert Aarstad m.fl. pålegg om fjerning av 
retting.
Det foreligger etter dette rettslig grunnlag for å gi pålegg om retting etter plan- og 
bygningslovens § 113 samt tvangsmulkt etter plan- og bygningslovens § 116a.
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En kan ikke se at det i begrunnelsen for klagen er fremsatt andre momenter som skulle tale 
for endring/ omgjøring av vedtak M-033/10.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen. 

Alternative løsninger:
Miljøutvalget har nøye vurdert saken og har kommet til at det i klagen fremkommer nye 
momenter som tilsier at vedtaket må omgjøres. Saken sendes tilbake til administrasjonen for 
ny behandling.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 33, jamfør plan- og bygningslovens § 
15.

---- o ----

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

108381
Pålegg om fjerning av oppstuede masser - Utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 
239

113312 Kopi av vedtak av 19.02.87 sak 42/87 - utfylling Gaulegsvika
108858 Kommuneplanens bestemmelser
108857 SKMBT_C45110021309370.pdf
108856 Saksframlegg 23.08.07 - sak 085/07 - utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239
81547 Utfylling Gaulegsviken, gnr. 13 bnr. 239
104131 Varsel om pålegg - Utfylling Gaulegsviken - Lygre gnr. 13 bnr. 239
107003 Vedr. varsel om pålegg - utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239
113316 SKMBT_C45110031010133.pdf

118846
Klage over vedtak i sak 033/10 - Pålegg om fjerning av oppstuede masser - Utfylling 
av Gaulegsviken

124177
Vedr. klage over vedtak i sak nr. 033/10 - pålegg om fjerning av oppstuede masser, 
utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 01.01.2008 Arne Rogstad
Plassering av container gnr. 13 bnr. 239 -
forespørsel

2 I 01.01.2008 Arne Rogstad
Luktplager i Lygrepollen - måling av H2S -
forespørsel

3 I 30.01.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage vedr. utfylling Gaulegsviken - kommunens 
vedtak av 19.04.07 stadfestes

4 I 11.02.2008 Arne Rogstad
Utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239 -
forespørsel

5 I 12.02.2008 Magne Granbakken Utfylling Gaulegsviken

6 I 12.04.2008 Sølvi Ege
Spørsmål til miljøutvalget 22.04.08 - ang. utfylling 
Gaulegsviken

7 I 20.06.2008 Adv. Eyolf Lund Utfylling av Gaulegsviken - vedtak - forespørsel
8 I 30.09.2008 Mitsem & Co DA Adv. Angående utfylling av Gaulegsviken - Vedtak



7

Rekve
9 U 29.10.2008 Adv. Eyolf Lund Utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239

10 I 30.10.2008 Sivilombudsmannen
Klage over manglende svar fra Eigersund 
Kommune

11 I 09.11.2008 Magne Granbakken Utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239

12 I 19.12.2008 Arne Rogstad
Luktplager i Lygrepollen - målling av H2S -
purring på svar

13 I 21.07.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Utfylling Gaulegsviken, gnr. 13 bnr. 239

14 I 19.09.2009 Arne Rogstad
Utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239 -
ønske om kopi av brev i saken

15 I 30.12.2009 Sivilombudsmannen
Klage over manglende oppfølging fra Eigersund 
Kommune - utfylling Gaulegsviken

16 I 05.01.2010 Sivilombudsmannen
Oversendelse av kopi av brev fra Arne Rogstad, 
utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239

17 U 18.01.2010 Lars Aarstad
Varsel om pålegg - Utfylling Gaulegsviken -
Lygre gnr. 13 bnr. 239

20 U 31.01.2010 Arne Rogstad
Luktplager i Lygrepollen. Vurdering av H2S 
målinger.

21 U 31.01.2010 Arne Rogstad Luktplager i Lyngrepollen. Redegjørelse.

22 U 31.01.2010
SOM att. Lisa Vogt-
Lorentzen

Oversendelse av kopi av brev til S.O.M.

23 U 31.01.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland. Fylkeslegen.

Oversendelse kopi av brev til Fylkesmannen i 
Rogaland. Fylkeslegen.

19 I 01.02.2010 Lars Aarstad
Vedr. varsel om pålegg - utfylling Gaulegsviken, 
Lygre gnr. 13 bnr. 239

18 U 01.02.2010 Lars Aarstad
Vurderinger vedrørende utfylling Gaulegsviken, 
Lygre gnr. 13 bnr. 239

25 I 10.02.2010 Arne Rogstad
Vedr. fjerning av mudderbanker i Gaulegsviken 
gnr. 13 bnr. 239

26 U 13.02.2010 Miljøutvalget
Oversender saksdokumenter - utfylling 
Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239

27 X 13.02.2010
Saksframlegg 23.08.07 - sak 085/07 - utfylling 
Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239

28 X 13.02.2010 Utsnitt kommuneplanens arealdel
29 X 13.02.2010 Kommuneplanens bestemmelser

30 I 09.03.2010
Lars Aarstad v/ Harald 
Aarstad

Ytterligere kommentarer fra Lars Aarstad m.fl. -
utfylling Gaulegsviken

33 X 10.03.2010 Informasjon om luktmåling

32 X 10.03.2010
Kommunelegens vurdering av lukt og H2S 
målinger - Lygre

34 X 10.03.2010 Situasjonsplaner

31 X 10.03.2010
Kopi av vedtak av 19.02.87 sak 42/87 - utfylling 
Gaulegsvika

35 I 10.03.2010 Harald Aarstad
Tillegg til tilsvar oversendt i e-post herfra datert 
09.03.2010 pkt. 3.00. - Forurensende 
kloakkvannutslipp

36 U 15.03.2010

Sivilombudsmannen; 
Magne Granbakken; 
Lars Aarstad; 
Knut Aarstad; 
Gjert Magne Aarstad; 
Arne Rogstad; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Varsel/Informasjon om befaring
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37 U 27.03.2010 Lars Aarstad
Oversendelse av miljøutvalgets vedtak - utfylling 
Gaulegsviken, Lygre - gnr. 13 bnr. 239

38 I 12.04.2010
SOM att. Lisa Vogt-
Lorentzen

Klage på manglende oppfølging - utfylling 
Gaulegsviken gnr. 13 bnr. 239, Lygre

39 I 12.04.2010
SOM att. Lisa Vogt-
Lorentzen

Klage på manglende svar, utfylling Gaulegsviken 
gnr. 13 bnr. 239, Lygre

40 I 16.04.2010 Advokatfirma Bull ANS
Klage over vedtak i sak 033/10 - Pålegg om 
fjerning av oppstuede masser - Utfylling av 
Gaulegsviken

41 U 19.04.2010 Bull ANS Sak 033/10 - Bekreftelse på mottatt klage

42 I 26.04.2010
Arne Rogstad; 
Magne Granbakken

Vedr. utfylling Gaulegsviken gnr. 13 bnr. 239 -
Lygre

43 U 21.05.2010 Bull ANS Sak 033/10 - klagesak

44 U 21.05.2010
Arne Rogstad; 
Magne Granbakken

Oversendelse av klage - Utfylling Gaulegsviken -
Lygre gnr. 13 bnr. 239

45 I 26.05.2010 Advokatfirma Bull ANS
Vedr. klage over vedtak i sak nr. 033/10 - pålegg 
om fjerning av oppstuede masser, utfylling 
Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239

47 I 09.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. utfylling i Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 
239

Parter i saken:
            
N Arne Rogstad Lyngtangen 20 4370 EGERSUND
O Fylkesmannen i 

Rogaland
Postboks 59 4001 STAVANGER

TIL Gjert Magne Aarstad Hestnesveien 4370 EGERSUND
TIL Knut Aarstad Eidsvollgata 67 4307 SANDNES
TIL Lars Aarstad Symrebakken 1 4370 EGERSUND
N Magne Granbakken Lyngtangen 19 4370 EGERSUND
O Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 11.03.2010
Arkiv: :GBR-13/239, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
07/3379
Journalpostløpenr.:
10/3942

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
033/10 Miljøutvalget 23.03.2010

Pålegg om fjerning av oppstuede masser - Utfylling 
Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239

Sammendrag:
Eigersund kommune har den 18.01.10 sendt varsel om pålegg om avslutning av arbeid og 
opprydding i samsvar med miljøutvalgets vedtak av 19.04.07.
Lars Aarstad har i skriv datert 01.02.10 søkt om utsettelse til reguleringsplan for området er 
utarbeidet.
Nabo Arne Rogstad har skriftlig og i møte den 09.02.10 med rådmann og byggesakssjef 
krevd oppfyllelse av miljøutvalgets vedtak. 
Sivilombudsmannen har vært i kontakt med kommunen blant annet for å få klarhet i hvorfor 
miljøutvalgets vedtak ikke er fulgt opp. 
Harald Aarstad har på vegne av Lars Aarstad kommet med ytterligere kommentarer i skriv 
datert 09.03.10.

Saksgang:
Miljøutvalget avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 11.03.2010:
Miljøutvalget har nøye vurdert sakens fakta, naboenes merknader og skriv datert 01.02.10 
og 09.03.10 fra Lars Aarstad, men har kommet til at anmodningen fra Lars Aarstad om 
utsettelse av arbeid må avslås.
Det gis pålegg om fjerning av oppstuede masser med dagmulkter som konsekvens dersom 
dette ikke etterkommes innen 30.06.10, jfr. brev av 18.01.10.
Det må innsendes en plan for gjennomføring av arbeidene snarest og senest innen 09.04.10.
Det fastsettes en dagmulkt på kr. 500,- dersom arbeidet ikke er fullført 30.06.10.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 93 – 95 og §§ 110-116a.

23.03.2010 Miljøutvalget

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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M-033/10 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert sakens fakta, naboenes merknader og skriv datert 
01.02.10 og 09.03.10 fra Lars Aarstad, men har kommet til at anmodningen fra Lars 
Aarstad om utsettelse av arbeid må avslås.
Det gis pålegg om fjerning av oppstuede masser med dagmulkter som konsekvens 
dersom dette ikke etterkommes innen 30.06.10, jfr. Brev av 18.01.10.
Det må innsendes en plan for gjennomføring av arbeidene snarest og senest innen 
09.04.10.
Det fastsettes en dagmulkt på kr. 500,- dersom arbeidet ikke er fullført 30.06.10.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 93 – 95 og §§ 110-
116a.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Eigersund bygningsråd gjorde 17.01.1985 i sak 21/85 slikt vedtak:
Bygningsrådet vil på det skarpeste påtale at fyllingsarbeidene ble satt i gang uten at saken 
var meldt til bygningsrådet i henhold til bygningslovens § 84.
Det gis tillatelse til utfylling i Gaulegsvika i samsvar med foreliggende søknad, og som vist på 
kart datert 09.01.1985.
Bygningsrådet vil presisere at fylling utover dette ikke må foretas uten at de nødvendige 
tillatelser er innhentet.
Mudderbakken som stuer seg opp foran fyllinga, må fjernes etter hvert som fyllingsarbeidene 
skrider fram.

Eigersund bygningsråd gjorde 19.02.1987 i sak 42/87 slikt vedtak:
Grense for utfylling godkjennes som omsøkt. Det er et vilkår for godkjenningen at fyllingen 
utføres på følgende måte: Før ytterligere utfylling i vika foretas, må det langs den ytre grense 
for fyllingsområdet legges opp en steinfylling/molo. Deretter må fylling skje fra denne og mot 
nord (mot land).

Eigersund bygningsråd behandlet 23.04.1987 naboklage på vedtak i sak 42/87, og gjorde 
slikt vedtak:
Bygningsrådet vil presisere at eventuelle oppstuede masser på utsiden av steinfylling/moloen 
som danner yttergrense for utfyllingen må fjernes etter hvert.

For øvrig opprettholdes vedtak i sak 42/87, og klagene tas således ikke til følge.
Saken sendes fylkesmannen i Rogaland til avgjørelse.

Fylkesmannen stadfestet Eigersund bygningsrådsvedtak i sak 42/87 den 21.01.1988.

Bygningssjefen har i brev av 16.06.1994 til Arne Rogstad og Magne Granbakken opplyst at 
pågående utfylling vurderes å skje i samsvar med bygningsrådets vedtak i sak 42/87.

Fylkesmannen skriver følgende i brev til Arne Rogstad den 19.07.1994:
EIGERSUND KOMMUNE. HENVENDELSE VEDR. FYLLINGSARBEIDER I GAULEGSVIKA.
Det vises til skriv av 27.06.94 hvor forhold angående pågående utfylling ønskes nærmere belyst. 
Fylkesmannen ser ikke grunn for å gå nærmere inn i saken fordi kommunen i brev av 16.06.94 har 
vurdert de samme forhold. I kommunens avklaring fremgår at fyllingen skjer som forutsatt i vedtaket av 
1987.
Av øvrige forhold kan fylkesmannen bekrefte at det er arealbruken som avklares gjennom 
bygningsbehandling og ikke hvem som kan gjennomføre tillatelsen.
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Når det gjelder spørsmålet om gjennomføringsperspektiv, er dette i noen grad regulert i PBL § 96. 
Bestemmelsen får ikke konsekvenser for pågående drift.
I den grad saken ønskes videre prøvd, må dette skje for domstolene, alternativt ved søksmål etter 
nabolovens bestemmelser.
Det vises for øvrig til at denne type henvendelser skal gjøres til teknisk etat og eventuelt behandles i 
bygningsrådet som sak.

Miljøutvalgets vedtak den  11.05.2006 i sak 122/06 i pkt. 1:
1. Miljøutvalget mener at det pågående fyllingsarbeid i Gauleiksvika er i tråd med 

bygningsrådets vedtak i sak 42/87. Miljøutvalget finner imidlertid at det pågående 
fyllingsarbeidet må avsluttes og oppstuede muddermasser fjernes innen 
01.01.2008. Dette med følgende begrunnelse:

 Fyllingsarbeidet synes å skje svært sakte. 
 Det har de senere årene skjedd en omfattende utbygging med boliger og 

barnehage i nærområdene til Gauleiksvika etter nyere godkjente 
reguleringsplaner.

 Oppstuing/mudring av masser fra den oksygenfattige terskelfjorden medfører 
periodevis vesentlige luktplager for omgivelsene.

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl § 96, jfr. pbl § 93a og b, samt § 22-6 i forskrift 
om begrensing av forurensing.

Miljøutvalgets vedtak den  22.08.2006 i sak 170/06:
Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet vesentlige nye momenter 
som tilsier at klagen kan tas til følge. Miljøutvalgets vedtak i sak 122/06 opprettholdes 
derfor.

Klagen oversendes fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr. forvaltningslovens 
§ 33.

Fylkesmannens vedtak den 11.01.2007: 
Kommunens vedtak av 11.05.06 oppheves.
Kommunen må vurdere saken på ny.
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningslovens § 28.

Miljøutvalgets vedtak den 19.04.07 i sak 085/07:
1. Bygningsrådets vedtak i sak 42/87 omgjøres p.g.a. tungtveiende allmenne hensyn. 
Omgjøringen medfører at det innføres en frist for avslutning av fyllingsarbeidet til den 
01.01.2008. Andre vilkår gitt i bygningsrådets vedtak i sak 42/87 opprettholdes. 
Omgjøringen er foretatt med hjemmel i alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper, jfr. 
fvl. § 35.
2. Omgjøringen er begrunnet i registrerte luktproblemer i forhold til omgivelsene, 
manglende fagkyndig vurdering av håndtering av de oppmudrede massene og at 
fyllingsarbeidet er så omfattende og komplisert at det bør utføres av et ansvarlig 
foretak godkjent av kommunen.
3. Eventuell fortsettelse av fyllingsarbeidet kan skje etter at ny søknad er behandlet 
og godkjent av kommunen etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og av 
fylkesmannen ved behandling etter forskrift om begrensing av forurensing.
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Miljøutvalgets vedtak den 23.08.07:
Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet vesentlig nye momenter som tilsier at 
klagen kan tas til følge. Miljøutvalgets vedtak i sak 085/07 opprettholdes derfor.

Fylkesmannens vedtak den 30.01.08:
Kommunens vedtak av 19.04.07 stadfestes.
Klagen tas ikke til følge.
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gaulegsvike er i kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret 17.09.07, vist som 
senterområde. Senterområdet strekker seg langt ut i sjøen, og viser dermed at det er planer 
om å fylle ut viken i mye større grad enn den er i dag. Slik utfylling kan først utføres ved 
bakgrunn i godkjent reguleringsplan.

Harald Aarstad anfører for Lars Aarstad i skriv datert 09.03.10 følgende:
1.00. VEDR. BYGNINGSRÅDSSAK 42/87 AV 19.02.87/ M-SAK 085/07 AV 19.04.07.

        Se vedlagt pdf av bekreftet saksdokument med vedtak samt stemplet godkjent kart.

          Vedtaket i sak 42/87 av 19.02.87 lyder som følger :

          " Grense for utfylling godkjennes som omsøkt. Det er et vilkår for godkjenningen
            at utfyllingen utføres på følgende måte : Før ytterligere utfylling i vika foretas,
             må det langs den ytre grense for fyllingsområdet legges opp en steinfylling/ molo.
            Deretter må fyllingen skje fra denne og mot nord ( mot land ) ".

           Det er uomtvistelig denne ordlyden i vedtaket som utgjør selve vedtaket og ikke noe annet.

           Det stemplede og godkjente kartet viser klart og tydelig den ytre godkjente grense for
           tillatt utfylling. Kartet er godkjent av Miljøutvalget i møte den 11.05.06 sak nr. 122/06 og
           signert tidligere byggesakssjef Helge Waage.

           En gjør Miljøutvalget oppmerksom på følgende :

           Fyllingsarbeidene er forlengst stoppet. Ytre tillatte grense iht. godkjent kart er
           ikke overskridet på noe punkt. Mudderbanken ligger innenfor den ytre tillatte
           grense for tillatt utylling. Det foreligger ikke noe ulovlig fyllingsarbeid i strid med
           med vedtaket i sak 42/87. Det var kommunens Miljøutvalg som i sak M-085/07
           selv vedtok at fyllingsarbeidet skulle avsluttes til den 1.1.2008 og oppgir at
           følgende grunnlag for vedtaket :

           - Tungtveiende allmenne hensyn.
          - Omgjøringen er begrunnet i registrerte luktproblemer.
          - Manglende fagkyndig vurdering av håndtering av de oppmudrede masser.

           En kan ikke se at det foreligger noen faglig og kompetent vurdering av håndtering
           av de oppmudrede masser eller noen faglig og partsnøytral akkreditert miljømåling
           mht. påståtte luktproblemer etter gjeldene europeisk norm EN 13725 for luktmålinger.

           Virkningen av vedtaket i sak M-085/07 er den at fyllingsarbeidene utført av flere
           entreprenørfirmaer stopper opp lenge før den vedtatte fristen 1.1.2008 og all 
           virksomhet i dette området opphører.

          I så måte kan det her foreligge et rettslig grunnlag for å trekke kommunen til 
           ansvar for å ha stoppet fyllingsarbeidene hvis det viser seg at vedtaket i sak M-085/07
          bygger på feilaktige opplysninger og framgangsmåte for miljømålinger.
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           Vedtaket i sak M-085/07 er gjengitt i varselbrevet fra kommunens byggesaksavdeling
           datert 18.01.10 undertegnet byggesaksbehandler Tom Grøsfjell. Brevet følger vedlagt
         som pdf.

2.00.  KOMMUNEOVERLEGENS VURDERING OG KONKLUSJON VEDRØRENDE AV PÅSTÅTTE
           LUKTPLAGER OG H2S-MÅLINGER. BREV 10/2752/08/1335/FA-G10 DATERT 31.01.2010.

          Kommuneoverlegens brev av 31.01.2010 framlegges vedlagt som pdf i saken.

           En gjør i denne forbindelse Miljøutvalget oppmerksom på følgende :

           Det framgår av brevet at det ikke foreligger en direkte helsemessig påvirkning av
           gassen H2S. Målinger foretatt viser verdier generelt mellom 0 - 3 ppm med enkelte
           verdier opp til 7 ppm. Samlet gir eksponeringstid og målinger ut fra det foreliggende
           materiale gir ikke grunnlag for å anvende Kommunehelsetjenestelovens § 4.

           Når det gjelder lukt, så er det ikke foretatt noen faglig partsnøytral og akkrediterte
           målinger etter gjeldende norm EN 13725 som gjelder for slike miljømålinger. Det
          holder ikke at Arne Rogstad påstår at det foreligger luktplager uten å dokumentere
           dette ved faglig og akkrediterte miljømålinger. 

           I følge SINTEF`s datterselskap MOLAB, som forøvrig er et velkjent laboratorieselskap
           hos både fylkeskommuner og fylkesmenn, så gjelder europeisk norm EN 13725 for
          luktmålinger. Arne Rogstad har ikke foretatt og framlagt lunktmålinger etter gjeldene
          norm EN 13725. Derav følger at det ikke er dokumentert noen luktplager eller luktkilde.
          
          Vedlagt som pdf følger utskrift fra Molab`s hjemmeside med opplysninger om miljømålinger
           fagområdet luktmålinger og utslipp til luft.

3.00.  FORURENSENDE KLOAKKVANNUTSLIPP FRA SEPTIKTANKER - GNR. 13 BNR. 617 OG
BNR: BNR. 667
           KLAGERENE MAGNE GRANBAKKEN OG ARNE ROGSTAD - LYNGTANGEN I EGERSUND.

          Vedlagt følger pdf av oversiktskart i målestokk 1:2000 og situasjonsplan gnr. 13 bnr. 617 og
           bnr. 667 henholdsvis Magne Granbakken og Arne Rogstads eiendommer på Lyngtangen.

           En gjør i denne forbindelse Miljøutvalget oppmerksom på følgende :

           Magne Granbakken og Arne Rogstad har i over 30 år sluppet forurensende kloakkvann
           fra septiktanker på sine eiendommer ut i sjøen i Lygre med tillatelse fra kommunen.
           Det har også flere andre av beboerne på Lyngtangen gjort.

Over 30 års kloakkvannutslipp blir det uomtvistelig mye forurensing av og dette har påvirket 
forholdene i og på bunnen av Lygrefjorden. Urenset utslipp av kloakkvann

           er ulovlig - jf. forurensingslovens bestemmelser. 

Kommunen plikter å reagere med pålegg som setter en stopper for utslipp av urenset 
kloakkvann. Det har kommunen i disse to tilfeller ikke gjort og forurensingen pågår fortsatt. 
Sameiet Aarstad av gnr. 13 bnr. 239 har gjentatte ganger påpekt at kloakkutslippene i Lygre 
må stoppes uten at kommunen har gjort noe som helst.

           Forholdene på Lyngtangen vil derfor bli innrapportert til Fylkesmannen i Rogaland og
           om nødvendig til Økokrim.
   

Ut fra dette er det innlysende at Magne Granbakken og Arne Rogstad m/fl. på Lyngtangen 
gjennom mange år har påvirket både vannkvaliteten og bunnforholdene i Gaulegsviken med 
sitt urensede kloakkvannutslipp.

           Det foreligger ingen miljømåling etter norm EN 13725 for luktmåling som identifiserer
           luktomfanget og luktkilden. Det er derfor ikke utenkelig at den lukt som Arne Rogstad
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påstår han kjenner faktisk kommer fra hans og Granbakkens urensede kloakkvannutslipp i 
Gaulegsviken. Man kan bli fristet til å sitere profeten - Herren straffer på stedet !

På bakgrunn av det som her er framsatt og framlagt, kan jeg ikke se at begrunnelsen for
omgjøring av vedtaket i sak 42/87 slik det framgår av vedtaket i sak M-085/07 pkt. 1 og pkt. 2
holder. Vedtaket i sak M-085/07 er kun begrunnet med påstander som ikke er underbygget
med dokumentasjon - jf. påståtte luktproblemer.

Samlet sett foreligger det her et svært dårlig grunnlag for å komme med noen som helst
pålegg fra kommunens side. Kommunen vedtok selv stans i arbeidene med frist 1.1.2008
slik det framgår av sak M-085/07 pkt. 1 - 2. setning. Det foreligger heller ikke noe grunnlag
for å ilegge dagbøter i denne sak så lenge kommunen har stanset arbeidene og det nå
har vært stopp i arbeidet i godt over 2 år.

Saksbehandlers vurderinger:
Eigersund kommune har den 18.01.10 sendt varsel om pålegg om avslutning av arbeid og 
opprydding i samsvar med miljøutvalgets vedtak av 19.04.07.
Lars Aarstad ønsker at ytterligere arbeid utsettes inntil det er utarbeidet reguleringsplan for 
området. De aktuelle mudderbankene kan i alle tilfeller ikke regnes som ”rene masser” og er 
dermed ikke tilrådelige som utfyllingsmasse for området. Dette ønsket kan dermed ikke 
tillegges særlig vekt.
Saken rundt Gaulegsvike har pågått i flere år. Eigersund bygningsråds første vedtak er datert 
17.01.85. Saken har vært gjennom en fullstendig klageprosess hvor Fylkesmannen har 
stadfestet kommunens vedtak.
En reguleringsprosess kan ta relativt lang tid. Ofte kan det ta opptil flere år å utarbeide en 
reguleringsplan og få den godkjent. Det synes derfor ikke som en god løsning. 
Det kan ikke ha betydning for denne saken hvorvidt det finnes eller ikke finnes luktplager 
eller forekomster av skadelige gasser som må karakteriseres som helsefarlige. Sakens
faktiske forhold er at tillatelsen til å fylle ut Gaulegsvike, gitt som sak 42/87, er trukket tilbake 
i sak 085/07. Argumenter for eller i mot dette vedtaket vil være irrelevante da vedtaket er 
endelig. Slike argumenter skal ikke ha betydning før hele sakskomplekset eventuelt tas til ny 
behandling på et senere tidspunkt.
Sakens kjerne slik den står her vil derimot være hvorvidt et pålegg om å fjerne oppstuede 
mudderbanker som ligger innenfor tidligere tillatt grense for utfylling vil være urimelig etter 
plan- og bygningslovens § 116b.
Det kan for tiltakshaver virke urimelig å måtte fjerne alle oppstuede masser når disse 
massene ligger langt innenfor grensene for tidligere tillatt grense. Å fjerne disse massene vil 
også være forholdsvis kostbart.
På den andre siden er det gjort et vedtak i saken som også Fylkesmannen har stadfestet. En 
bør være forsiktig med å lempe på vilkår og/ eller sanksjoner da dette kan virke støtende mot 
den alminnelige rettferdighetsoppfatningen samtidig som det kan skape presedens. Videre vil 
fjerning av oppstuede masser være positivt for beboere i nærområdet.
På bakgrunn av dette kan det ikke sies å være urimelig å pålegge mudderbankene fjernet i 
tråd med tidligere vedtak.
På slik bakgrunn anbefaler rådmannen at Miljøutvalget avslår anmodningen fra Lars Aarstad 
om utsettelse av arbeid og at det gis pålegg om fjerning av oppstuede masser med 
dagmulkter som konsekvens dersom dette ikke etterkommes.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Alternative løsninger:
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Miljøutvalget har nøye vurdert saken og har kommet til at anmodningen fra Lars Aarstad om 
utsettelse av arbeid etterkommes og at saken stilles i bero til reguleringsplan er endelig 
vedtatt.

Komplett søknad med nabovarsel må innsendes innen 09.04.10.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 35 og plan- og bygningslovens §§ 93 –
95.

---- o ----

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
107003 Vedr. varsel om pålegg - utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239
104131 Varsel om pålegg - Utfylling Gaulegsviken - Lygre gnr. 13 bnr. 239
81547 Utfylling Gaulegsviken, gnr. 13 bnr. 239
108855 Oversender saksdokumenter - utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239
108856 Saksframlegg 23.08.07 - sak 085/07 - utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239
108857 SKMBT_C45110021309370.pdf
108858 Kommuneplanens bestemmelser
113312 Kopi av vedtak av 19.02.87 sak 42/87 - utfylling Gaulegsvika
113314 Kommunelegens vurdering av lukt og H2S målinger - Lygre
113315 SKMBT_C45110031010132.pdf
113316 SKMBT_C45110031010133.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 01.01.2008 Arne Rogstad Plassering av container gnr. 13 bnr. 239 -
forespørsel

2 I 01.01.2008 Arne Rogstad Luktplager i Lygrepollen - måling av H2S -
forespørsel

3 I 30.01.2008 Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage vedr. utfylling Gaulegsviken - kommunens 
vedtak av 19.04.07 stadfestes

4 I 11.02.2008 Arne Rogstad Utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239 -
forespørsel

5 I 12.02.2008 Magne Granbakken Utfylling Gaulegsviken

6 I 12.04.2008 Sølvi Ege Spørsmål til miljøutvalget 22.04.08 - ang. utfylling 
Gaulegsviken

7 I 20.06.2008 Adv. Eyolf Lund Utfylling av Gaulegsviken - vedtak - forespørsel

8 I 30.09.2008 Mitsem & Co DA Adv. 
Rekve Angående utfylling av Gaulegsviken - Vedtak

9 U 29.10.2008 Adv. Eyolf Lund Utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239

10 I 30.10.2008 Sivilombudsmannen Klage over manglende svar fra Eigersund 
Kommune

11 I 09.11.2008 Magne Granbakken Utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239

12 I 19.12.2008 Arne Rogstad Luktplager i Lygrepollen - målling av H2S -
purring på svar

13 I 21.07.2009 Fylkesmannen i 
Rogaland Utfylling Gaulegsviken, gnr. 13 bnr. 239

14 I 19.09.2009 Arne Rogstad Utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239 -
ønske om kopi av brev i saken
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15 I 30.12.2009 Sivilombudsmannen Klage over manglende oppfølging fra Eigersund 
Kommune - utfylling Gaulegsviken

16 I 05.01.2010 Sivilombudsmannen Oversendelse av kopi av brev fra Arne Rogstad, 
utfylling Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239

17 U 18.01.2010 Lars Aarstad Varsel om pålegg - Utfylling Gaulegsviken -
Lygre gnr. 13 bnr. 239

20 U 31.01.2010 Arne Rogstad Luktplager i Lygrepollen. Vurdering av H2S 
målinger.

21 U 31.01.2010 Arne Rogstad Luktplager i Lyngrepollen. Redegjørelse.

22 U 31.01.2010 SOM att. Lisa Vogt-
Lorentzen Oversendelse av kopi av brev til S.O.M.

23 U 31.01.2010 Fylkesmannen i 
Rogaland. Fylkeslegen.

Oversendelse kopi av brev til Fylkesmannen i 
Rogaland. Fylkeslegen.

19 I 01.02.2010 Lars Aarstad Vedr. varsel om pålegg - utfylling Gaulegsviken, 
Lygre gnr. 13 bnr. 239

18 U 01.02.2010 Lars Aarstad Vurderinger vedrørende utfylling Gaulegsviken, 
Lygre gnr. 13 bnr. 239

25 I 10.02.2010 Arne Rogstad Vedr. fjerning av mudderbanker i Gaulegsviken 
gnr. 13 bnr. 239

26 U 13.02.2010 Miljøutvalget Oversender saksdokumenter - utfylling 
Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239

27 X 13.02.2010 Saksframlegg 23.08.07 - sak 085/07 - utfylling 
Gaulegsviken, Lygre gnr. 13 bnr. 239

28 X 13.02.2010 Utsnitt kommuneplanens arealdel
29 X 13.02.2010 Kommuneplanens bestemmelser

30 I 09.03.2010 Lars Aarstad v/ Harald 
Aarstad Ytterligere kommentarer fra Lars Aarstad m.fl.

33 X 10.03.2010 Informasjon om luktmåling
34 X 10.03.2010 Situasjonsplaner

31 X 10.03.2010 Kopi av vedtak av 19.02.87 sak 42/87 - utfylling 
Gaulegsvika

32 X 10.03.2010 Kommunelegens vurdering av lukt og H2S 
målinger - Lygre

35 I 10.03.2010 Harald Aarstad
Tillegg til tilsvar oversendt i e-post herfra datert 
09.03.2010 pkt. 3.00. - Forurensende 
kloakkvannutslipp

Parter i saken:
           
N Arne Rogstad Lyngtangen 20 4370 EGERSUND
O Fylkesmannen i 

Rogaland
Postboks 59 4001 STAVANGER

TIL Gjert Magne Aarstad Hestnesveien 4370 EGERSUND
TIL Knut Aarstad Eidsvollgata 67 4307 SANDNES
TIL Lars Aarstad Symrebakken 1 4370 EGERSUND
N Magne Granbakken Lyngtangen 19 4370 EGERSUND
O Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO





























Internt notat
  

  

Sakshistorikk - Utfylling Gaulegsviken - Lygre gnr. 13 bnr. 239

Vår ref.: 12/25491 / 07/3379 / GBR-13/239, FA-L42 Dato: 02.10.2012

Saksbehandler: Tom Grøsfjell Telefon: 51 46 83 25 Mobiltelefon:   

E-post: tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

17.01.85 Eigersund bygningsråd gjorde i sak 21/85 slikt vedtak:
Bygningsrådet vil på det skarpeste påtale at fyllingsarbeidene ble satt i gang uten at saken var 
meldt til bygningsrådet i henhold til bygningslovens § 84.
Det gis tillatelse til utfylling i Gaulegsvika i samsvar med foreliggende søknad, og som vist på 
kart datert 09.01.1985.
Bygningsrådet vil presisere at fylling utover dette ikke må foretas uten at de nødvendige 
tillatelser er innhentet.
Mudderbakken som stuer seg opp foran fyllinga, må fjernes etter hvert som fyllingsarbeidene 
skrider fram.

19.02.87 Eigersund bygningsråd gjorde i sak 42/87 slikt vedtak:
Grense for utfylling godkjennes som omsøkt. Det er et vilkår for godkjenningen at fyllingen 
utføres på følgende måte: Før ytterligere utfylling i vika foretas, må det langs den ytre grense 
for fyllingsområdet legges opp en steinfylling/molo. Deretter må fylling skje fra denne og mot 
nord (mot land).

23.04.87 Eigersund bygningsråd behandlet naboklage på vedtak i sak 42/87, og gjorde slikt 
vedtak:

Bygningsrådet vil presisere at eventuelle oppstuede masser på utsiden av steinfylling/moloen 
som danner yttergrense for utfyllingen må fjernes etter hvert.
For øvrig opprettholdes vedtak i sak 42/87, og klagene tas således ikke til følge.
Saken sendes fylkesmannen i Rogaland til avgjørelse.

21.01.88 Fylkesmannen stadfestet Eigersund bygningsrådsvedtak i sak 42/87.
16.06.94 Bygningssjefen har i brev til Arne Rogstad og Magne Granbakken opplyst at 
pågående utfylling vurderes å skje i samsvar med bygningsrådets vedtak i sak 42/87.
19.07.94 Fylkesmannen skriver følgende i brev til Arne Rogstad:

EIGERSUND KOMMUNE. HENVENDELSE VEDR. FYLLINGSARBEIDER I GAULEGSVIKA.
Det vises til skriv av 27.06.94 hvor forhold angående pågående utfylling ønskes nærmere 
belyst. Fylkesmannen ser ikke grunn for å gå nærmere inn i saken fordi kommunen i brev av 
16.06.94 har vurdert de samme forhold. I kommunens avklaring fremgår at fyllingen skjer som 
forutsatt i vedtaket av 1987.
Av øvrige forhold kan fylkesmannen bekrefte at det er arealbruken som avklares gjennom 
bygningsbehandling og ikke hvem som kan gjennomføre tillatelsen.
Når det gjelder spørsmålet om gjennomføringsperspektiv, er dette i noen grad regulert i PBL § 
96. Bestemmelsen får ikke konsekvenser for pågående drift.
I den grad saken ønskes videre prøvd, må dette skje for domstolene, alternativt ved søksmål 
etter nabolovens bestemmelser.
Det vises for øvrig til at denne type henvendelser skal gjøres til teknisk etat og eventuelt 
behandles i bygningsrådet som sak.

19.04.07 Miljøutvalget gjorde følgende vedtak som sak 085/07:
1. Bygningsrådets vedtak i sak 42/87 omgjøres p.g.a. tungtveiende allmenne hensyn. 
Omgjøringen medfører at det innføres en frist for avslutning av fyllingsarbeidet til den 
01.01.2008. Andre vilkår gitt i bygningsrådets vedtak i sak 42/87 opprettholdes. Omgjøringen 
er foretatt med hjemmel i alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper, jfr. fvl. § 35.
2. Omgjøringen er begrunnet i registrerte luktproblemer i forhold til omgivelsene, manglende 
fagkyndig vurdering av håndtering av de oppmudrede massene og at fyllingsarbeidet er så 
omfattende og komplisert at det bør utføres av et ansvarlig foretak godkjent av kommunen.



- 2 -
3. Eventuell fortsettelse av fyllingsarbeidet kan skje etter at ny søknad er behandlet og 
godkjent av kommunen etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og av fylkesmannen 
ved behandling etter forskrift om begrensing av forurensing.

10.05.07 Lars Aarstad klager på vedtaket.
23.08.07 Miljøutvalget opprettholder vedtaket av 19.04.07.
30.01.08 Fylkesmannens stadfester kommunens vedtak av 19.04.07 som sak M-085/07.
11.02.08 Rogstad og Granbakken purrer på kommunen for manglende håndhevelse av 
Fylkesmannens/kommunens vedtak.
12.04.08 Sølvi Ege kommer med forespørsel om hva kommunen kan gjøre.
21.07.09 Fylkesmannen opplyser om at gjeldende vedtak pålegger Aarstad å fjerne 
oppstuede masser.
18.01.10 Varsel om pålegg – Aarstad pålegges å stoppe fylling umiddelbart og fullstendig 
etterkomme kommunens vedtak M-085/07 innen 30.06.10. Det skal sendes inn redegjørelse 
for hvordan arbeidet skal gjøres.
31.01.10 Kommunelegen sender ut rapporter om H2S-vurdering: 

Kommunelegen vurderer at det ikke er stor nok forekomst til å utgjøre en helsefare som 
hjemler tiltak etter kommunehelsetjenesteloven § 4a.

01.02.10 Kommunen oversender H2S-vurdering til Aarstad.
01.02.10 Aarstad kommenterer varsel om pålegg. Ber om å utsette arbeidet med å fjerne 
masser til kommunen har regulert området.
23.03.10 Miljøutvalget pålegger Aarstad å fjerne oppstuede masser med dagmulkter som 
sanksjon dersom pålegget ikke følges.
19.04.10 Adv. Aarstad påklager vedtaket om pålegg.
15.06.10 Miljøutvalget opprettholder sitt vedtak om pålegg.
18.01.11 Fylkesmannen i Rogaland stadfester kommunens vedtak om pålegg.
25.02.11 Adv. Aarstad klager til Sivilombudsmannen og viser til nye opplysninger.
30.05.11 Sivilombudsmannen finner at Fylkesmannen ikke har fått vurdere de nye 
opplysningene og ser ikke grunn til å vurdere saken selv.
30.06.11 Adv.  Aarstad ber Fylkesmannen vurdere saken på ny.
05.03.12 Det avholdes befaring på stedet med representanter fra kommunen, Aarstad og 
Fylkesmannen.
07.09.12 Fylkesmannen opphever sitt vedtak av 18.01.11 og opphever samtidig kommunens 
vedtak om pålegg.
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
168/12 Planteknisk utvalg 23.10.2012

Fasadeendring/reklameskilt gnr. 13 bnr. 1275 - Mosa 
Abdullah Abas, Elvegaten 3
  

Sammendrag:
Eigersund kommune mottok den 02.08.12 søknad om oppføring av fasadeskilt på 
eiendommen gnr. 13 bnr. 1275. Skiltet ønskes oppført på bygningens fasade mot Elvegaten. 
Skiltet ønskes oppført som reklameskilt for frisørsalong og skiltet er ca. 1 meter bredt og 6 
meter langt.  
Naboer er varslet og det foreligger ingen merknader.

Saken legges frem for Planteknisk utvalg da den er av prinsipiell karakter og vil være førende 
for videre behandling av lignende saker. En gjør oppmerksom på at tiltaket ikke forutsetter 
dispensasjon fra reguleringsplan eller kommuneplan. 

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak 02.10.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om oppføring av fasadeskilt på eiendommen gnr. 
13 bnr. 1275. og finner å kunne akseptere plassering av fasadeskiltet under følgende 
forutsetninger: 
1. Skiltet reduseres i lengde fra 6 meter til 5 meter og sentreres på fasaden.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for Egersund sentrum.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldende plangrunnlag
For området gjelder reguleringsplan for Egersund sentrum, vedtatt av kommunestyret 12.10.09. 
Omsøkt areal er i planen regulert til kombinerte formål –forretning/kontor.

Plan- og bygningslovens § 30-3. Skilt- og reklameinnretninger

       Skilt- og reklameinnretninger må ikke virke skjemmende eller sjenerende i seg selv, i 
forhold til omgivelsene eller for trafikken, eller i strid med ønsket utvikling i kommunen. 
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       Tillatelse til skilt- og reklameinnretning kan gis permanent, for et bestemt tidsrom eller 
inntil videre. Dersom tillatelsen er gitt inntil videre, kan kommunen gi pålegg om å fjerne eller 
endre enhver skilt- og reklameinnretning som etter kommunens skjønn strider mot kravene i 
første ledd. Innretning som antas å medføre fare kan i alle tilfelle kreves fjernet ved pålegg 
fra kommunen. 

       Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om materielle krav til skilt- og 
reklameinnretninger. 

Aktuell bestemmelse fra kommuneplanen. 

§ 1.12 Fasader, skilt og reklame jfr. Pbl § 11-9 nr. 5 

- Skilt – og reklameinneretninger og liknende må ikke settes opp uten søknad og 
tillatelse, jf. Pbl§ 30-3. 

- I områder som er regulert til spesialområde bevaring, på bygninger som er fredet eller 
har antikvarisk verdi og innenfor andre bevaringsverdige bygningsmiljø, kan skilt og 
reklame tillates på vilkår som setter strenge krav til at utforming skal harmonere med 
strøkets og bygningsmiljøets karakter. Dette skal forelegges kulturmyndighet for 
uttale

- I boligstrøk er lysreklame, klistreplakater og andre reklameinnretninger ikke tillatt. 
Unntaket kan gjøres for forretninger som tjener strøket. Reklamer som sjenere boliger 
kan forbys. 

- Det skal være samsvar mellom skilt/reklame og virksomheten i bygningen. I 
utgangspunktet tillates maksimum ett skilt pr. bygning/virksomhet. Store reklamer og 
henvisningsskilt uten tilknytning til bygningen de er plassert på er ikke tillatt. 
Skjemmende belysning, farger og utførelser er ikke tillatt. 

- Takreklamer med silhuettvirkning tillates ikke. 

- Langs innfartsveiene er det ikke tillatt med klistreplakater på vegger, gjerder eller på 
frittstående stativer. Reklametransparenter over gate eller vei tillates ikke, men kan 
tillates i tilknytning til festivaler, større kulturarrangement og lignende og skal 
godkjennes av kommunen. 

- Skilt, markiser og andre innretninger ut over fortau og annen offentlig grunn m må 
ikke hindre ferdselen eller være til fare for omgivelsene, Fri høyde under uthengsskilt 
må være minst 2,5 meter, og fremspringet kan maksimalt være 0,8 meter, men aldri 
lenger enn at det mellom ytre kant av skiltet og fortauskant blir en avstand på minst 
0,7 meter. 

Saken ble forelagt regionantikvar i møte den 24.09.12: 
Regionantikvaren anbefalte at lengden på skiltet reduseres for å unngå at bygningens fasade 
fremstår som oppstykket. For eksempel at skiltet avsluttes på linje med de eksisterende 
vinduene. (se vedlagt illustrasjon)

Saksbehandlers vurderinger:
Tiltaket er tilknyttet næringsformålet. Det forutsettes at skiltet reduseres i lengde i tråd med 
regionantikvarens anbefalinger. 

Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at søknaden godkjennes med vilkår. 
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Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad om oppføring av fasadeskilt på eiendommen gnr. 13 
bnr. 1275 og søknaden avslås da…. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for Egersund sentrum.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

240873
Søknad om tiltak uten ansvarsrett, fasadeendring, oppføring av reklameskilt gnr. 13 
bnr. 1275 - Mosa Abdullah Abas, Elvegaten 3

240875 Fasadetegning
240876 Info skriv vedr. fasadeendring
240877 Bilder
247310 Illustrasjon fasadeskilt gnr 13 bnr. 1275.pdf
247324 kommuneplanbestemmelse §1.12.pdf
247329 Reguleringsplan for egersund sentrum- elvegaten.pdf
247325 bestemmelser sentrum.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 18.07.2012 Mosa Abdullah Abas
Søknad om tiltak uten ansvarsrett, 
fasadeendring, oppføring av reklameskilt gnr. 13 
bnr. 1275 - Mosa Abdullah Abas, Elvegaten 3

2 U 19.09.2012 Mosa Abdullah Abas
Foreløpig svar - Fasadeendring/reklameskilt gnr. 
13 bnr. 1275 - Mosa Abdullah Abas, Elvegaten 3

Parter i saken:
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TIL Mosa Abdullah Abas Elvegaten 3 4370 EGERSUND

















































Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 01.10.2012
Arkiv: :GBR-13/50, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
12/1528
Journalpostløpenr.:
12/25040

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
169/12 Planteknisk utvalg 23.10.2012

Opparbeidelse infrastruktur - gnr. 13 bnr. 50 og 780 -
Byggmestrene Larsen & Bjørkeland AS, Hestnesveien 175
  

Sammendrag:
Det er i skriv mottatt her 12.07.12 søkt om opparbeidelse av teknisk infrastruktur, herunder 
vei, vann, avløp og lekeplass, på eiendommene gnr. 13 bnr. 50 og 780.
Det foreligger ikke utbyggingsavtale i saken og søknaden legges derfor frem for Planteknisk 
utvalg på grunn av ordlyden i reguleringsplanen og sakens prinsipielle betydning for øvrig.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 01.10.2012:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad om opparbeiding av infrastruktur på eiendommene 
gnr. 13 bnr. 50 og 780 i tråd med gjeldende reguleringsplan og finner å kunne gi tillatelse på 
følgende vilkår:

1. Plan- og bygningslovens med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Tiltaket utføres i samsvar med godkjente tegninger.
3. Godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
4. Arbeidet kan ikke igangsettes før det er innsendt dokumentasjon på at det foreligger 

utbyggingsavtale/tilsagn til avkjørselstillatelse fra Statens Vegvesen, jamfør 
reguleringsplanens § 10.2 andre ledd.

5. Før arbeidene igangsettes må det forelegges detaljplaner til godkjenning hos vei- og 
utemiljøsjefen for opparbeidelse av lekeplass.

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 21-4 og reguleringsplan for Hestnes.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det fremgår av reguleringsplanens § 11:
Utbyggingsavtaler skal benyttes for alle utbyggingsområder BB samt utbyggingsområde B der det er 4 
boenheter eller flere. All annen arealbruk vil alltid utløse krav om utbyggingsavtale. Eventuelle 
tvilstilfeller om ikke å benytte utbyggingsavtale i B-områder avgjøres av Miljøutvalget.

Det foreligger ikke utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Eigersund kommune.
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Saksbehandlers vurderinger:
Det er gjeldene rett at det ikke kan stilles vilkår for byggetillatelse at det inngås 
utbyggingsavtale. Dette følger blant annet av departementet uttalelse av 07.10.10 hvor det 
fremgår:
Det kan altså ikke vedtas bestemmelser i plan med krav om utbyggingsavtale, og søknad om 
byggetillatelse kan ikke avslås med den begrunnelse at utbyggingsavtale ikke er inngått.

Videre har departementet i uttalelse av 26.09.11 presisert:
Innledningsvis presiserer departementet at kommunen under ingen omstendighet har hjemmel til å 
stille vilkår om en utbyggingsavtale. Kommunen kan heller ikke stille som krav i plan at avtale skal 
inngås før tillatelse gis.

Siden det i flere nyere reguleringsplaner er inntatt krav om utbyggingsavtale anser 
Rådmannen det som hensiktsmessig å få avklart hvordan planteknisk utvalg ønsker å 
behandle lignende søknader.

De tekniske planene synes å være i samsvar med gjeldende reguleringsplan og kommunale 
normer for slike anlegg med unntak av regulert lekeplass. Før arbeidene igangsettes må det 
forelegges detaljplaner til godkjenning hos vei- og utemiljøsjefen for opparbeidelse av 
lekeplass.

I tillegg må det forutsettes at det innsendes dokumentasjon på at det er inngått 
utbyggingsavtale med Statens Vegvesen, jamfør regulerningsplanens § 10.2 andre ledd før 
arbeidet kan igangsettes. 
Det skal bemerkes at begrepet ”utbyggingsavtale” har en noe annen betydning i denne 
sammenheng da Rådmannen får opplyst av Statens Vegvesen at de anser det som 
tilstrekkelig at det utarbeides et referat fra byggemøte. Kravet må altså ses i sammenheng 
med veglovens § 40 om avkjørselstillatelse.

Det er ingen andre rekkefølgekrav i reguleringsplanen som får betydning for henværende 
søknad.

Søknaden kan altså godkjennes da Rådmannen ikke kan se en saklig grunn til å avslå den. I 
slike tilfeller har kommunen ifølge plan- og bygningslovens § 21-4 plikt til å gi tillatelse.

Dersom det fortsatt skulle være ønskelig å inngå utbyggingsavtale kan det fattes vedtak om 
midlertidig bygge- og deleforbud etter plan- og bygningslovens § 13-1 frem til kommunen har 
endret reguleringsplanen til å omfatte andre rekkefølgekrav hvor det er naturlig å inngå en 
utbyggingsavtale. 
Vedtak om midlertidig forbud mot tiltak bør likevel ikke fattes før partene har fått anledning til 
å uttale seg og saken bør derfor sendes tilbake til administrasjonen for videre forføyning 
dersom planteknisk utvalg anbefaler at det fattes et slikt vedtak.

Rådmannen finner med dette at man må se bort fra eventuelle vilkår om inngåelse av 
utbyggingsavtale som ikke relaterer seg til tekniske rekkefølgekrav i en reguleringsplan.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å godkjenne tiltaket som omsøkt.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.
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~ o ~

Alternative løsninger:
Alternativ 1:
Saken sendes tilbake til administrasjonen som fatter vedtak om midlertidig bygge- og 
deleforbud samtidig som det startes reguleringsarbeid for å endre gjeldende reguleringsplan.

Alternativ 2:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad mottatt her 12.07.12 om opparbeiding av infrastruktur 
på eiendommene gnr. 13 bnr. 50 og 780, og finner at søknaden avslås.
Dette med følgende begrunnelse:

- …
- …
- …

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 21-4 og reguleringsplan for Hestnes.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
239599 Søknad om tillatelse i ett trinn, opparbeidelse deler av Hestnesfeltet gnr. 13 bnr. 50
246646 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser
246645 Uttalelse av 07.10.10
246644 Uttalelse av 26.09.11
246725 Del av boligfelt Hestnes - gatelys
247170 Reviderte tegninger A4

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 12.07.2012
Byggmestrerne Larsen 
& Bjørkeland AS

Søknad om tillatelse i ett trinn, opparbeidelse 
deler av Hestnesfeltet gnr. 13 bnr. 50

3 U 07.09.2012 Larsen & Bjørkeland AS Vedrørende vei i Hestnes

4 U 11.09.2012
Byggmestrene Larsen & 
Bjørkeland AS

Foreløpig svar - Vei gnr. 13 bnr. 50 -
Byggmestrene Larsen & Bjørkeland AS, 
Hestnesveien 175

6 I 27.09.2012
Byggmestrerne Larsen 
& Bjørkeland AS

Reviderte plan- og profiltegninger gnr. 13 bnr. 50

9 X 27.09.2012 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser

8 I 27.09.2012
Kommunal- og 
regionaldep

Uttalelse av 07.10.10

7 I 27.09.2012
Kommunal- og
regionaldep

Uttalelse av 26.09.11

10 I 27.09.2012
Byggmestrerne Larsen 
& Bjørkeland AS

Del av boligfelt Hestnes - gatelys

11 I 28.09.2012 Larsen & Bjørkeland AS Reviderte tegninger vei gnr. 13 bnr. 50

5 S 01.10.2012
Opparbeidelse infrastruktur - gnr. 13 bnr. 50 og 
780 - Byggmestrene Larsen & Bjørkeland AS, 
Hestnesveien 175

12 X 01.10.2012 Reviderte tegninger A4
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Parter i saken:
            
TIL Byggmestrene Larsen 

& Bjørkeland AS
Hestnesveien 175 4370 EGERSUND















































Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.09.2012
Arkiv: :GBR-94/1, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
12/1431
Journalpostløpenr.:
12/24171

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
170/12 Planteknisk utvalg 23.10.2012

Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom gnr. 
94 bnr. 1 - Solveig Omdal/Eigersund kommune, 
Sirdalsveien 20
  
Sammendrag:

Eigersund kommune ved Bygg og eiendomssjefen har den 05.07.12 søkt om dispensasjon 
for fradeling av en parsell på ca. 59 daa fra gnr. 94 bnr. 1. Eier av gnr. 92 bnr. 1- Solveig 
Omdal skal beholde arealet rundt eksisterende bebyggelse på eiendommen.
Bakgrunnen for søknaden er at Eigersund kommune ønsker å opparbeide eiendommen i 
tråd med reguleringsplanen for området. 

Deler av parsell som ønskes fradelt kommer utenfor reguleringsplanens begrensning og 
forutsetter dermed dispensasjon fra formål LNFR- Landbruks-, natur- og friluftsformål samt 
reindrift i kommuneplanens arealdel. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan anbefale dispensasjon eller avslå søknaden. Dersom dispensasjon 
anbefales blir søknaden oversendt til Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Rogaland. 

Rådmannens forslag til vedtak 20.09.2012:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 09.07.12 om fradeling av parsell fra 
eiendommen gnr. 94 bnr. 1 og finner å kunne anbefale dispensasjon fra formål LNFR 
kommuneplanens arealdel samt tillate deling etter jordloven.
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i 
kommuneplanen eller kravet om reguleringsplan. Delingen er neppe egnet til å skape 
forventninger om annen bruk enn som vist i kommuneplanens arealdel da søknaden 
beskriver opparbeidelse av eiendommen i tråd med reguleringsplan for Rv9/Ramsland-
Helleland.
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen vil 
opparbeides i tråd med reguleringsplanen. 

Det fattes følgende vedtak:
1. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av plan- og bygningslovens § 19 gis 

dispensasjon fra formål LNFR kommuneplanens arealdel som omsøkt. 

2. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til 
fradeling av omsøkt parsell på ca. 59 dekar, hvorav ca. 13 dekar er avsatt til LNF-
område i kommuneplanen. 
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Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale før 
endelig avgjørelse.

Eventuell tidligere politisk behandling:
14.06.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

FS-084/12 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Eigersund kommune kjøper del av gnr. 94 bnr. 1 som utgjør ca 58 675 m² for kr. 
2.460.000 i henhold til kjøpekontrakt mottatt 11.05.2012. I tillegg betaler Eigersund 
kommune oppmålingsgebyr, dokumentavgift, tinglysingsgebyrer og 
saksbehandlingsgebyr knyttet til kjøpet og som vil utgjøre ca. kr. 101.096.

Finansiering skjer slik:
 Kjøp av eiendom til 2.460.000 kroner dekkes over investeringsprosjekt 1880.
 Oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysingsgebyrer på 80.596 kriner 

dekkes over investeringsprosjekt 1880.
 Avsatte midler (550.000 kroner) på investeringsprosjekt 1433 flyttes til 

investeringsprosjekt 1880.
 Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om fradeling og pbl og 

jordloven på 20.500 kroner dekkes Sentraladminiistrasjonen – ansvar 1120

Vedtaket er enstemmig.

18.06.2012 Kommunestyret

Møtebehandling:

Votering:
Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.

KS-068/12 Vedtak:

Eigersund kommune kjøper del av gnr. 94 bnr. 1 som utgjør ca 58 675 m² for kr. 
2.460.000 i henhold til kjøpekontrakt mottatt 11.05.2012. I tillegg betaler Eigersund 
kommune oppmålingsgebyr, dokumentavgift, tinglysingsgebyrer og 
saksbehandlingsgebyr knyttet til kjøpet og som vil utgjøre ca. kr. 101.096.

Finansiering skjer slik:
 Kjøp av eiendom til 2.460.000 kroner dekkes over investeringsprosjekt 1880.
 Oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysingsgebyrer på 80.596 kriner 

dekkes over investeringsprosjekt 1880.
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 Avsatte midler (550.000 kroner) på investeringsprosjekt 1433 flyttes til 
investeringsprosjekt 1880.

 Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om fradeling og pbl og 
jordloven på 20.500 kroner dekkes Sentraladministrasjonen – ansvar 1120

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldende plangrunnlag. 
For området gjelder i hovedsak Reguleringsplan for Rv. 9/Ramsland – Helleland vedtatt av 
kommunestyret den 03.03. 1986.

For en del av eiendommen (ca. 13 daa) gjelder kommuneplanen for Eigersund, vedtatt av 
kommunestyret den 06.06.11. Området er vist med formål LNFR- Landbruks-, natur- og 
friluftsformål samt reindrift. Det foreligger et generelt bygge- og deleforbud i LNFR- områder. 
Kun tiltak innenfor stedbunden næring kan fradeles. 

Det 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. 

Det fremgår av jordlovens § 12:
Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan 

samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i 
sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av 
eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). 

Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller 
deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom 
anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. 
Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og 
bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. 

Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla 
som lova skal fremja. 

Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen 
eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei 
driftseining. 

Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på 
tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela 
eigedom. 
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Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket 
bort. 

Det opplyses om følgende i søknad: 

Saksbehandlers vurderinger:
Saken legges frem for politisk behandling da fradelingen forutsetter dispensasjon fra formål 
LNFR i kommuneplanen arealdel. En anser omsøkt fradeling som uproblematisk da delingen 
formaliserer eierforholdene slik at senere deling av eiendommen i tråd med 
reguleringsplanen forenkles. Alle fremtidige søknader om bebyggelse eller deling må være i 
samsvar med plan- og bygningsloven og reguleringsplan. Eiendommen vil etter gjennomført 
deling ikke være byggeklar, og vil uansett være avhengig av ytterligere fradeling før 
byggetillatelse kan gis.

Jordbrukssjefens vurderinger jordloven: 

Solveig Omdal ønsker å dele fra ca. 58,6 dekar fra gnr./bnr. 94/1. Parsellen skal kjøpes av 
Eigersund kommune.  Parsellen skal nyttes til boligformål.  I følge brev av 18.06.2012 fra 
Solveig Omdal består ca. 13 dekar av arealet av LNF-område. Resten er avsatt til 
boligområde på kommuneplan/gjeldende reguleringsplan.  Ved nærmere oppmåling ser det 
ut som ca. 11,7 dekar av eiendommen gnr./bnr. 94/1 er avsatt til LNF-formål på 
kommuneplanens arealdel.  Solveig Omdal skal beholde ca 1,9 dekar av eiendommen 
gnr./bnr, 94/1 som er avsatt til boligområde. Hun beholder også naboeiendommen gnr./bnr. 
94/65 som er avsatt til boligområde. 

Jordbruksarealene på gnr./bnr. 94/1 leies av Bjørn Kåre Melhus. Dette er 7 dekar fulldyrket 
jord og 30 dekar innmarksbeite.  Jordbruksarealene ligger innenfor regulert område for bolig 
som kommunen skal kjøpe.  Bjørn Kåre Melhus forpakter også gården til Ståle Svalestad, 
gnr./bnr. 95/1 m.fl. og leier i tillegg gnr./bnr. 94/36 av Eigersund kommune.  Bjørn Kåre 
Melhus har ca. 85 vinterfôra sau. Bjørn Kåre Melhus håper han kan fortsette å leie 
jordbruksarealene på gnr./bnr. 94/1 selv om Eigersund kommune overtar som eier, inntil 
boligbyggingen starter.    

Området på ca. 11,7 dekar av gnr./bnr. 94/1 som er avsatt til LNF består av ca. 8 dekar med 
løvskog, ca. 3 dekar med innmarksbeite og 1 dekar med annet areal. Mesteparten, ca. 11 
dekar,  grenser inntil gnr./bnr. 94/22. Eigersund kommune eier gnr./bnr. 94/22. Her er det  ca. 
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167,5 dekar med produktiv skog (gran og lerk). Det er ca.  8000 m3 med skog som kan 
hogges her om 10 år. Det er viktig at Eigersund kommune legger til rette for å kunne 
transportere skog ut fra gnr./bnr. 94/22 gjennom gnr./bnr. 94/1. 

Konklusjon. 
Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon og tillatelse til deling som omsøkt. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 09.07.12 om fradeling av parsell fra 
eiendommen gnr. 94 bnr. 1 og finner ikke at det kan gis dispensasjon fra formål LNFR i 
kommuneplanens arealdel.

Søknaden avslås. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19. 
~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

237768
Søknad om deling av grunneiendom gnr. 94 bnr. 1 - Sirdalsveien 20 - areal som skal 
selges til

237769 Søknad om dispensasjon

237771
Kart

237772 Situasjonskart
237773 Deling av grunneiendom/rekvisjon av oppmålingsforretning
237774 Rekvisjon av oppmålingsforretning
245291 Reguleringsplan for Rv9, Ramsland, Helleland.pdf
245292 Bestemmelser til reguleringsplan for Rv9,Ramsland, Helleland.pdf

245293
Utsnitt av kommuneplan og bestemmelser - deling av grunneiendom gnr. 94 bnr. 1, 
Solveig Omdal , Eigersund kommune.pdf

245636
Landbruksfaglig utttalelse vedr. fradeling av parsell til boligbygging på Ramsland 
gnr. 94 bnr. 1
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

3 I 21.05.2012 Solveig Omdal Fullmakt fra eier av gnr. 94 bnr. 1

1 I 18.06.2012 Solveig Omdal
Søknad om deling av grunneiendom gnr. 94 bnr. 
1 - Sirdalsveien 20 - areal som skal selges til

2 U 11.09.2012
Eigersund kommune; 
Helge Waage

Foreløpig svar - Deling av grunneiendom gnr. 94 
bnr. 1 - Solveig Omdal/Eigersund kommune, 
Sirdalsveien 20

4 U 11.09.2012

Steinar Nordvoll; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ønsker uttale - Deling av grunneiendom gnr. 94 
bnr. 1 - Solveig Omdal/Eigersund kommune, 
Sirdalsveien 20

7 X 25.09.2012 Returbrev, ny adresse til Solveig Omdal

8 I 27.09.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Midlertidig uttalelse - kulturseksjonen Rogaland 
fylkeskommune gnr. 94 bnr. 1

Parter i saken:
            
SØK Helge Waage Bygg- og eiendomssjef
TIL Solveig Omdal Johan Thorsens gate 

49
4010 STAVANGER







































Internt notat
  

  

Mottakere:

Tina Tønnessen Myklebust Byggesaksbehandler

Landbruksfaglig utttalelse vedr. fradeling av parsell til boligbygging på 
Ramsland - gnr./bnr. 94/1

Vår ref.: 12/24480 / GBR-94/1, FA-L33 / 12/1431 Dato: 20.09.2012

Saksbehandler: Steinar Nordvoll Telefon: 51 46 10 32 Mobiltelefon:     

E-post: steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no

En viser til brev av 11.09.2012 fra Tina Tønnessen Myklebust. De bes om en 
landbruksfaglig uttalelse i saken. 

Solveig Omdal ønsker å dele fra ca. 58,6 dekar fra gnr./bnr. 94/1. Parsellen skal kjøpes av 
Eigersund kommune.  Parsellen skal nyttes til boligformål.  I følge brev av 18.06.2012 fra 
Solveig Omdal består ca. 13 dekar av arealet av LNF-område. Resten er avsatt til 
boligområde på kommuneplan/gjeldende reguleringsplan.  Ved nærmere oppmåling ser det 
ut som ca. 11,7 dekar av eiendommen gnr./bnr. 94/1 er avsatt til LNF-formål på 
kommuneplanens arealdel.  Solveig Omdal skal beholde ca 1,9 dekar av eiendommen 
gnr./bnr, 94/1 som er avsatt til boligområde. Hun beholder også naboeiendommen gnr./bnr. 
94/65 som er avsatt til boligområde. 

Jordbruksarealene på gnr./bnr. 94/1 leies av Bjørn Kåre Melhus. Dette er 7 dekar fulldyrket 
jord og 30 dekar innmarksbeite.  Jordbruksarealene ligger innenfor regulert område for bolig 
som kommunen skal kjøpe.  Bjørn Kåre Melhus forpakter også gården til Ståle Svalestad, 
gnr./bnr. 95/1 m.fl. og leier i tillegg gnr./bnr. 94/36 av Eigersund kommune.  Bjørn Kåre 
Melhus har ca. 85 vinterfôra sau. Bjørn Kåre Melhus håper han kan fortsette å leie 
jordbruksarealene på gnr./bnr. 94/1 selv om Eigersund kommune overtar som eier, inntil 
boligbyggingen starter.   

Området på ca. 11,7 dekar av gnr./bnr. 94/1 som er avsatt til LNF består av ca. 8 dekar med 
løvskog, ca. 3 dekar med innmarksbeite og 1 dekar med annet areal. Mesteparten, ca. 11 
dekar,  grenser inntil gnr./bnr. 94/22. Eigersund kommune eier gnr./bnr. 94/22. Her er det  ca. 
167,5 dekar med produktiv skog (gran og lerk). Det er ca.  8000 m3 med skog som kan 
hogges her om 10 år. Det er viktig at Eigersund kommune legger til rette for å kunne 
transportere skog ut fra gnr./bnr. 94/22 gjennom gnr./bnr. 94/1. 

Med vennlig hilsen

Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 06.09.2012
Arkiv: :FA-C22, FA-A20, 
FA-A06
Arkivsaksnr.:
12/895
Journalpostløpenr.:
12/16094

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

Miljøavdelingen
Seksjon vei og utemiljø
Jone Chr. Omdal
Vei og utemiljøsjef
51 46 83 09
jone.omdal@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
154/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012
171/12 Planteknisk utvalg 23.10.2012

Søknad om å oppføre en friluftsbygning mellom 
Årstadtjørn og Sorpetjørn
  

Sammendrag:
Kommunen har mottatt en søknad fra Samfundets skole ved FAU om tillatelse til å oppføre et 
enkelte friluftsbygg på kommunens eiendom gnr 13 bnr 265 Fjellro i friluftslivsområdet 
Vannbassengane. Bygget ønskes oppført i området mellom Sorpetjørn og Årstadtjørn.

Samfundets skole har siden 2005 hatt en avtale om å bruke dette området til sin uteskole. 
Området er flittig brukt av 1.-4. trinn som har uteskole en dag i uka høst og vår. Det er 
tidligere gitt tillatelse til å sette opp 2 større telt i området, men disse er nå nedmontert pga. 
sin dårlige tekniske stand.

Etter 7 års bruk av området ønsker skolen et mer permanent og praktisk bygg. Bygningen og 
området forøvrig vil være tilgjengelig for allmennheten, andre skoler og barnehager i den tid 
Samfundets skole ikke selv bruker anlegget. På denne måten vil friluftslivstilbudet i området 
utvides og styrkes.

Saksgang:
I reguleringsbestemmelsene for det aktuelle området: "Reguleringplan for Årstadtjødne -
Vannbassengene m.m." §14 Friluftsområde er det gitt følgende bestemmelser:

"Friluftsområde skal opparbeides og behandles etter forslag utarbeidet av grunneierne. 
Planene skal godkjennes av Park- og friluftsnemnda. ..." Det aktuelle arealet er regulert til 
friluftsområde.

Da park- og friluftsnemnda ikke lenger eksisterer er det naturlig at plantekniske utvalg (PTU)
gir sin vurdering av saken før den formelt søkes godkjent etter plan og bygningslovens 
bestemmeler.

Dersom utvalget støtter tiltaket:
a) administrasjonen gis fullmakt til å inngå en bruksavtale med Samfundets skole.
b) Samfundets skole søker tiltaket godkjent etter plan- og bygningslovens bestemmelser.
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Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2012:

Planteknisk utvalg (PTU) har gjennomgått søknaden og har vurdert at friluftsbygget ikke vil 
være til hinder for allmennhetens bruk av området. PTU kan derfor godkjenne, under gitte vilkår, 
at Samfundets skole ved FAU gis tillatelse til å anlegge det beskrevne friluftsbygget på 
kommunens eiendom gnr. 13 bnr. 265 Fjellro. 

Planteknisk utvalg overlater til kommunens administrasjon å utforme en bruksavtale med 
varighet inntil 20 år. Avtalen skal klargjøre partenes rettigheter og plikter og sikre allmennhetens 
adgang til området.  Avtalen skal signeres av ordfører og fremlegges som en referatsak i PTU. 

Planteknisk utvalg forutsetter at Samfundets skole ved FAU står ansvarlig for alle kostnader 
knyttet til opparbeiding, drift og vedlikehold av bygning og området rundt.

Tiltaket må søkes godkjent etter plan- og bygingslovens bestemmelser. 

25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
ASTRID HETLAND ROBERTSON (H) foreslo slikt utsettelsesforslag:

”Saken utsettes for befaring.”

Votering utsettelsesforslag:
Robertsons forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-154/12 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
I de senere årene har flere skoler og barnehager fremmet ønske om å opparbeide 
læringsområder i friluft. Ønskene er trolig motivert ut fra erfaringer høstet gjennom Dalane 
friluftsråd sitt mangeårige prosjekt "På naturlig vis", hvor en sammen med skoler og 
barnehager arbeider for å finne gode løsninger for læring i friluft. I kjølvannet av dette ønskes 
ofte et samlingssted hvor en kan søke ly for vær og vind. 

Husabø skole har gjennom FAU opparbeidet et flott og mye brukt læringsområde i Varberg. 
Det har også kommet muntlige og uformelle ønsker fra Rundevoll skole, Hellvik skole og 
Grøne Bråden skole om å sette opp et enkelt bygg som kan nyttes i fbm. uteskole. I 
samarbeid med Dalane friluftsråd har kommunen anlagt en gapahuk i nordre enden av 
Langavatnet på Lagård. Denne har blitt flittig brukt av skoler og barnehager, samt turfolk i 
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området. Samlet sett har kommunen så langt god erfaring med denne type anlegg og den 
aktiviteten de genererer. 

Samfundets skole har hatt en bruksavtale for det aktuelle området siden 2005. Friluftsrådet, 
Eigersund kommune og Egersund skog og treplantningsselskap har på ulike vis medvirket. 
Skolen har hatt et fast opplegg i området en gang hver uke, med unntak av vinterhalvåret. 
I søknaden opplyser Samfundets skole at det har stått to telt i området tidligere, men at disse 
nå er tatt ned pga dårlig teknisk stand. 

Skolen ved FAU har ønske om å få etablert et mer permanent bygg i området og har vært i 
kontakt med Tveit Natur, som har lang erfaring med å bygge gapahuker og friluftsbygg for
skoler, barnehager, kommuner og friluftsråd. Tveit Natur har blant annet bygget gapahuken i 
Langavanet, friluftsbygget i Lykkeliten barnehage, friluftshytta Storlibu med tilhørende 
gapahuker ved Nodlandsvatnet m.m. 

Skolen oppgir i sin søknad at området og bygget vil være åpent for alle. De ønsker å etablere 
en bålplass i bygget.

Bygget som er planlagt i Vannbassengane er 40-50 m2 og et tilsvarende bygg er bla. bygget 
i Hå kommune.  

For ytterligere informasjon vises det til søknaden.

Saksbehandlers vurderinger:
Saksbehandler har ingen innvendinger mot at det bygges et friluftsbygg i dette området, men 
det forutsettes at både området og bygget er tilgjengelig for allmennheten i den tid skolen 
selv ikke har aktiviteter i området.

Når det gjelder bruk av ild i Vannbassengane så er dette tatt opp med Egersund skog og 
treplantningsselskap. På nåværende tidspunkt ønsker en ikke at det opparbeides et 
permanent ildsted i bygningen, men en bør ta saken opp til ny vurdering på et senere 
tidspunkt.

Det forutsettes at det inngås en bruksavtale som avklarer rettigheter og plikter i området. 
Avtalen utformes administrativt og signeres av ordfører. Avtalens varighet bør settes til 20 år, 
slik at en får anledning til å søke spillemidler til anlegget.

En annen forutsetning er at skolen påtar seg drifts- og vedlikeholdsansvaret for bygget og 
området rundt, slik at ikke kommunens driftsapparat belastes. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt. Trinnløs adkomst inn i "gapahuken", men ulendt terreng frem til denne.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen.

~ o ~
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Alternative løsninger:

Planteknisk utvalg kan ikke godkjenne søknad om gapahuk/friluftsbygg i området mellom 
Årstadtjørn og Sorpetjørn med følgende begrunnelse:

1. ...
2. ...

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
224294 Skisse
224292 Søknad om å oppføre ei hytte ved uteområdet mellom Årstadtjørn og Sorpetjørn

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 02.04.2012 FAU Samfundet skole
Søknad om å oppføre ei hytte ved uteområdet 
mellom Årstadtjørn og Sorpetjørn

2 S 06.09.2012 FAU Samfundet skole
Søknad om å oppføre en friluftsbygning mellom 
Årstadtjørn og Sorpetjørn

Parter i saken:







Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 03.10.2012
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
12/1934
Journalpostløpenr.:
12/25675

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
172/12 Planteknisk utvalg 23.10.2012

Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 23.10.12
  

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 03.10.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 12/25685 X 03.10.2012
Byggesakssjefen delegert 
11.09. - 02.10.12

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
247684 Byggesakssjefen delegert 11.09.- 02.10.12.doc



Byggesakssjefen delegert 11.09.- 02.10.12. 

ArkivSakID Jdato Adm.enh Møtedato Journaltittel JournalP.ID Jp.st. Saksnr 

'12/363 17.09.2012 MBY 17.09.2012 Tillatelse til tiltak - Fasadeendring og 
rehabilitering av bolig gnr. 13 bnr. 1800 -
Roger Egebakken, Ludvig Feylingsgate 22 

'12/19986 J '338/12 

'08/3642 11.09.2012 MBY 11.09.2012 Tillatelse til tiltak - Deling av grunneiendom 
gnr. 17 bnr.8- Sokndalsveien 341 

'12/23564 J '356/12 

'12/1392 11.09.2012 MBY 11.09.2012 Tillatelse til tiltak - Deling av grunneiendom 
gnr. 17 bnr. 3 - Jan Steinar Puntervold, 
Kvå/Støen 

'12/23585 J '357/12 

'12/1187 11.09.2012 MBY 11.09.2012 Tillatelse til tiltak - Deling av grunneiendom 
gnr. 116 bnr. 2 festenr. 15 - Trygve 
Egelandsdal, Egelandsdalen 

'12/23655 J '358/12 

'12/1616 12.09.2012 MBY 12.09.2012 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, 
oppføring av altan samt erstatte vindu med dør 
gnr. 47 bnr. 183 

'12/23432 J '360/12 

'12/1424 12.09.2012 MBY 12.09.2012 Tillatelse i ett trinn til oppføring av påbygg 
over eksisterende garasje gnr.7 bnr. 744 

'12/23715 J '361/12 

'12/1253 13.09.2012 MBY 12.09.2012 Tillatelse til tiltak - oppføring av garasje, 
fasadeendring og hagestue gnr. 13 bnr. 1940 

'12/23725 J '362/12 

'12/1650 13.09.2012 MBY 13.09.2012 Tillatelse til tiltak - Ett-trinnssøknad 
(rammetillatelse og igangsettingstillatelse) 
for oppføring av tårnkran gnr. 8 bnr. 17 

'12/23574 J '363/12 

'09/1235 21.09.2012 MBY 21.09.2012 Tillatelse til tiltak - Oppføring av naust med 
fritidsbolig i 2 etasje, gnr. 7 bnr. 692 - Jan 
Leidland, Leidland 

'12/23862 F '364/12 

'12/1676 13.09.2012 MBY 13.09.2012 Tillatelse til seksjonering gnr. 13 bnr. 210 -
Sokndalsveien 16 

'12/23880 J '365/12 

'12/1536 14.09.2012 MBY 13.09.2012 Tillatelse i ett trinn, fasadeendring og 
oppføring av ny terrasse gnr. 7 bnr. 270 -
Leidlandsveien 5 

'12/23912 J '366/12 

'12/1550 13.09.2012 MBY 13.09.2012 Tillatelse til seksjonering gnr. 22 bnr. 86 '12/23922 J '367/12 

'12/1688 14.09.2012 MBY 14.09.2012 Tillatelse til deling av grunneiendom gnr. 4 
bnr. 13 - Løining A/S 

'12/23992 J '368/12 

'12/1443 14.09.2012 MBY 14.09.2012 Tillatelse til reseksjonering gnr. 13 bmr. 1250 
- Desconda AS, Arenessmauet 11 

'12/23976 J '369/12 



'11/1703 14.09.2012 MBY 14.09.2012 Tillatelse til tiltak - carport, bod, støttemur 
og innkjørsel gnr. 47 bnr. 320 - Randi Blitzner 
Tjørhom, Seljeveien 7 

'12/24007 R '370/12 

'12/1707 14.09.2012 MBY 14.09.2012 Tillatelse til seksjonering gnr. 47 bnr. 1011 -
Hjorteveien 13 

'12/24016 J '371/12 

'12/1710 14.09.2012 MBY 14.09.2012 Tillatelse til seksjonering gnr. 47 bnr. 1014 -
Reinsdyrveien 9 

'12/24020 J '372/12 

'12/1709 14.09.2012 MBY 14.09.2012 Tillatelse til seksjonering gnr. 47 bnr. 1015 -
Reinsdyrveien 7 

'12/24021 J '373/12 

'12/1469 17.09.2012 MBY 17.09.2012 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, tilbygg 
fritidsbolig gnr. 116 bnr. 146, Egelandsdal 

'12/24137 J '374/12 

'12/1529 18.09.2012 MBY 17.09.2012 Tillatelse til riving av gammel låve og silo 
gnr. 4 bnr. 1 - Ove Seglem, Ytstebrødveien 331 

'12/24164 F '375/12 

'12/1755 18.09.2012 MBY 18.09.2012 Tillatelse til tiltak for å grave ut langs 
grunnmur mm. gnr. 60 bnr. 237 

'12/24225 F '376/12 

'12/1721 19.09.2012 MBY 18.09.2012 Tillatelse til  etablering av bryggefront gnr. 
47 bnr. 63 festenr. 1 

'12/24249 J '377/12 

'12/1545 02.10.2012 MBY 02.10.2012 Tillatelse til tiltak - Bruksendring gnr. 121 
bnr. 22 - Arild Haver, Eiaveien 947 

'12/20984 F '378/12 

'12/1165 19.09.2012 MBY 19.09.2012 Tillatelse til deling av grunneiendom gnr. 6 
bnr. 8 - Andreas Leidland, Skjelbred 

'12/24250 F '379/12 

'11/2392 20.09.2012 MBY 19.09.2012 Rammetillatelse for bolighus gnr. 6 bnr. 53 og 
55 - Cato Heimvik 

'12/24344 F '380/12 

'12/1556 19.09.2012 MBY 19.09.2012 Tillatelse til tiltak, skifte vinduer, sette 
inn nytt vindu og fjerne dør gnr. 47 bnr. 485 

'12/24356 R '381/12 

'12/1456 20.09.2012 MBY 20.09.2012 Tillatelse til deling av grunneiendom gnr. 13 
bnr. 82 - Sokndalsveien 81 

'12/24408 J '382/12 

'12/1514 21.09.2012 MBY 21.09.2012 Tillatelse til opparbeidelse av støttemur -
gnr. 12 bnr. 476, Kjærlighetsstien 1B 

'12/24550 F '383/12 

'11/604 24.09.2012 MBY 24.09.2012 Tillatelse til endring av tillatelse- enebolig 
gnr. 13 bnr. 1529 - Larsen & Bjørkeland, 
Sandbakkveien 12 

'12/24677 F '384/12 

'12/1566 24.09.2012 MBY 24.09.2012 Avslag på søknad-tilbygg garasje gnr.13 bnr.568 '12/24686 F '385/12 

'11/460 24.09.2012 MBY 24.09.2012 Vedrørende ansvarsett -Reklamesøyle gnr.13 bnr. 
1682 -Svanedal AS,Spinnerigaten 13 -
Svanedalsgården 

'12/24712 F '386/12 

'11/2041 24.09.2012 MBY 24.09.2012 Søknad om endring av tillatelse gnr. 1 bnr. 92 '12/24735 R '387/12 



'12/1713 24.09.2012 MBY 24.09.2012 Tillatelse til deling av grunneiendom gnr. 45 
bnr. 2,34 og 51 - Maragropa 1 

'12/24738 F '388/12 

'12/1682 24.09.2012 MBY 24.09.2012 Tillatelse til riving av garasje og oppføring 
ny dobbel garasje gnr. 47 bnr. 202 

'12/24773 F '389/12 

'12/1720 24.09.2012 MBY 24.09.2012 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, 
oppføring av carport med takterrasse gnr. 7 
bnr. 111 

'12/24772 J '390/12 

'12/1678 28.09.2012 MBY 24.09.2012 Tillatelse til oppføring av hagestue/bod gnr. 
47 bnr. 912 

'12/24820 F '391/12 

'12/1686 24.09.2012 MBY 24.09.2012 Tillatelse til arealoverføring gnr. 87 bnr. 12 '12/24822 R '392/12 

'12/1351 28.09.2012 MBY 24.09.2012 Tillatelse i ett trinn til oppføring av bolig 
med garasje gnr. 53 bnr. 2/ utslippstillatelse 

'12/24823 F '393/12 

'11/1836 26.09.2012 MBY 26.09.2012 Igangsettingstillatelse rivning av eksisterende 
bolig/uthus samt oppføring av ny bolig 
m/garasje- gnr. 4 bnr. 48 

'12/25027 J '394/12 

'12/1754 01.10.2012 MBY 28.09.2012 Rammetillatelse for etablering av båtplasser 
med tilhørende fellesbrygge - gnr. 6 bnr. 8 -
Andreas Leidland, Skjelbreid 

'12/25251 F '395/12 

'12/1744 01.10.2012 MBY 01.10.2012 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for 
oppføring av garasje gnr. 49 bnr. 151 

'12/25292 F '396/12 

'11/1051 01.10.2012 MBY 01.10.2012 Godkjenning av ansvarsrett for ventilasjon og 
våtrom 

'12/25302 F '397/12 

'12/1743 01.10.2012 MBY 01.10.2012 Tillatelse til tiltak for oppføring av 
tomannsbolig med carporter gnr. 60 bnr. 776 -
Hellvik Byggservice AS, Stokkandveien 17 

'12/25313 J '398/12 

'12/1294 02.10.2012 MBY 01.10.2012 Tillatelse til tiltak, oppføring av garasje for 
plass til campingvogn gnr. 8 bnr. 396 

'12/25435 J '399/12 

'11/1859 01.10.2012 MBY 01.10.2012 Igangsettingtillatelse skoging og avgraving 
løsmasser gnr. 8 bnr. 36 Krabbevik 

'12/25450 F '400/12 

'11/2093 02.10.2012 MBY 02.10.2012 Tillatelse til tiltak - endring av naust, gnr. 
13 bnr. 2057 - Terje Kvamsø. Varsel om pålegg 

'12/12679 J '401/12 



 
 

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 br.berentsen@gmail.com 

       

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 br.berentsen@gmail.com 

 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 bente2309@gmail.com 

       
 SENTERPARTIET 1 representant      
       
 Tor Olav Gya  Gyaveien 90 4376 HELLELAND SP 412 17 844  
       
       
VENSTRE 1 representant      
       
 Britt L. Kvassheim  Nyvollsveien 10 4370 EGERSUND V 480 32 787  
       
       
       
       
       
       
       
       
       



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 den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
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   

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. Seksjonen ledes av 
informasjonssjefen. 
 
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. 
Saksdokumenter til havnestyret legges ut på nettsidene til Eigersund Havn KF www.egersundhavn.no  
 
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 
Informasjonssjef 
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.:901 33 107 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no  Trykking, publisering, 
oppsett/oppfølging, samt 
kontaktperson for forfall til 
kommunestyre og formannskap. 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, avlønning 
og økonomi. 

 
 

   

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. 
Ingrid Bergum 977 84 232 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 

 
 

Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
 
 
22.08.2012 
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